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8n.!jden, vla.k onder de aar, %OOdat er geen
. steel aan bl!if~ pa< 1Ulatima ri k'enja, ntpa
nilabOtoe, de rUst wordt vla.k onder de sal'
.:.,.vBStgehouden en dan kort afgesneden; me~
bot4e~ ophouden met oogsten (als men naur
hnis gaat), ptoot«, de plaatS waar men in
- ~.'namiddag 'ophoudt met oogsten; maboJ toe?nO, 't is afgcdaan.
mo(nga)botoesi, eene zaak uHmaken: bealissen, maho~oesi bal~, den prus ~nn gooderen vaststellen; to pobotoesi paOf', beslieser
. van ~en, '~bte~; !JibotoesiJII.O, 't is onderling
a.fgesproken~ ka3iboUJaJinja: pataatoe pM. de
_afspraak, de beslissing was: 400 hoe r]~t.
pro t. bow, afsebenren, vnnet"Dscbeuren.
en .B. poWel familie (zie 2. 0011').
a) f,aanti o/lJ sanwryo, we nemen een streng
balen,
b) f.nanti IU}xJiIH?, we nemen ze en schenren
ze vaneeD.
a) talajanaka ri raU'a... we -zwaaien er mee
.
~in de lueht,
"b) sangkorawz 11Ii1btJtoe:mo, en 't hoole luehtruim scbeurt er Tan.
a) gontoe da embantje't71UJ, ODZe afspraak is
dan aldus,
b) mabotoenw nhfjxJni.Qk, we hebben bet
' -beslist afgesproken.
a) neemo melaeMka, verher U Diet
hooger,
b) boi ma1xJtoe ri rmca? opdat gc niet in
't luehtruim. vaneengescbeurd ra.a.kt.
napabotoea.ka mUuro, Vaneengescheurd
door de lncbtgeesten.

=

is, vdr. dat het ook wordt gebrnikt bij het
m'ededeelen der tgding zelf, rnbtJda'apamrJ
taQe madjoe'a, de zieke is al wat beter, wclk
mboda'apa eig. moot gezegd worden door
dengene die hoort dat de zieke henlte1t,
mboda'apa re'e j{l()(', gelukkigdaternogwa.t
ie, mood.a'apnm(J jaoc rajak'w, mijn bart itl
a1 wa.t geruJl:tgesteld.
Amp. dam(J ne'f', laat st&a.n dan, om mllar
niet te spreken van.
...
daa (vg1. 1. roo en Ma.L ~g. rU,htt,
JaT. rah, Mag. loegoe), bloed, daa wml#' .•
kippenbloed, vleeschwoekeringen die hee1en
ontstaan te zgu door aanraking der buid met
kippenbloed, cWa mate, stilstaand bloed, bloed
dat zicb in 't licbaam heeft opgeboopt (zie
djiln), dna 1IItl.$(l/roc .. uitgestrooid bloed",
een k waad voorspellende regenboog, waart~gen een offer werd gebracbt (Measa, 76.
87); madaa, bloed.en, menstrueeren, toj~JI!
mmwt' mas.ae, madnn rajattja, ee.a oud ei,
bet is van binneu a.1 bloederig; rna'ai J.·a~
dl:umja, bet bloed.t hevig, kadlUl, 1VJeka'(JS(l.
hIoed maar, dan wordt ge beter; knlaa, met
bioed b~vlekt; ma(ngajdaa..~i. met bloe<! besmeren, inii ,u1a.d(l(k.-i, de zaair[jst wordt
met bleed ~meerd (Tor. II, 250: trumUl
inii, zie 1. ,-aa).
l.da·s (in 't lIor. een stopwoord, toeb, Zl·ker
[langere ~orm van dan, in Ond.. ne~ens ria.
gebruikt bij mata en ,rQ'Qt', dus: d"',, milia.
nog onrijp. do'a '('O'M, nog nieuw, bl'tz, 8,1s

bOgo binotoe, aarden omwalling (&fgeacheurde grond).
botoetoe (vgl. waroeroe [en Mor. wroeroeJ),
gordij'n, of wat daarvoor dient, ka.toenen
lappen, etukken foeja, sarongs., om eene
ruimte af te schei~_~kt: ~~
pooof{)ri<H>, een groote earong gebruik ik als
gord!jn (bv. regen muskieten).
botolai (vgJ. 1. oof{) en' Tai, awrt), beDaming
v. jonge hanen, bg welke pas desporen uit·komen en· welker staart lang wordt.
[OOtolo, :tie

~tolo.J

b6tori j mabotori djole, mars half roosteD, zoo-- .
dat ze Diet openbs.rst en Diet croquant wordt,
maar onga8.r en taai blgft.
-botoro (nit 't Yak. bof.Qro'); mQbo!oro, gobbeleo,
I
om geld epelen, wedden.
! OOwo [Mor. f(,QU"O]; ma(nga)bou'o, openmaken,
de ombulling v. iets ontplooieD, openeD, da
koeborrom(J paJww, ik za.l bet pakje cens
openmaken, ndabo1ro U·OfjOf.Q, de haarwrong
wordt losgemaakt; mabowo? opengegaa.n,
opengesprongen, zooale va.llende vruebten;
mtlxnro, van zelf uiteengaa.n, ~bml'Q omi,
naWvo 'UaOl! batwI·tmja, de mieren gsa.n
uiteen, de menschen bebben hur nest opengemaakt, mebotro ~, M port, bet gzer
vertoont epleten en gaten, 't is niet massief;
teixnro, opengemaakt; oit elkaar geraakt, an,.
11.darfn'O koloko, mabotro, t.eoou·o Tai a~, alB
men cen koloko-vogel roostert, gaat hij open,
. h!j raakt uit elkaar hoven 't Tour, ~bovo
ajapa, bet (naai&el van 't) goed is losgeraakt,
t-elxnromo oeQni, de bgentroa ging uit elka.a.r.

da maw, do

D. DJ.
~~-s""cs".....,

(Soma is het oiet uit toe maken, of ef'O 31am begint Ul(>t d., met nd. of met r; wat meo niet op
d of op r ,indt, zoeke men dus op w). en omgekeerd.)

da. (vgl. 2. a en Mal. hbui4k, Sa'a. ra, la), part.
tot aandtriding der toe~ dil kottinti ,~kQ,
ik zal je slaan, i~i 1:'~"ja?"WUr
zal hU zitteQ.P eteaimbt'i da kd08anja?noe
__ zal b!j beter worden? &ODlS alleen Terster-.

ita

f('()'oe, nog nieuw, da mata, nog nnw.
mboda'apa (da met pre!. mho- en enc1.
aangeToegd opa), verkorting van mboda'apa

~ntje'~, moge het blgvend, voortdurend,
aldm zgn, z. v. a. moge het maar:tOO blgven',
~lrir::i1f-Oepaald -i-"--een-weerwoord dat men geeft ala goeden
-':~be do ~~jani;0G~ weet ik vast Diet;
weascb "b9 bet rernemen TaIl bIgde tgding,
.__ ;:'!1L~~.!"ige;:c"'j~~_.:c nog.,lMor. id.J,
b~. bet beriebt dat een, zieke berstellende
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2.da'a, Amp., ult.het Gor. (zic T. B. G. XIs...
105), in tooe M'a (groote man), dorpshoofd.
l.dada (vgl. I, d(}(i(J en Mal. enz. id.), oon;t;
pffi<u.ia d-ella, of p. lIt/ad#.'e "rijstvogel.bortlt",
patroon y. brandteekening op kalkbul\.!4en
(afb. Tor. II, 215); ,idapedada Iltungarr taklft'
tmda ~tOt', die kalkbus is met bet patroon
"borst y, d. bamer\""ogel" v{'l'$ierd.
A.mp. Tog. dada ml'a/.r, bandpalm, ,IJI{/a
mpaja'(l, hal 't. d. voet.
2.dada (\"gL a'a); I/uJ1Itrxiada. stott(>t(on.
dadasa,' zie 1. dlZ.'$a.
dade (vgl. daM)~ P. todad-e. in orde.. gepn.st,
behoorlgk, bare'~ tudaM, niet in orde, on·
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beboorlgk, niet goed ingericht, onvenrtandig.
Wrscb. is todatk gevormd 'ran tlack, een soort
liedjes, uit Parigi afkomstig, genoemd naar
't refrein dad~, dade (x. v. a. tralala): TMdad~,
znlke liedjes zingen; tl)f/O/k is dan eig.: 3018
een liedje in elkaar gezet.
1. dadi; mdadi, spijt. berouw hebben over iets,
frali mpedadi monli raJ(mja, bij beeft berouw
o~er znne vroegere gezindheid.
2.dadi (nit bet Boeg. rial/i', melk). in l'aJ~J#""''''
dadi, zie kajf)#'kQt'.
dado (in L. en P. niet g~br.): flAW",. betz. al$
tQd.ade, zie dade. Wrscb. is dlU"J eeDe woordspeling met dago.
l.dadoe [Mor. id.; "'I""g1. g'~£'f']; 1f1111It/(U/,It'. haa.....
tig, gejaagd. mmuiadt#' rajaJ.·,If", ik beb ba.~t.
ben gejaagd, ane 1Mtl-d(ldbe ll')'!.i,?#'.IH' 7'Irtrali
pa~" ale de wind noeg komt. gdukt de ru~t
niet, ba ntqxnuiad«, niet tot voortmaken
komE'nde; mc:mpont:lad»el:a rJedJa.zich haaaten
ter wille "'1"". d. regen; [m"",dad{)('~i. syn. met
minu:la<J«), numtandad{)e; syn. met m'Jnd~d,#'.
mad.ad«, [maluiadoe}; 1fuui~"i. mO$a1Ula~

<1«, zich haasten naa.r, 'lonWjaa lIF.J#'dod(K;:<i.
waar ha.a.s.t ge u heen? [madadOf:$i, baast ma..
ken met; iemd. aanaporen om haast te maken): mmMfX$i, baasten, baast maken, zich
g~ba.ast \""oden, haastig zijn of doen, banja
barn medad(H'$i, ik zeg Diet dat er haa.st bij is.
2. dadoe (uit het Boeg.). dobbelsteen, mata dadl.Jt.', oogen "'1"". d. dobbelsteen. joi.-rJ'l! mrnnata
dadt?#'. cen witte schelparmband met n·art.e
oogen er op j lm.mulId#.' dad,lf'. de dobbt-Isteenen gooien; mf.Jf/al/lft'. met dobbt>lsteenen
spelen.
dae. pr.t, l)=B. d~/i: ,~adftl'=B.:<tUl,,·i.Ct·n
weinig. enkele: 2) = B. rU,,;:; rlfIt' ['Imb- ..'.
zoom v. ·tba.adje: ,f"", [o..!" (T~\r. Ill. 6:0'4.
174), rand van 't \'enst~r; dac lima. uit{'indt'
d{'r band. vingt'I1<j f/1I"".dfU:'::'limfl. clkaar mN
de \'ingc-rs a.9Jlwijz(>n, porren. v. ~pt"lendt' 1..'U
e1kaar plagende kinderen,
dUli, Todj.; l1Kldf1~lj rt~i", wrheug<l.
d~"'Dl:ka( D~) (\""gl. b.-gfl. "90 ...,,:,k<l. 1</" "-;II~/~l'1.
[t'nz.]); lIKXitletlgl....un!li. kreupd loopf'D. nltl~·i·
lijk loopen: Tfloda.daf'lI!lkflf IIgi I, "nzt'k .. r. w:tn·
kelend loopen (11:5.), 1IIo,I"d"""flk"II!,i. i,,,~
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j01UJtlja madjoe'a, hy loopt een weinigmoci~
(bgwoord), good, echt, voorzichtig, keni mpalestikel. zjjn pjjnlgk.
kada90, draag het voomcbtig! pakailagoka!
1. daga (Mal. dara<, Sang. dagM, Bis. Tag.
pas er moo op, doe er voorncbtig mee! madagat). w. t. v. tasi, zee, of rona, meer; to
mpokadagQ, mam.ponuu:/<lgo, iets goed vinden,
(Jago, pro t. v. booe, visch; LimpodDaga,l2...aga!
er vrede mee he~benT pampakadagQ, wat herl!!zmpoeti, D. Panda;, D. MomWo, name~ stelling, verzoening aanbrengt; mombekadago,
~
~eesten.
! goed met elkaar Zij.D. . - __
~ (uit 't MaL dCfJ01lg; [vgl. daJlgka])j
mpxlagQ (bnwoord), goed, ecbt, bare'epa
modaga, aan 't strand gaa.n wonen, n.aa.r de
osa mpOOagQ, nog niet ecbt bersteld, lMu'j
zeekust ga.an om te hand~len; madaga1/gi,
mpodagQ, de allerjongste, 1wintja,li mpodagQ,
i 7ts verbandelen, tlOl::1uijaa ndjo'oe 1uiidagahy weet het terdege..
""'fIi, 'wat" gaat' gijl. verhandelen? podaga, bet
dagosi, wat goedmaakt, dagQSi ndaja do
zich vestigep. &aD 't strand, bet 't'erkeer met
/roercaika /romi, ik geef u iets om uwe stem•__Q.o.n~elaarsl bet, handelen, tI()t1Jdjaa ndile'()
ming te verbeteren; Mkadcgosika raja nta/X
~ ri podagami, wat heM gijl. verkregen met
sd.oe pai na.kada.go moeni ndajanja, hij beeft
uw verkeer a.an de zeekust?
er de stemming van dien man mee verbeterd,
dagi, Sti. B. (uit het Par.); w:d.agi, overwinnen;
wodat hU weder good is gestemd ..
nrui.agi ndjoe'a, bezweken a.an de ziektc; dai (vgL ai en Mal. daing, Balant. dellgdmg)l
;xuiagi, overwonneling.
1) in lappen gesneden en in de 7.on gedroogd
clago (';gL 2. bago); tnadago, goec, lekker, aanvieesch, doi sangkodjo, een lap gedroogd
g~naa.m, mooi, in orde, bare'e madaglJ, niet
vleesch, l.agiU'a madago 1uI.apodai, herten_ good, onaangenaam, ongepast, onbeboorlijk,
vleesch_ is goed om in de zon gedroogd te
blue'epa madago tlwlaQlita al'U- Ix:re'qxz trwworden.
mota, bet is nog niet geoorloofd verhalen te
2) PmB. madai
B. ma'ai, erg, tnadacini,
doen als men nog met oogst, madagww tana
nog a1 erg.
pai oei, het is vrede; madago apa be nadonge! daido (vgl. taito); nwdaido-, brabbelen, eene
't is maar .goed, Clat hij 't niet beeft geboord!
onverstaanbare taal apre-ken, To Loitl-dmlgi
lxm!e krx-intjani, ~ (atJej kcdcita.' ik
ma·ai podaid(mja, de Loindangers spreken
weet bet met; ale ik 'tnu nog gezien bad!
eene erge brabbelta.al.
do koctangisi.? madago atUl/roe! zon ik om
dajo (Par. id., vgL raja, cnz.), gruf, m.a/lIgn;bem schreien? a.la ',nn nog mgn zoon W8.8!
dap tooe, iemand begraven.
.
mndago bara banja taJra!a i ngKai, al8 het dajo-dajo, Todj., een kruipplant, die alg groente
maar ni~t Grootvaders laos was! nuul.a[Jowordt gegeten.
dago ri djaja! goede rei8!
1.daka (vgl. Ldjrd:n en [Sap.dllktl], Tontmb.
kadago of dago, mate van goedbeid, cnz. l
rakan, Bal. djaka1/)~ bntspot v. ryst, groenten,
kadag(J't/ja,1wkadagoka, bet is maar good dat,
vleescb, enz., voora.l door de Xapoeers ge;#nq1-qdr~QJ-q bere'e anoe m.ak, het was maar
geten; mfJdaka, dit gerecbt toebereiden j
-geIukkig dat er niem811d omkwam, l:adag(mja
1namptxlaka, tot hntspot koken.
bare'e manatl"oe, bet is maar gelnkkig dat hti 2.~aka, -pr. t. = B. dcko; 11IQ1iaka mLaloe;gi.
Diet gevallen is; Lemba setoe kadagt?nja ri
fel, graag op rijst in bladeren ~ gekookt
jalroe, Clat jakje past me~ intje'isangka(u"inaloe).
dngonju, dit is bet allerbZ; mG"1}J.-adagoka, dake, pro t.; toodab (B. rIImuJak~), opKtUgen.
er S;oed by blijven, er geen kwa.a.d van ondernaar hoven gaan.
vinden; 11W'TTJpa/:adagO, goedmaken, herstel- daki (Mal dlkat), PmB., nahij.
- len; in bide bzeugeb~tanapai
pr.t.pogonoiri boejakoe,nadert mynearong,
t>tl;-vrede s1uiteD~ paktJdago! pas op! pa'kapodaki lai rorekoe, komt naby mgne
_~_ dag!!,/.!~!~~!.}~p: !..~~c:J.lti..gJ-9'yqkadago
tooverkrniden. (T~r. III, 687,262 v.)
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dalnng;, met soerlfllangi-we(!faels bedekt.
dako (vgl. 1. ukr), 2.laki), [2. takfJ]); medakrJ,
Lal., bet klapgeluid met de tong maken, dat dampi ("gL t"a1Jlpi, ram!>,!, 1. amp'!, lampi, rrrpi
[f!nz.l en lIaL dall/ping, lIong.d.fllflpig. zijde):
in 't B. meltmta beet.
rnfl('11,,)dmnpi. beleggen, overdekken. mfWI,..
dalapa (Nap. id')l de plankjes aan de palen der
IIflfl(lnllll'i ri pda. r'Nifl) !'if/f)kft ItI/llt/'t11lln/;fl,
rUstschuur, die [gewL] toeda becten.
dl! kip wordt o ..crdekt in 't nest. ze wordt
dale (uit bet Boeg. dale'), Str. B., winst, VOOft()('g~dekt met een oud m3ndje; 1f/ftdFlm/,i~
deeL
If/f.·fl, beleggen. bedekken.lu/a lIt1mlflmpillll,·..,
dales, -pr. t.; daZen mprmdo, n. V. e. dorp in de
IrIpn/.:'H"li, de wood wordt beleg-d met medi('ijn.
priesterzangen.
l'f1l:fH"li Ndtlfiflmpilakf'l ri lulff. medic!jn wordt
dali t ook d&lik4~ (Isin. dalifm, keuken), .. de
g~legd op de wond.
ha.ard8teenen Y. d. zoutoven, waarop men den
dampila [Mor. id.l, ProB. = B. 911111pi/fl, milt.
ba.k met pekel te kook zet.
damagi (MaL damar, Tontmb. rama, Tag. dampo (vgL djfllllp<J. (JIll!,,'. fin)}" [~n )Ior. rlnmpa]), af~luiting, deur. Iuik . .""1.""r', IInjuli
dnnwg), hartl, boom die ze levert,. 'Woudreus
WIIIII1fl1lja. plotseling na~l!l zij de afsluiting
met 'ovale blnderen en hard hout; insn9weg; mf)tia1llp"" et'n afsluiting gt~bruikt:'n,
dingen in den bast levere-n de bars, die vooral
IJffl'I"p m4.:wlrwa. rija TIIfJl/alJl/1f'::', hij geLruikt
dient tot het vasthechten y. band!a.tten; taqllf1
geen broek, alleen maar een bedek*ltj~:
1uiadamagi, een met deze hare vastgeklecfd
11111/"f)(/,;damp". 81uiten, afsh.1itt,u. tor//f)I:"
band vat, damagjkakue taonQ~. bevestig bet
mho",brJ 1Iadampo, hy deed de deur di('ht ..
handvat aan mHn rnt'S met d.; kado1lla":gillja
UYtto#' lIdadampokll Irr,l.H.t mb"jnr,ll', met et:'n
kakuem?nja. dam.agi is hetzelfde_als koe;mp.
steen werd de opening der grot afgesloten ;
Ldam~ ("g1. 2. dmra en Pal. IWtPlJllha, ver~
If/#'dampf)sal:a. rich sluiten, b ... een S<'bdpdit'r.
heugd, in goede stemming, wel1icht is dus de
oonopr. bet. ~goed"). loka damba. een groote dampoe (~ap. id.), syn. m. "f,"'"" in de bt-t.
van de loSI$C stukhn bont., die by het S<'boonpisangsoort (pisang Ambon), ook ImfllJ'){'rrt
brandt>n V. d. akker onYerbrand geble.. en zijn.
gend.
#'Irn tOllljl'l tiam}XH.' J.-ari(wja. zoo zwart als dt~
mampodamoo l • zich vee-I bezig houdl."n md.
uiteinden \":OLD akkerbrs.ndbout~ lI/(xlu1II[J'J«".
veel werk maken \"an, 1!lmnp3lam[H'::' nil'#'
't on\"{'rbI'.lnde hout opstapelen en opnieuw
"uulj(Jl'·(f. yeel werk mahn yan de zieken ..

1mllj"

IItj("('

kap()dflllll)lt l • nuttlfjlJlm mlJlfl"lu

j~fll)t',

wij hebben ·t ons niet druk te ms.ken
met het opvangen van andermans geiten, djll
f'lIgkunjfl 1Iap<J<iatllba::', ze maakt "eel . . . "'rk
VAll hare bizondae maniertj€'8.
2.damba, zie dalll/Jflra.
dambara (liak. tPlIIUlr{t'), ProB. W. t. V. :iit".
fakkel, lamp.
.
damedaloe.. boom welks hout wordt. gt.'<laan
in 't wa.t~r waarmee at.· Mobammt'dant.·n ~'Cn
doode Wa8I>Chen. Tor. I, 352.
damo, pl'. t.
B. 'UIWffI. sleeht..... alll."€n nog.
damoe, pr. t. = B. rOil/{/{"; ~ida"'lX.lrijL"l'n, '·etgaderd; 1IWIfII"I$idmmx, "erzamden, by~n·

=

brengen.
damoeDa, pr. L; rl1rompia Tluldlllfl'-Jma, n~rb~'rt;t
ze good in de hand.
dampa (TgL dampo), pro t.; pil~dampa ,djtH'~

\'{'rbr;lDd~'n, s~·n. rn. 111f)kr,.,asi: lIIa( 11f)(lHin1111;1,,,. _... i. bet akkerbrandhout opstapelen en
n'rbranden.
danaf' .. toen bOo.lm, waar\"an nwn dt' bladl·t'('n
gcbruikt.
danda ('-gl. 1. It!ld". J"lld.,. iuul". L d"wla.
[l..Jowhl. lo/.lllda, lalld,,: [t{illlu(j,m!TiJ). of
. !'Nil1/11lfl. kruk. waarop roen raP<-'ga..'l.it'n in
huj~ houdt. ruN een ring om d~'n et>nt'n
pont en de kruk: ",,,,II1/1d,,. fI/'''/IInda!. lan~
eenc kruk of t'en rt,k zidl yo<>rtbt>wt'gt>n.
1/It;lI'1/II/":""tJ <l11'11I;1;1,,,ii. ht,t kind loopt ;(1.
alrl 't zieh k~n Y'-l:'othoudt'n ;I.an n'lW h·ulJin~
I'n da.arla.n~~ mt't de handt'n '·')<>rt,....·hui\·"'n:
1tI"""l1"'t~ ri 1,~111. ri fllm/ut/.·. o'·er dt'n mnd
,·all 't Vt'u:;tt."r, Y. d. "u\>r~h'ry halll::"t'n: ,"'[4
"'I,,/damia, tot kruk t;t,bruikt'n. ,ot bru:,:. ,i. i.
tot fel"Stgt.'l!'ch~·nk llll"llt-brt'n:';:'·11 (V;1.)"'1>/")'
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DANDALE

DANGKA

medandangi, p.rgens maar .voor meta by
'staan, nocndjaa noepedandangika? waarvoor
staat ge bier zoo by?
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dapa (vgl. rrlpa), POlE.; 71UJdtll'fl, afgebrokeD,
van een band, l!ln j ma<iapq.:1i l<wemlJP, sirih~
. oczgkoe', bond), w. t. V. (l$f./e, hood.
vruchten van de stengels breken.
d8.ngkoeli ~ mvmpadallgklJf"li, in de cngt~ dl'ijYen, geen plaa.ts 111.ten om zieh vrij te bewt"gen dapo (vgl. damp", enz.), bamboekok~r met d~k~
sci, van l..co geleding. om palmw!jn in IDee
of te oDumapI*n, bflt)f'la 1u/apatlflngkrkli
te neml:'n op reis; bet debe! heeft een tuit
l-wenja, n~ nd.t.Moko, de buffel wordt eel'st
of eeo gaatje, om het 'Vo('ht er uit te gieten.
in de engte gedreven en da.arn8. ge V 8.ngeD.
e~n and~r gaatje doet de· lucbt toetredeD.
dano, in loka dmw, 8rt. pisa.ng, die ook Ir/f)'
Tor. II. 188.
ritroe heet.
danta (vgl. /coedmda), Pl'. t.; modmda, moJf)- dapoe; 1IIllptldflpw. uit een pa!I bev;l:'rktl:'o
suikerpalm in den opvangkoker (pn/rlll(t)
jalde (heen en weer elingeren ?) .
den eenten palmwijn opvangen: pada!"",.
1.dantja (vgL 1.~, [1. rantja1); kadantja l ,
d~ cerste palmwijn die uit een bewerktc
st&mpend loopeD; 1U!'e twedantja 2 mel;IIaja,
bloeikolf v. d. suikerpalm vloeitj dit c-e~t!:'
silaoe 1t;Jo(: madjoe'o, stamp niet bg 't loopeD,
tapsel mag niet gedronken worden door
ginde~ is een zieke.
kraamvrouwen en kleine kindert"o; de 1'"tOI/i/
2. dantja (nit't Sed. "dansen"'); 1nfxialltja, op
mpadap (opvangkoker v. d. eCl"iIten palmz'n Europeesch dansen.
wijn) v;ordt bij dell haard gcbra..('ht, er v;ordt
dantji (vgl. dlftldJt', tQ1llji en Nap. tadasi, O.
mee op den baard gestnmpt,' dl:tAI1l8. ~wordt
Jav. tb:J&iil, Sa·d. dos,,:), en tadantji, w. t. v.
een weinig in 't vuur gegoten, met de woormonoe, boen.
den: mate n' 11}Jf')t", m6Q(:i? ri padap'JI'. 't op·
dan to, PmB. Todj., l"E'D kru1d, l\ls groente
rakeo (v. d. palmwijn) iij in 't vuur, het
gegeten.
vloeien zij in den op'VaDgkoker; da l.:uryJfIdantoe (vgL rat-oe), pr. t., komen, gekomen,
daponlUJ barOt', k~tana dja roe', illtjl'·'·
dardQe ndja£ totobola, gekomen onder bet
mompadapoe horae, ik m1 den €'-ersten palmhuis; d«marltoe, komen, aankomen; da nr!iwijn uit mijn boom gun opvangen. ik hang
~nantoe rnonokM. komt bij mij; inaja
e-r maar eeo korten koker aaD, die vangt den
noekarWemanioeka, waartoe komt ge: lIurmpa~
eersten pa1mwun op.
dantlK, doen komen, aanbrengen.
dara (vgl. 1. rami'l. rnj(l)~ pro t., binnen. binnen
a) karoetid/~ mpvragiflni, de aa.nkomst van
in; i !/gKm'
iflllgi. een monsrersla.ng.
den regenboog.
die in den hemel yerblijft.
b) kadat~ WJkaJoe rmra. de komst van
B../II (partikd Yan 't Futurum.
bet vliegsehip. dam, Pl'. t.
enz.).
pekadanu.X' p<Jrol, komt allen hier.
daoe, Str. B.: ,n.adcwe (uit bet Boeg. ma'rlIlIH") darapa, PmB., naam V. !..'. boom. wa.a.rvan njt·r~
wordt gebruikt.
looa-o. rotan afschrappen, pada<X'. het mesje
waarmee men dit doer, met klein lemmet darawQeSa, zie r(lIir.w.
Ldare (ygol. Z.lllri, ['lflr,.. 1. dar ... ] !..'n lla.k. Boeg.
en zeer la.ag en ~bogen heft.
d"ri.~t), nem Y. butfelhuid, om butfds mt!e
da"Ge, Pl'. t.; m.l)fio·'Jeki, /IIodo·I)('}li. ",(J(/"·f)f:ti.
op te Yangen: m,,,/,,rr..<i. IIwlld,rrt';>i.!..'eO buffelblinken, s.chitter~n (~mll. m. In"l.:illind~).
huid tot ~n langt:n r!......p of riem snUden.
a) $<lllgJ.·i"i,1dt- mran"mo, in £~nc blikseming
bhl.dcren \If rot.'l.n in ~IUkc n.-t>peo "nUdt·n.
ztin we a.l ver.
om er met' te y\echtot:"n.
b) gada'uqn OfflI.xIl/{I, in ~ne scbitteriog
J"'lIIlllrt',.,i. wl'rktuigje om bla.dt"l't'n m~ in
zijn we al opgeschoten.
reepee te !iDijden: t~'n htlndYllt V. bambOo·.
daoetaa, Todj. (uit hd Boeg. Moeta·), Borassu!i
md stukjt>l; UZl'!'" of biik er in, bU wijz!..· ":Ul
fl.ahellifer, Cl. 484, lontar~palm, komt op
m~jes. Tor. II, :t?7.
:Midden-Selebes Diet voor, all~D in Todjo
2,dare (ygL 2. rON. r<tr, 'ii, [en il'lr.....ij'J. pro c.
aangopla.~

dangkoea (vgl. djfll1gkf}f', r(mgkf)(! en Mong.

pai '1Ulkadjoe!roe, men beeft de dekbladercn

zoo iiI gelegd a.ls een spinnewcb en daar.
om zUn xe toereikend.
_ ma(nga)danda,8ADsta.mpen,dwingen,drin- I
Todj. l1u)1Il},akaciango, c. spinncwebmaken.
geD, noodza.ken, gola ~ ndadanda ~le, : dangatoli. zie drnlgotfmi.
~tte suiker wordt in een blik aa.ngestam~ng-.itoni, zie dfJ71gatfmi.
~ ~e'e koedanda, ik dwing je niet, nadalld.a ! dange (Boeg. id .• Yak. rml!}I', ~fa1. dan.qai),
~ da ndjo'Qe samoot.e, hU drong my! sagomeel, al of niettocbereid,daugesand-lJeom DWU' de overzgde te gun; tnt.M.Uzndal-o,
mpi. een sagopaonckock; dallge tdjrJeba, sago
madandamaka, driogen tot jet&, one Jwedabereid in de sr0Ja (ue 1. sorba), Tor. II,
" ,~~. d{l 'uf.!."(/oe. do: lroeperQhN::ri. a.18 ge
.206; <lange 1dj(~e, sagomeel in bladeren
. -er op aandnn~ dat lk ga, dan zal ik mun I gepakt, met een pen doorstokcn l'O zoo oo'·en
best .doe~, .luuian~1naka ananja do 11l0la-1
't yuur gehouden, zoodat het ~ uitziet als
_1J$!>~h h!J dwong Z!)ne dochter een man te
een buff'eluier.
~ .ne~en; mampedanda'Jka, iemnnd ·iete oFmOOatlgf', tot kl.ompjes worden (a1s sago),
dringe.n, b.v. koopwaar; 11wia1uiamaka, :ich
T. rilst (door durin huizendc inseeten), Irl'zel( dwingeD_
akf)e 1fuxiallgt71w poera'J., al mijne rijst is tot
k41uianda 2, nijwillig, nit eigen aandra:og,
klompjeg, geworden (door wormpjes die er
kandanda'J. 11U/agama, nit eigen a.s.ndrang
nesten in maken}.
het godadienstonderwijs volgen; datuta madangea, de leemen vorm dien de Moriers
~nda2, dwing hem terdege.
gebruiken om koperen voorwerpen in te
_.PmB. danda, brag, vlonder.
gieten, Tor. II, 351; podangeq, of podq,ngf',
. Amp. dandangi = B. d4nda; dandasi,
kokosdop, aarden &Chotel of bamboekoker
dandangi mbalesoe ."muizenJ.oopplank", de
waarin men sago bereidt.
dwarslatien v. h. dakgeraamte.
lIJC1daUgf', anderen he-lpen bij het sago
pr. t. podanda ow, kralensnoer.
kloppen, voor een dN·l der sago &s loon.
to podawlai ngkamagi, die met gonden dangga [Mor. 7WXUl7lgga 2 , besluitelOO6]. zv;ak
krate.~ p:onke.n.
'v. wil, niet Hink of doorzettend in 't loopen~ in
dandai /oem, o. v. e. boom.
't veehten, in't werken, Iaf, rUJtlgga ma7lgke1li
dandale, Pl'· t., DmuJale nDarra? n_ v_e. pla.ats
djfHIa, niet Hi ok in 't "erdragen v. p!j n j
(Luebtscbittering);m.odandale, blinken,scbitdatl.gga pel<;, <uwgga o..w, zeer laf; kadatlgga,
teren (?); Mrmt-gkoe Da1l4ale, de Bliokende
la.fbeid, slapheid; mduumgga, vocr laf uit~
Berg (W~wo !.age).
schelden, TlJmlll'eiidangga, iemd. vocr laf
clandangi, zie danda.
uitmaken; taladangga, cen lafaard, iemd.
dandepe (vgL repe, [de}JeJ), pr. t.; m<tdande~
die 't aflcn-t.
~'= It mokepe1-, voorover, op den buik dang-gi, of ler1l0 titwggi, soort Ii moen, rond en
:vtlJ1@S8Di gdcnikpe kajoe u-ara, ga op uw
knobbelig, Citrus Hystrix (CL 796).
, : b~ ~n, vliegschuit.
dang1m (uit het Boeg. dangkangj \"gl. 2. 7UJga);
da.nga. (B~ danga0e2.; [vgl. ranga, ~ga)),
modangka, handeldrijven, kramen j naar de
ook Wt datlga, splDneweb, twa W, danga
zeekust gaan om Terkeer me-t de hand~la.ars
kasae 1Ilpompooenja, zUD:rten is even ge-te hebbt::n; 100dangka2, bandelen, kramen.
reid als ceo spinnedraaa:;'ajapa ~ danga_
mada1tgkatlgi, verbandelen, noendjaa ndj{J~nJa, wecfsel zoo dun gemaalfils
'oe ~dangkangj, 1wat zijt ge gaan verhan. sp~eweb; .kajadanga (Of nit 2.k4ja of
delen, waarmee zijt ge uzelf gaan a.fI.eiden?
__kaiCa .<?:,~ii1a, 3(,uu kdlidiiiiga;-kaidtmg"a);
padangka, handela.ar, kramer, in 't biL.
,-:,--.-.- liiiiilii'ltga, spinp,~web;"'kkajadanga, kehude Mohammedaa.naehe handelaars aa.n 't
____da1ig~}._-'y~l ._~§n~eb~n;. 7J.iJ(J(/,anga .ala
strand der Tominibocht.
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verblfifpla.a.ts. VgL Nap. torare, gast,

zoodat de groote b!j 20 begint; moda$i, een
nuster gebruikcn j ma(ngo,)dasi, iets wegen
roempo ndare anoe lajoe (Tor. m, 693, 85),
met de n u s t e r . ·
.
huiaheeren die gest<>rven zijt.
Amp. da.<N1Igi, nDster.
8adare sa'outjoeranjn, elk buisgezin ~e t
(vgl. 1. jaso, -d(mtjo [eDx.], inmdjo); tana
_ eene afzonderl!jke plaats..
d.(J$(), nnidja'lkj ba.oela, vaste gron-d-,---door-dc
- ~ndare ri ptl7n.OOla, laat ans in hannc
buffe1s vastgetrnpt; ma(nga)da.w, a.a.ndruk.....--/ huizen' dringen.
ken, vastdrukken, zoowel in verticale ala in
.
pqxma-are; paral1. met JNpttmWa, WooDborizonta.le nehring, ndadaso Uroe mate ri
plaa.ts.
joemoe, het ltik wordt in de kist gedrukt, d.(J$(J
_~pondarellja -to m(lgon'('I, buis van oude
mooas(P', druk bet stevig vast; daso2, vast, _
lieden.
duidelYk.
B. nwdare..ii (poetisch)~ opruimen, inpakken,
pad(JS(), bet vaststellen, bet d.ide1tik ma:'kfarigbeid maken tot vertrek., nWngo mpoda_
ken, paLia.so "t<uJe nuw, de vs.ststelling, bet
___ "resi jakpe, ik ben druk bezig met opruimen,
_duidel§ke teeken voor den doode, dat bij
gestorven is (ecn stelling v. suikemet, waarinpa.kken,aanstalten makeD Toormyn vertl'ek.
da.roendi, pro t.j m()~roetuii, stampen j pfKia_
aan eetwaren bangen, om den doode te overr~tidi of daroendi, stamper.
tnigen dat bij gestorven i8, Mea.sa. 76, 102);
ba ~e "mpodarof';lIdi, 't boudt nid op
jont<mU) pada.so, de vaststelliog (ommnt bet
met stampen.
doen en laten en de verblijfplaats der vijanden)
'ndjoo podaroctuH.loeja, bom, zegt de sirihis gebeel voldoende, de verspieders zijn bij
-·s!amper I).
den vijand geweestj Uroe padasq, da ndjo'fJI:
tampa mpoi14roe1ldi, als 't ·niteinde v. c.
pada$o ri tana iwali, spionnen die ga.a.n verr§ststamper.·
spieden in het land der vijanden; mata fflpnlcngara ,!,podaronuiim<>, gaa.t spoedig rijst
da$Q, zie 1. mata.
siampen.
mampaM.sol.-i, gaan kgken hoe 't met iets
l.dasa (vgl. rasa, [1. dantja, 1. rantja] en Nap.
staat, den toestand gaan opnemen, mampadadahl) j dadasa, geja.il:t;d, hnastig, d4dastz
dasoJ.:T j)Q1nota, gaan zi~n boe 't met den oogst
rajakoe, ik ben gejaagd v. binnen; llQauijalJ.
swt, nJ.ampadaMki t-lUX mau, gaan kgken
na.k.tuUtda..<:aiw ndaj(m~? waarover maakt ge
OMr een lijk, of bet al verrot is, zoodat de
beenderen kunnen verzameld worden; IItPlau ongerust? kQe1lWmpodadasa 1uiajet, anaJ.·()C
1nadjoe'a} ik maak me er ongerust over, aRt
itopaka pantf/(mjfl, hij sprs.k het met nadruk,
mijn kind ziek is.
met bizondere duidelykbeid uit.
2.dasa, pro t., vloer (vgl. tbwtri [en Mol'. daM,
Amp. drnwgi, Ja.ding, J.'!l..'«W da.'W9imi $ii la?
rustbank, verh~ vloertje)); da.sa IIgkajO!e, 1"'.... wat is dat Toor lading van u da.a.r? IIUJtuia"';f'9i,
de vlcer waarop men slaapt (ru.stba.nk).
lading innemen, ,1.Qe tabako ~ sii UI,
.Lri (.fa.v7M8.1. Soend. dawr), Tlocr v. bamboe gete,. is dut tabak die ge geladen bcbt,sriend?
in een praawj ook w. t. v. djoia (vloer).
dasogi, 7jie ~o.
dasawo, w. t. v. pinortul (regenboog).
datoe (nit het Boeg.), de titel der vorsten v,
dasi (uit bet~.
unster, mata. da.~, I
Loewoe~, die tot 1906 de opperbecren der
de merken du, bet geWla aangeven, tro/Qe
Toradja's waren, i Datoe ri ~ 7JU".an ,..i
dasi, het gewi~t dat ~ de unsteJ:. worot i
Palcpo, de vorst(in) V. Loewoe' woont te P.,
gehangen, ~ roeamPJoe poeoen.)a, een
i Datoe ri tatUi "de vorst in', Binnenl&nd",
"mrter wcJ~er kJ~!ne...sclwLl.....tot.20~ti gut, .. ____benaming v_. d.. _,!orsi: v. Mori, vroeger te
-,' 'to lu.mda°remz, iemd. uit een andercn stam.
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v~ling ~~~ het h~hJ:ift ,:grij~~ ~r r ~eta8ia. In d~ verhalen is i ~deprins(es),
I die de held(~) van 't verha.al l8, de ouders

d~ ?~lULDg-~ul.: l~.~b~~ij~ .o.ajuis;, ~ i.. T.

-----",!jOo bl1ji:l:}- -

--

heeten

dan Ta Dat<>e

en

,Indc i Date<.
--1

ma(nga)datoe, tot vorst benoemen, i A$lJe
da 1U)dawe WI': tra'a mpirUltocUO(', de Hond
zou 'I1!orden benoemd tot ....orst over alle dieren; mampodatt.Je, tot vorst hebben; mampedatoe, eens tot vorst nemen (niet in ernst),
/wi$a, da koq>edatoe siktJ $a1fdnn~ $e'i, bart(
da noepct-epe ,urmi,va datoe; an~ be m{Jl'lIi
mCU'ali k~lloe, da ,WJd}amnmfUJ tn/ue
raneo, toe, lut ik je vandaa.g als voret behandelen, dat je· €'ens den smw krijgt 'io&Il
bet "Vorst ziju; als je vorstelijke wa.ardigheid
geen opgang maakt., dan ga je daarna weer

aa.n den landbouw.
1. dawa (Par. id. .,.liegen'"'), pr. t.; mlJda1rct,
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dede (vgL 2. t:de, djidjiri. [2. djid}tl en Ja.....
lW.. djedjer); ~..de, $amlXJdede, eene rij,
eene reek8~ ,ntJdrN, op ~ne rij stun, nd.;p~'"
d"dt:, M k'#!p<Jimbfl, gaat op eeoe rij staan,
dat ik u teU(>, J:ai"flJ8P1tjfl. koq~Fprrl'a, r l )1Jgrmja
J:(~'p{Jl<tt:kaJ.:a, et£flIy'e l~)(ll'de ntafJf:, het boofd
i!:l cen oom "\"a.n me, zijne vrouw eene oudt~tt
nicht, z~ swn de menscben naast elkaar;
mampflp<tdedt:, mampwiede. in de rij %etU>D.
geregeld neerzetten, padedemt) bingJ.'a tnl'a"[1kO"lIi, zet de et.·nsmandjes op eenc rij:
m.aded.elraka, geregeld "\"ertellen, in TOlgorde
opnoemen, alllJl> 1VJI>rulj(l1Ii mamjJl>toem&.>I'.
d-edetraka mpodagu. wat ge kunt meded~l~n,
zeg dat in behoorlijke \'"olgor~: 1Md"drlraJ..:fl.
zich in eene rij opstellen,
simpodedt:, Todjo, n. T, cen kruid ( ... op (~De
rjj").
dedeko, een boom die in Loewoe' voorkomt.

acbre'ien; ,nedavo, vloeien, druipen.
2. dawa ('-gl. 1. damba), Amp.; loka dmra =
B.lf)ka da7llba; S()(ili dau-a, soort komkommer.
B. 'NK1l9a dO/ra, soort voenga.
dawe, Amp.• het spint van 't bout.
800rt ma.ngga...
dawo, pro t.
R rrarrfJ (bo\"t~n, op), dm('(J !ene,
aardoppervlak; ",edavu, boven QP iets ver- dedera (W"l'SCb. du:k m(>t 8Ufi". -a), in ~n ,ij,
op een rij. been en weer. In poezie: foutji
schijnen, %ieh vertoonen hoven op, ;ni fMliar('(J
dedera, vogels op cen oj, of:· been en weer
i lam~, bet %wcet vertoont zich op hetjakje;
vliegende vogels. In pro t. mobuie' Un-a,
",epapod.a,rQ cror.III,6j2, 121). beschouwen,
in de rij loopen, of: heen en weer loopt'D.
opnemen; tapctpo</mro mangek, we o ....erzien.
trippelen.
de, rie duo
dedi (uit f"di, evenais di, e';, 1. ri, 2. de-i ver1. dea, 1., rie dect7lli.·
minking Y.ldi, vagina). r<K"pnaam ";ocr kleine
2.dea (vgl. Par. ka, vrie-nd), ·toen tltopwoord
meit1:.i~. vO<.mu in Salce :Yaoge, ae'l! ;et, dl'di!
in PmB'J syn. m. B. kaJl(lIl, fm-!l90l1, by.
we! Dttn, meisje:' i,,/a mbri J.ywdjo'Qe i Mdi
pa11gkura, dea! geef dan geluid. kerel! imlllJ.
sei!" waar gaat de klt·ine meid h~'n?
deaf goed, boor! maiIl9[1a. riM.' ma.ak "\'"(Jort,
dee (lygL ge~' cn] 5ap. lee), uitroep: 0 d~", of
"riendin!
I) d ... 3.ls men pijn of leed h~ft, I) d .. in~"'..K',
3.dea (vgI. 1. ria en Par. (1m). Todj. l..a1.:
I} d .. r. llcb mO\.-derlief, Reh! II ti" fWal.·I.H', a~'h.
madf.'ll, .... eeI.
kindlief, [zie verder op Ofl"l: (·ole. lit-. to,"<I.",I,,..
deami (Tgl. [1. dnz], siC1ll'; en llal. djrra",i.
ai1 au: daar stoot ik mijne t('¢nt"o: /,"/I~/" .
Bis. dagami, Tontmb. r.u·ami. Sang. ria/wmi),
JKtIl~'() d,.,.' pruim Zt' maar!
stoppels van afgesneden rijst of maTs, stoppel','uf .... z. hoog klinkend. "\,", e. 8t~m. hili,·,"!
veld.
II~J'I/I~"l IfIbe'a l'Um!/,~;"", hoog klinkt'D d('
deda ("g!. rdo en ~ap. II/odrdl'. in 't duister
stemmen dt>, zing-endc vrouwen; 1mdr~, w. t. ....
loopen); kad~da"J., onrustig bct>n en WL'~r 100dt'lm trijstvogel): /"",I<t'/,, IItj,ldl"" .. al~ dO:' b"r~t
pend, 001 Yoor iets te wrgen. lmdffll1"! 1/",imv. e. rijstyogt'l··, e('n ylt.'"t.·htpatroun. T~'r.
'l9kadjrx n karatfl ·lill!1!l()//a. jll.chtcn nl!:'t
II. :n;).
groente halen. bij de komst Y. g&8ten; ''''~. I
ndjaa IUJekotiedaZka? wa.arom loopt gc %00 de:e ("'gl.d,l.'r): 1110,1.. '... bij klt·jnt' hoeTl>t.·lh·dt'n
geven, neerleg~o, ".,td ..' .. ; l"wU'''·''. J~' _"e·
druk heen en weer? dja n.akG(iMazka tmJe,
spUs wordt bij b~tjet> roodgt.--dc..ld : " ..... ",i,t.
hy loopt maar &teeds druk ,'oor de menscben
de'rka, ga er niet zoo zuinig Illt."(' om: !.·,i ...•
tezorgen.

=

l

.. ;.

,

106
'l!lroka, in kleine hoeveelheden gedeeld.
deS-a~(,gL btga, ega, [nga]); 7rwt<xkga, l1lQ, - -wadega, rorcadega, wdl. y wgdbeens stn.a.u of
zitteu'" yt. t. v. tota';, poopen, vdr. lI'<UUga,
w.t. T. ta'i(poep), f('(ldega mpaWelrasi,geitenprep. In _Saloe Maoge is lI'wga w. t. v.
Klmga, inhoud, vleesch, v. vruchten of dieren,

ira moine ragaro~ trade9-~-bla-

~, gemengd- met de knollen.

~ da

koeu-adega. ik zal je te pakkcn

nemen, ndatradt'ga..~, bepoept.
dege (vg1. gtge, Tt!gf!); dege-dege, vochtig, nat.
dehoede (verkort. v. ckhoe=j dehoe is weder
' .• ~ kstie, verk.-Y. Ira/esoe, (vgL ook ktehoe]),
w. t.. T. u:altsoe; h!j de To Pads. in gebruik.
_V.sL 1. kngg!.e.
l.dei [Mor. clef':'. weinig, kodei, klein j vgl. bt-zl;
of dei':',_ niet luid, za.cbtjes, beboedzaam,paoe
dei, iets dat zaebtjes gezegd wordt, geheim.,
melindja dt"":', zachtjes loopen j sindja« tooe
tnodjoe'a, da. tapakada"":./ca ngat'9ata, daar
ligt _een zieke, la.at OWl ODZe stemmeD za.cht
maken; todei, lleerstr., kuikens die reedl
de klook kunnen geseheiden worden.
Tciei, het.. alB d<di.
de·i (vgL do'j [e~]); UWu/e'i, een klein mensch
of dier, een kleinerd, kleintje, ta/.ade'illja,
het jong v. e.. buffel.
[deide, rie l{Ole.~.]
de~ bekwa&ID., vaardig, handig in iets, deka
mumpaoe, vaardig in 't 8~ken j ,ruxkka, vaa.rdigbeid vertoonen, ha.ndig optreden.
deke (vgL ck'e, [2. reke, eke, 1lkke, 1. St'ke]),
klein, kort, ladn. deke, kleine Spaansche peper,
kantkpt. tk.lW, een klein butje; ook de naam
v. e. boOm, die geIBkt op de kamp<K, arl.
v. pinang, met zwa.rte schutbladeren en
week.~ stam, d~ geen vruchten.
~~~j (U'ttjj,#. reh), klunknab. v. e. tikkend
"lI'fof rammelend geluid, dja 1ILJlkki gantjii rwe
jomocn-ja. hij heeft den tol v. zijn k.&meraad
maar even aangeraakt; lrwmbeckki, elkaar
tikken, wintikken, bv. m. de vingen knippen,
mombtdeki gamft rna lid, AlIke tollen tillen
tegen 0lkaa, 8Jlll; mampap<",oImkld dinglroela,
de rjjotstamP."'" tegen eIka&r doen tikken.
lade];:.?,. .tageI:~den waken, ~h"'1--djc-

Tan

•at. tn()lrotoe, de eekhoorn geeft cen tik-tak
geluid.
dela (Tonsw. dewt), ondiep, tabo Mia, ondiepe
kom. schotel of nap, doet:mga bIa, prauw
die uiet diep is nitgebold, dela nganga, on~
diep v. stem, met cen Diet vcr dragende,
niet heldere stem.
dele (vgl. 1./e/e, ndew, l.lere eD J)a.'a-t. madde, vlak), in de uitdr. ,JadeZrniH:" ~a,
natJ.ek2 ndeme, overal bestreken, vlak be~
sproeid door regen, overal begloeid door
::tOnnebitte; pad~lA?-Hgi ntimU!, p. tU~ oroja.
de uitwerki.ng v. d. zonnegloed, v. d. regen;
Dei Dele, Efi'en "Vy#ater, Dekka, Etten, Damen
v. riviertjes.
delede'o (vgl. kle'o), cen trompet" v. e. rgtltbalm, eenigszins a.nders v. vorm dan de kle·o.
deli (vgl. tadali); PmB. madeli, vlug, snel,
mompakad,eli. voortmaken, iets vlng nr-

riehten.
pro t. deli.. voet, been; JXXkli, id.
dem.ba, pro t. = B. Nl'a (gelijk, alsof).
dempa, in poerie gebruikt: mrxJ.empa ckIa (voor
mokmpa djda) = melindja (loopen, renen).
dempe ([Xor. id.l; 'gl. [Mp<, dep<g'), kemp<,
1.le1npe., rempe, [ge1llpe, pempe], en.z..), pla.t,
katedc tkrnpe, een platte pom~n, rngonja
. ~, zyn neus is min of mw plat.
de= (Par. rona, Bad. r""", Sa·d. d<na, Boeg.
iWngt"), f§StVogel, rijstdiefje, Tor. II, 256;
modma, op de rijstyogels ~n, ze verja.gen
v. h. rgstveld.
denda (uit het .Mol. Mal.), boete; taoe nd(ldenda, iemd. die beboet is.
dende, in den vorm rU~. zicb rDSbg
bouden, niet meedoen, in het ntadsel: taf.ogfJ
f/" d~d,e.
~ rfl.Ul!1l.ck, drie (\"ingers)
bouden zich rDstig, twee springen naar hoven;
antw.: iemd. die zich met duim en·wijsyinger de luizen nit bet ha.ar" strijkt.
deude-dende, n. v. e. kruid.
dendeJoe(ngi), pronkerig, a.&n8tellerig, te koop
loopend" met iets fra.ais, dI:ndeloe mpoboeta 2 ,
onbe-seha&md pronkerig; bdainja naF~, hij loopt te koop met zgn opsmuk,
kadolidinja na~, met bare
sehoonheid pronkt zij.
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hij is ceo. zwak menISCh 1 mll,(la~k~ r(JjaJ~;a,
dene (vgl. 1. fljft/"U!, [1IggelleJ); tulflrkm:, buffelInatelOOtS.
jong.
denge (vgl. if"'flge, le"1lgi en Ya.k. denge, Boeg. l.dengko; tll!7lgkf/:'. lang en mag('r, \"an menS<'hen, mager, uitgehongerd en da.a.rdoor diefre:nge', Doer. rill.ge), wrsch. overgenom('o
achtig, v. dit'rt'n: mrvi<m:Jk". ~. e. mei~e
uit "t Boeg.: padenge. draa.glast, dien men
da.t onrw-tig ill en blijkbaar uer begeerig
vooI- cen ander vervoert: mopflllenge. draagnaar mano~n.
lasten vervoeren (gewl. vnor doortr~khnde
reizigers); rnampapndengeka tfll.Jf' r,.."gkrmjrz. 2. dengko (\·gl.tlnl9kf,.... ri"9ktJ [enz.], [of ti","tlfI1iJ.
1. ,iill.gf.-,,.... enz. (:\is.)]): mfullkngk'J. g('wl.
z!ine goederen door an(jeren laten dragen.
outkeoneod
gebruikt. 1ft' rtI,mtimgl..o /fIata.
deDgga (vgl. dmgka [enz:..]); lile1ulellgga, zachtjt'~
de t)<)gl'n ~tuit~o of st'.><,Cen oiet. kunnen
loopen, zooals eeDe lca.t; toot HUJIIgela mam pe~
rt!Cbtdoor gaan. kunnen onbelemmerd in
ndengg~ lt1$iU'fl, de j3.e.o-ers besluipen ceo
de
verte zi~n, fif"' I/I,Uld ..lI;;I..·,," lr'd'J. dt' wmbert.
boe-koker loopt gelijk re.:htdoor. :t.onder
denggo (vgL [dinggo}. ret'9g(), engg(). e1Iglro.
eenige ongelijkheid.
kngko, 1. klro, lilro, 3. tenglro, [teko. senqkQ.
p<lIkn.glw. bs.mboekoker of hoI blok hout
1. ding":oe, di7l99Ot, dinggoot, ti,'9kaoe] eo
wa.a.rtegen
men slaat, om seineD te ~n'n:
Da.'a-t. tenggo, hom); nwdmggo, krom. ge-"1tWmprul./!1'91ro u:alilt,...t,Jl': een II:. ("ogei) vanbogen. met recht, niet in zijn recbt, 00gen door zYn geklop na te doen, met cen stuk
oprecht, oncerlijk, anoe nKXimggo, ntje't:
bamboe-koker tegen cen boomstam.
pa1lm~i ri pogego, wie ongelgk bceft. die
truLmgko; l1U){adr.n'lko.";. kloppen, biz. dt'
worclt oveN'onnen in 't godegericht: pvbloeikolf
van een suikerpa.lm met et"n ~tuk
dntgg() of tkrl!J!Jo. krombeid, kromme streek,
hout bekloppen, om ze murw te maken;
denggonja pai joanja. bet" onwa.r€' en het
"umt.admglrori doo ng~'(nuJ,LJe, de bl~ikolf
ware er ... an~ pOO-n'9go ndjaja. ~ krom stuk
v. d. suikerpalm murw kloppen.
v. d. w~, nopetoetnboe mpode1lggo. hg vertelde bet niet zooals bet gebeard was; rieng'}o den;k.oe (vgl. 2. de-ngJ.."Q. [ringko] , mng'../Je.
r()"Itgkoe. [rOA"f)I". enz..]); m<JdengkfJe. stoot('n,
rwini. koudlcle-um, iemd. die :11 hom 100pt
tikken, boru::en t~n i('t.s, nadengkOf? lIilJfJjo.
all! by dauw voelt.
met een stuk bamboe aangetikt, n()e1uljflfl
lIU1mpapotintggf), iets krom makco, krom
1I.['lJI"II~/k()<'kll dio:?' wa.a.rvoor, waarmee wordt
buige-n, t(l.f)t' sellgJ.."f) polellja. IIO,kt'gfJ" lItj'll'r te~n de klok gerikt? a_ l1U'11mllpa [11gala. ie-mand met ee:l krommen a.rm. die
'H:. 1C"'/fJ "ta'#! milt.. mlfld~91."l.H!A·a siqtllb-....door de pokken is krom gewordeo: m..,j../.:,~. :lIs men het IIInt<rlllp<1 \·(>rrieht. worden
r~golf.lkf!. rich buigen. rich krommen.
wet een doodsboufd dt' 9 geledingen (der
dengka (vgl. dl!7#-IJga. tHgga. nlgkll. [inyklu 'J; I j
zit"ken) a.s.ngetikt: I/Iolllb"./.I'llg/.:'''' h..-ra. rllllen Sal. Nap.lmgka. gun); TIIl'rlmgkll. treOen.
I"W), de kookpotteo sti~ko tt'gt'o elk.L:l.r l'n
stappen. gaan. ook w. t. V. melimlj<l ~loopt:'o):
br:.~keo.
pdmgka. w. t T. Inti (voet, tx"'itn). }.H!,j,.t"""J/~,l:( .... a.a.ngt-tikt. a.a.n~:;;tooten wortlt.·n.
nglm m.aririllgkado ljachttaa1l. loop :.-Ind:
l.·intlw)'1 ". k(/t.,.,i .. n~lk(""~;'l. de .\Qrzaak lkt
.~fUiol9kll. ~fllll/l("(/e"lIgl"", met l~e.D. stap: '11'"'bierio da.t bet h'gen it'ts gt..~toott'n ht..~ft.
rlnl;;kfl... i. '$ ns.cbt:.-l gaao vrij€"n. eI.'n{' \"rouw
de-o
(v!!l. l'-lU'I.~. /,.,,): 111'''/''''. inbuig-t'n. oa.."l.t"
gun besl:lpt:'D: "~17rtl'~"til'''9kfl:<i. id. tr.
hinnen buigeo. tlt(l</'" 11"' ... 111&..... de ookbalk
den;k.e~ madr'ifJk~. Did sterk Y. g~tel. niet
\""rt,'~'nt een geb..)~\'n lyn. ,11<"/'-" taiiktft'
taai, niet met de andercn ge-lijk kunnende
11 i'ITI1, ,it' rug van 't p:.w.rd is ing-t'b~)gt'"n:
blijven. t!We 1m,dl!7.,k~. bepa m~tnllmr 1f.f111!/kll"u/l tlgtl "leo. waken da.t it't$ n:l.:lr binnen
ni lxJnTnja. madjrn/amo. t>en ZW:l.k man.
gl.oogt'n i~. "!Ii~i nd,rdm. tand~'n diL' m ... t
%{in :tout W8.l5 DOg niet geheel guar, to-..'n
€"i.'n glt"'uf in 't midd{'n zi;n ;t.'\'!]t<l: ,,"1werd hij al ziek, "~~Jl,:e: J.:aWt:lClX"lIj<.l.
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mp:tpodeo le'e ngkfN:Ta, den bals v. d. kook-

--pot na.ar binnen gebogen maken.
Lew. madeo, kort.
depa (vgLBoeg. depa, nog met), oudere, minder
gebroikelijke vorm van nepa, laat DOg niet,
wa.cbt nog wat, 200 even, zoo pas, de-pa, da
koepanw'Q, wacht eve~, dat ik bet zegge,
_ jakfM depa rata, ik ben pas~, banlWl
..
•
ndalcangoe, een pas opgericht buis.
~ (vgL dempe, repe, [COz.] en M.ong.~k.
-plat); to.mrxkpe "platte", w. t. v. lHJn'/.gka
(krab).
~epegi (rie tkpe, cnz..), Amp., piat, kanta dq>egi,
taaree tJJl('akani, een plat schild, zonder knop.
dera, pro t.;. modedera (Tor. Ill, 692, 76), rich
__ nederzetten; tqxxledero, komen te zittcD.
dero; m<Jr.iero,
spel waarbg men op de mad
der .trom in een kring danst, met op- en neerwaa:rt&che bewegingen der armeD; ndaprxie_
roka. ongoa, bet kindje wordt gesust, doordat
men er m~ danst en. het in de armen wiegt.
deroe (Leb. mandiTfX)j mn7Uieroe, tnanrroe, in
. zittende houding rich warmen by een TDur,
zooals by. eene kraamvrouw; u) plJ7u:T01:',
. iemand die rich vaak w&rmt, koudkleum.
des! (vgL 2. rest', r~); 7node:si, hippen, hup. pelen, opspringen; kadt'si= pelindjanja, hij
loopt hippen~ huppelend, met sprongetjes.
,nent'::!i, opspatten, spatten v. zieh geven,
mene:simo oedja, kr.m<J ImlA, regen die op een
boomsta.m valt, spat'Gp; to menesi, w. t. v.
antila (vloo); oak voor garnalen, die al optl-pringende hoven water een rivier opzwemmen:
tenesi a]XX, tepoelea nainja, het Tuur gaat
spatte~, de yonken vliegen in 't rond, il71R,.q
daa, het blood spat nit; kane:n"2 7zgn"Oe1fUfl".
je sirih-spog spat In8Jj.r o'reral heen.

een

manesi(ki),
,If"

e'

bespatten,

oedja TfI.fl7I.e:n itvH' ~

de ~,JJespat de men.sch~~, :W~ m<"IJXJuJ<'
na'M8iL.., apoe, an lrono 7U!Sf.ki.n)fI., le*d die

smeedt wordt bespat door vuur, de vonken
zullen hem raken; ~, opspringen,
zooals yonken of ylooien.
dotes!, Amp., kleine ~
de.,.,., PmB., n. v ... Iiaan.
did!; modid!, bloeien, in bloei sta&n, vooral v.
elten.

DIKE -

DIil
didiri, soon pandan, die in 't wa.ter groeit; van
de blade-ren vlecht men matten en mandjes
(Tor. II, 329): dit gewas wordt ook weI aangepla.nt, het vormt geeD eig. ata.m, maar een
dikken voet, waaruit de lange sma.lle bladeree
ontspruiten.
didisa, w. 1. v. ltlmFlk (garnaal), in de Meerstr.
didisi; mlxiidisi, zich de 'roorhoofdahaartjes
uitplukken, om een fraa.i hoog 'i-oornoofd te
bebben.
dre (vgL deke, dike), klein, ijtlfU·". een weinig,
b!ina.
dienggo, ;tie ""'9gl;.
dii [Mol'. id.; vgl. ditldi, n"l; /luldii, lang gestrekt, gespannen, la.ogdurig, lIIadii kajfJrr>,
het touw is lang, in de lengtegt'"Strekt, madii
p:;m~.frt. by beeft lang gesproken, madii
~ng() b<uJela, 11~ mUlI/l/Q, &- 'wepe, die buttel
beeft «::en la.ngen neus, a.l treki men bem
voort, h!j voelt bet niet, madiP, vrij strak,
...7§ lang; mampQmadii, la.ng over iets doe-no
er veel tgd aa.n geven, 1I1'"'e winpmnndil"2l"tI •
zeur er Diet mee, doe er oiet te lang over.
naknlinw ngkadii mpalaillja, door zijne
langda.rige afwezigheid; mcmpakadii.rekhn.
la.ng ma.ken, dja napaJ.·adii ~rinja. hij is
la.ngen tijd baiten 't dorp gebleren. njara
mampakadii komi, ;v'i cia kfl/J'lmnba.ptrja1llo.
de psardeo bondeo ons op, we willen ze be-rijden en ze zyo weggeloopt'D.
ma/It!}ajdiiti, rekken, in de lengte trekken,
diu; knjl)7YJ. trek bet touw stnlk; tl1mnbdiiti
( ....'~i.). elkas.r ophouden, elkander la.ng bezig
honden; kdiilmka, la.ng bezig gehouden, in
besls.g genomen, op de lange ba.a.n gescbovt:o,
tdiill'Ol.:a ri mokole, door bet boofd is bet van
Ia.ngen duur geweest,
rodii, atra.k, gestrekt, zooals iets waa.nw.n
getrokken wordt, Mii kaj/Jro 1II.[>f!ka. f/.tlpfl_
ludm:Hi tux booe, het bengeLmoer staat atrnk,
strsk getrokken door een visch, IIdupa/ ka)todii iIroe njara. de sta.art van. 't paard wordt
(door. den ata&rtriem) heen getrokken.
dika; ma(ngajdika, plaa.tsen, zetten., neerleggen,
laten liggen, Iaten bljjven, pnoailro< /roedika
ri ~, m.jjn zwaard leg ik in je huis,
j4k« da wiy,'.. ~,"'"'J0lro< da Iro<dika"
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ik ga op reia, mijne vrouw 1aa.t ik thais. dilo (vgLgilo, itUJ. 1. till1), diu.{), liTI.{J): madihl,
helder v. klank, wnder luid te zijn, madilt/
ana1'!J!lI)di1WJe djn l10edika kalcoa=. je kind
rl'e-rep. de bamboe-barp klinkt Inid, wulif,}:
laat je ms.u.r liggeD sebree-awen, jflli SfVJ9fW,
~Irll dinJjljoi?, helder en zacbt. zooals ",,'0
dik(l SfflJ9{J", neem er eeo weg, la.at er een
liggen, hllTa ria (mlu. b(mt"e ria madika (>ee
mondbarp.
mota. misscbien aterft hij, maar da.t zet geen [dimalele. eeo ooort Iuchtgeesten: Tor. I. 370,
3i7.]
tranen, kr)l'dika, l'Il'a b~ ktkd4ng.., ik laa.t bet
liggen, alt.of ik het niet boorde, paoe ill-mja diml:m q~or. id., trom]; vgL 9i11l1,.0: """li''';,II.
IPl)llimlm z , in een bepaalde maa.t de dan,... .. o
I'1f'U ndadika"l dja, 't i511.180£ de woorden zijoer
springbewegingen aangevee of begeh·iden.
moeder maar ter zijde 'gelegd worden.
v. d. trom.
dika of puiika, iDstell~ inzetting. padika
tadimba. trom (in ~ie) ()is.): m.. r't_
mPo& Ala, gebod Gods (Chr.), dika ·ntaoe
SQ7I.M, ba;'j'ii dika.' not' molrok, da.t is eene
dim}m, op de maat del' tro.m d.a.nsen of een
inzetting va.n 't volk., met van het boofd;
8piegelgevecht houden (MS.): InIJt'uiilll/H'::' =
padiJ.-n, bergplaatt-, ri.-mWi padika r~UJko- , nuJdimba=, motruiimmlZ. krlrllt,}I'. IIuli,,r/',r 1"'Ir/M? waar is de bergplaats va.n. je goed.? I
tttro ,daoe alto" "apt'~f)l'a ['Tlt/I)ll, de tI'vm ... b.at
in wilde m:lat. begeh:idende bet da.o~n ,an
ri/fl})'" i wiP]..adiJm? wasr hebt ge 't neergeiemd. die door ~n geest i~ bezett'n geworJen;
legd? Illuliktl a1/.1r, 't bovenvlak. del' cij.
",,,,1 iJo'Ilka. oC(>rlt"ggen voor, barn ,l«fiikaJ.:n
kruiimba.= karat.()f', de trom sla.:.l.t al'l00r in
i.."<PIf/ll:-' voor wlen bebt ge het neergelegd?
Wilde ma.a.t.
tW'diJ;a. zieb op zijn stuk zetten. op zijn
ratadi7fw tfidi7llM (v~l-woorden in ~
zangen).
standpuot blijven. ri po:tiMlata 8I!·i.jakoe. ire';
pedikakt)p, bij dit oos verscbil va.u mee-ning,
Dinapa Eo, n.aa.m '\". e. dorp del' lucb~teo
blijf ik bij deze mijne opva.t1ioog; medikaka'
.("'''''''''').
ri ana In/a. een meisje iets tonbehoorlijk.s) dindi tlMor.id.l: vgLdh): madimii. strak gespannen~ rnadindimo ~za WlkQ7npouj(l, ~de
aandoen; uv.mlbedika. rich regen dwr partij
steUen, ab men met elkaa.r gaa.t veebteo of
nuid ~. zijn buik i.g gespa.n.neo: ook W. t. \".
kuitt'Choppen; f.-tlika. oeergelegd, in zijn toeII/m/ii. bngdurig, langgerekt: nuulI!J.Jjdindi.
stand gelaten; t.f'llikmutka. in een bepa.alden
Iml1l1lxJimliilldi. atrnk: trekkeo~ spanneo. ffll.iill,/i J. . (~j'm). bij trek bet touw stnl.k~ mui;'uli
toeatnnd gekomeo. f'lraiutj"nM katt-dikllllIZkUlljtl, zoo is bet ~r mee-gevrordeo. io dien
f..:'I1"ptrl~jt:. ,ttll)<)..-':',..'U1k", hij l\p:l.nde zijn buik
~tr.Lk. hij zette hem op: trmtiimii'r<lI"".str:1k
toesmnd is het ~komcn.
tr~kkt'n. reeht tl'1:'kkt'D. stl'"J.k 3.o1.nbalen.
dike (vgL del..,. en ~a.p. tiik". hond), roepwvord
II#)<Iilll/'-':. ,,' I(hilt, elwr v~thoudt'n b[j
voor hoodeo, IIml dih:,. jooge bond.
't loopen. naast of achter elka.a.r: "/I",,i,..dila; 11/tJ1llfJlwdiltZ. P.~ $)ms voor "~"n/~w'Ui"l.
,1;11</ j. id.
zie djila.
IfI<ln"IiJl.lii. bl'tz. a.l~ /lulf/i",/i: f/llIlIl!"lf:-ur,,..
dilami (vgol. Balant. dil',Jlg. Baogo;. "i[l1m. uit
,Ii",/i. ht;!'tz. a.lll ITIttlll/iflklldimii.
tlutZlII). Tog., indigo.
dili of ,,,/i/i, klaokna.b. v. e. tik of \:'eO sla.g op dindiu!:,.lri. Str. B .. uit hl't Par, i But~. 'iimiiceo trom of tegen ·mt!t3$.l: ${tllliil; luitltifl9Jm:
lf~,'~i""'''', Ma.l • .tilldillY ,~j'lr\. Tvr, 1. ;;':l;"L de
tll·U/m,irlUl. ~le-cbts. met ~o rik klinkt het :;i1:
~'huine plank. wa.arm.·J.· ,it' )f"h:l.nlmeka/,./ili~ kllrflt.J<'. tik. tik gaa.t de trom: mmiili
da.n.'n tit' g'.i.fnis af~luitl'n.
lahoe mttlUllrtlf'. bd mes g:lf ~n klinkt'nd die:;gaoe (v~L ti"9I,..,,~. ,lill~':;'''''' ,ii"././".. I....
geluid. toen bet viel: ndapmlili. mell doet
"i"!I;,.,l'l~. diu.gkui.",*,i: i,l~"~/~T<I, enz. I: 111'_
bet klinken.. door er tegen te tikken.
dill~/'lIl''''. krom, ~ebogt·n. kr'1D1:;:e:rr".:iJ. \'.
ledem:l.ten, :lirih-vruchtt'u. t:'oz. "
dUindingi (Mal. b~lj7ltbing). Amp., blimbing
diD~_"e ll1l.lr. id.: vgl.lin'Ji.·", ill~/~''''': ,,, •.,1,,,,,,,,.,
(.A.verTboa. Ca.rambola.).
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~modin99t?, mank lOOpeD, hinkende loopeA ~
mampodinggeka ,rorM, kreupelloopen wegens

zoo worden bewogen, da.t ze O'P, de rnaa-t
tegen elkaar sl.a.a.n; tusschen die hoaten in
8pleten in de voetzool; m<mb>/J:,;..d;n9!J~ (vgl.
wordt g~danst i modingkoela. moinde diZoe), hinken, ala kinderspe1.
11gko-ela, tfwl.fmtjo diHgkoela, dit tlpel spelen.
dinggi, Pl'. t. = B. rindi, wand; bolo diT19gi,
Tor. II, 291.
wandvlakte, 010 dinggi, tusschen den wand. dingk6loengi, zie dingg(J[fH'.
diDggo ('gl. dmggQ [enz..J); l.tt:inggQ2 , niet dingkO'soe, zie kosneo
~t, zich heen en weer sliD~ saln
dingola, Amp., d"e vogl·l Mm9(), de wort m.
~uij(l(H', tniiJl9!Jo2, nrkeerd gena.a.id, hd
witten kop.
- naaisel100pt niet recht door, tedinggl'/l djaj«, dinO' (vgl. ino, dilo, 1. tino, [lillo]): TmulilU).
de weg loopt slingerend.
klinken, belder geluid ge.cn, wJI?ln la'li"kll
pro 1:. l11e$oe&ra salo dinggo, met het gezicht
onill-ja, nggt>ugi l1uwiM, een koperen schaal
naa.r den verkeerden kant zitten.
ge:eft een dof geluid, e~n gong klinkt belder.
dinggoo (vgl. IIggitoe. n!Jgikoe, [dinggaOt'. de- dinodO', zie 3. dodo.
.
":190, enz.])~· w. t. v. salira (wiedschoffel).
dinO'ndjo (wellicbt nit djin<mdjQ. het in df'n
__ ndAd,illggfJi2, nrricht worden zooals de bebamboe geduwde). bet%. als inlJ.J)II'ij().
wegiDgen cener "Iriedschoffel, als 't ware met dinoro, zie 1. rrwu.
~ ha.kjes en puntjes.
dinto (t'g1. dino, enz. en Bad. iJdu', rJist starn·
dinggoe' (vgl. Jillgko en :Yor. Mn:J9oi), mondpen): 7/l.fmdiuio, w. t. '. rwmlbr-uiJ()#!. rg~t
harp, een muziekinstrumentje, beschreven
, stampen, p)'1uiintu, rgtitblO'k.
Tor. II, 3S4;-1twdjila di''99oi, als de tong v. e. di'o, W. t. v. ta'i (pot.p), dfo mbatrlJe. varken!.lmondharpje, in yoortdurende beweging.
drek: todi'o, moUxii'o, poepen.
dinggoele, zie l:Qi!le.
.dio-dio ([Mor. id.: vgl. rW en] :MaL r1..tKn),
.dinggoloe en dillgkolOQlgi (t'gl.~, bingkf,..
schelletje O'f klokje 1". koper, door de Morit!nl
toe); 1IJIxiinggQloe, krom, gebogen; ndadigegoten, dat sommige pronken weI aan
llggolQe, kromgebogen worden; modiwJkl.tbun zwa.ard bingen; kdio'Z., onrustig, al te
ioengi, etm IJ.(f~, gekromd liggen al8 een
bewegelijk, zoaals een klokje dat a.an ei!n
sla.ng.
zwsard slingert.
diDggosoe en di1'gko..-:oe, pro t., zie /.-o...'UN.
dioen:.."i, .Amp. = B. dOf'jQe1I~ (zeekoe).
dingki (.gl. djingl-i (en~.:1); mnlingki, terug- diora, pr. t., da kdim-allw ngllP.It'. dan zal
scbrikken vOQr iets en daarom weigeren.
de ""ind (adem) afgesnt:den worden.
zooals een pijnlijk lichaamsdeel, mningki dipi (vgl. l.pipi, I.pkii, [pimpi, imptl en
1Cod:ow da ndapajoa, de knie weigert om
Tontmb. ri'pin): JHUlipi. pad dat men zoekt
gestrekt te worden (O'mdat het pgn doet),
langs dl'n raod I;'eDer rh'ier. nu t:ens in
medinglci ,riti da ,~lindjaka .• de voet
de bedding .a.a.n den raod, dan wccr op dE-I}
wei~rt 0'00 tot loopen gebruikt te worden:
rand v. d. oen'r over wortels en steeneo.
t.aoe madjoe'a nadingL-i mpakodi, de zieke
wa.arbij meo zich V8J:ltboudt ll.8.0 al wa.t men
wordt door de medicijn ben.a.uwd (ze wil
grijpen kan, ptuiipi m.eapa. scbt't'f liggend
-~" hem Mel -b.lpen).
oeverpad; 1lwpadipi, langs zulk ~n oenrpro t. !.odingki, terugge&cbrokken.
pad loopen; pqxJdipill, het terrei~ v. dit
l.dingkoe, Tog., wulingko.e
B. Flwin'!J9'1
. oeverpad.
(krom).
:<twiipi, zijde, kant, flank. ri SI,..diJti. k'r
2. dingkoe (vgl. rillgko [en lIor. ting4-vJel).A.mp.,
zgde, na.ast, !lQedipi ndet,~. de zgden der
mondingJ..-oe, vuUr aa.n.maken.
zonnebaan, Noord, Zuid; montjNCiiyi, op
dingkoels (vgl. 1. dinglroe), eon ro.d 'stu!:
eene . z!jde liggen; fll4ntjoedipik-i, de z.!jde
bout, meestal een rgststamper, wsarva.n er
toekeeren; kl:bkwe bengok~, ~ madago nda~
vLfk- bOven den grondaoOr-2- mensehen
oeli momholt=, dja ndapapmt~ipi, ik: beb
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dja'a (Mal. djakat, IS.): madiaoa, slecht. ver~
keerd, bedorven, onbruikbaar. leelijk, lastig.
onaa.ogenaam, i Madjn.'a, de Booze (Chr.),
na.a.r eene zijde gekeerd worden.
f-flllJiktl o rnruijl.t'aIWlo gooi het maar weg. 't
dito, Lew.,sadito=B.sakodi,een weiDig, bijna,
is a1 bedorven, t.fIf)e madjr:'a. een scbaddijk
ditoe (vgL itoe, nggitoe)j mainga)ditoe. even
mensch, TTvuiin.'(l pafJ': nTr) Badfl. leelijk.
aa.nra.ken, aantikken, Tooral bij het tollt!o
naditoe no-e gantji j()e1t()f'nja. de tol
onverstaa.nba.1r is de taa.l J.er Bada:eN. ~'>
,uiokrl kflmi sl"i burpo" """")1' 1mulJl1'". \"an
tikt den a.oderen tol aao, raakt hem even.
onzen kant is er g:een ~zwa.a.r. IfllUij"'"
dill'i, pr. t. B. viri (mod, lip).
diwo~ pro t.; tediu°oi
B. te1.:iffOi (ontws.s.kt).
mjltllJn, hg is b<)os: "llIlj"·" of dj"',,. sleehtdja (Bad. ro, Ma.k. dja, Filip. t. da, ra), slecbts.
beid. verkeerdheio, enz .• ma',.t; I."mij"·fl"l!/"
maar, nog ~, niet dao, proclitiscb, docb
of rna'n.i "gkmiJ,,'a, bet is erg gleebt. 'iJ"'"
pai ting,) ria tap()lijl)",j(j#'. kWll.a.d en goed zullt'n
meest&l enclitiseh, sakodi dja; slechts 'een
weinig. k.tJdt"2 dia. oog maar lclein (doch later
we samen d~len. b" bar" f.·wt'lo'l ,..; buU"~
'anjn.. ik beb bet oiet in ooaaogenamen tin
groat), tengo dja. nO'g maar dam (doch later
niet meer), dja siko if)' e Tll.flmptHria-. slecbts
gezegd.
1fUl1f1prtklUlj<I"l. ~lecht m;1keo. b.c-<i.,t\·t"n.
gij ujt in staat bet te doen: hier is dja ongev.
mnm]JftkfUljn'(J mjll ni(vit7• de menschen bo,.".
syn. met 1. pa, zoo oak io re'/! dja JrujoehJe.
er zgo nog weI kokosnoten. mangkoni dJa,
m.a.ken: "vJ..';pakadjaO'I. door andl:'ren 13.:t"D
nO'g min of meer a.a.n 't ~ten: dia poeSll talibederreo~ kfJf'ptJ.-i}lflhuljaOa anoe IItm)#! srf,li".
kOl:Hja, by was nO'g maar juist verdwenen..
ik za.l bet eigendom dier menschen laten
djamo (dja met eoeL mo). of djo. alleen
'fernieleo.
m.frndjuOati. als .ierde eene schuld innen
nog maar, dJamo I.:uga:tikoe,pai hJekat.()t!,r,x•
die door dw schuldeisc;her reeds aa.n cen
aIleen maar door mgne vlug~ia ben ik in
't leVl!n gebleven, bn-eoe ntaninja. djauw
t weeden. door dezen a.an een derden man
wa.s o\"erged.aan, waardoor de scbuld relkens
nambo ndapo°i-naoe. er is wets a.nders dan
oploopt (Tot'. I, 196); maillgaj{/Ja'uti. bemoe.terdbladeren tot groente: dJamopa. en
detyen. kami~p" 1o-i-ndjfU)e kadja·uti. gindscbe
da.n nog weI, boe'f'eel te meer. hoevft'l te
hut bebben we ~or\'en; kalm<ija'uti: bue
minder.
aWJf'krx baYVt' nasago. dJa7lwpll
jammer, "t is zondl' t"r va.n.l.-al.·ndja·ati k'''IJ''
(lnoemot'. zelfs mijn palmv;ijn ht>eft bij ge,ra'" mptll' nt,u)e sdu". 't is waarlijk jammer
i!-tolen. hoeveel te meer- den~uweo.
"an ;11 de rijst dier menscben: mall~,k"kr,
1. dj~ kls.nkoab. T. gt:kraak of g":'~; l"rJ,ija"tti, YermONeo. zonder oordeel verbrui·
djaa'!. knarsend, rammelend. kntkend. /.:,,ken. nI"( t.) p'lfIghlJ.:,u~j(lo'lti ~iJ.:I}: ,tn" fI<lt'ldjaa"! ,riu-i Iltvpinja nd(ll('l)l'aJ..-i nw<'. de rand
Ii!.:.)" trip'/,('o b""''''1 da ;~·e. wees geeo ~kt"
ba.rer s:uoog geeft een krakend geluid. hij
looze \"erspiller: als de rtist je b~gei!ft. dan
is met mIen omzet. djanw btme kf~iJaa1.,
bt'b je niet meer: p,tII~,k(}lIi ,/Ud"";'·'t.~i'lO,'ti
louter kn:l~nd zand. kadjaa! lxl7tgkfJrla. de
fI-'JkUbtlll,'/fJ. de r!i:\t ig d()<)r gebrek aaD zor;:
~beUt"tjes rammeleo.
pr, t. p..nulo nakwljM!. laat d~ lan.-en
b~or\'en: b"r"',, r..:''''p''/..''lk'''U"o,a; r""~J"J.:,,.,.,
ik zeg niet dat het jammer i~ \"3.D mijrr,·
rammelen.
,
,
IO:\p8.0Dln,g'.
slidfIla 1~lk<ZlI')f!mdntof'1'lj'to in~ns is hij
aangekomeoo djadji luit btot Boeg.). ~~ ... hit"d(otl. d,k'r';:ioan,
gelukken. Imt'.·o" 'U"'Ui. 't pat oid d00r:
2. djaa ('f'g!. l.l<uJ. eozo): keoe~~jtUJ. vt'rspreid.
vaa.k u<)k llhl voe:;wD<'rd ;:>:bruik::. :!'>"bt".. i "}:1,
verstrooid.
Ult't III-nrali, zoorlat. dt·rhal\"e. m.,ii.:" !" ;I~
A.mp. uajafIMijaa, in 't rond verspreid.
INU'III)". "J(('Ui l"ln'·',}"l f/1<1'''''/~li. ,i:.:,("",
3.djaa (nit bet )fsl. djmn). uur: Slldjaa. ~n
hij Itep vlug. zoodat het nog' ni . ·tJui~tt"r W;, ...
uur lang.
een puist op mijn bil, ik kan ze niet neer~
leggen en O'P den rug gaan liggen. ze mO'et
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reisgezel&ebap, u'i U'o'oe sand}aJa, bier
is nog een ander middel, een andere weg,
sandjajapa da. koao'0, ik heb nog iets anders
te zeggen, maria ndjaja napaoe nt~ sei«:

.:..::?~hja.a.nkwam;d/adjiwordtookals8Ubst.
g:ebrUikt; in de bet. gelegenheid, vr;je tijd.
be djadjik«, ik: heh geen t!jd, geen gelegen-

- heid; mamzxilwdjadji, doen doorgaan, doen
.__ geQe~D_
- djaga (irlt het Boeg.ofMal.); modjaga, de waeht
. -hebben, to potijaga, Wach~er, ma~(tigiz)djoga. iets bewaken, passen op, ZOrgeD
'Toor iets.
djai, een ~ 80m8 zoo dik ala eene
schiet
uit den grand op en slingert zich om de boomen, wortH in Saloe Maoge by de sirih ge-

~ndjaja

au,

ptaimd:"

.

dja"! (vgl..djaiti en Tontmb. rait, Mal djahit),
familie:-bloed~ en aanverwanten, in oen rui~
men tin v.n. Toradja~sche begrip, taoe. sondo
djciinja? iemand v. veel familie, djdi ngl.."i..
fJd'a, dja'; mpangkfYni "familielid, &is 't om
. ryst te doen Us", klnplooper; geva.a.rlijke
ziekten (lepra, pokken) worden weI met dja'i
aa.ngeduid; modja'i, familie zgn, nee da potStl
podjtlita, laat onze verwantsehap geen einde
hebben; mampodja'i, tot -f'amilie hebben j be
majali pa-vrpodja'ikanja tfatoro, me1indja trotoea ue, zijne verwa.ntschap met slaven gaat
niet van hem a.f, daar hij ala.a.f is.
djaiti (vgl dja',)); kajO<koe sadjait;, eon paar
kokos.,noten san elkaar gebonden met een
reep v.d. bast; ndadjaiti, aldns aaneenge'~.
'bonlieU
djaja (Mal. djalan, IN.), pad; weg, middelom
tot iets te komen, vervoermiddel, djaja l'I.glcada
"snotgootje"', het genltje in de boTenlip, djaja
nta'i, de darmkronkelingen, die parallel 100-- .
Pen-en Tastzitten a.&D andere gedeelten der
dannen, gainlH: nato'o magonoe, djaja
mjiali ~_~bir noemt hy "wat 6tDeft'''.
_,~n middel tot vennij"ding v. d. naa.m,
.WI
do 1f4gitroe jakoe., 'ba-e'e dj4ja, h.Y zau my
willen beboeten, maar er is geen rechtsgrond,
djaja jon, w. t. T. pa-ngipi, napodjajajort:ka,.

mr:r-

hjj b""ft bet godroomd,
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baoela, karoeandjaja boere, kr.m;gQndjaja pae, over vele dingetl hebben die lie-den gesproken: ten eerste oTer buffels, ten
tweede over %Out, ten der~v.er-~-..,uy·,p-sandjajan.ja, dai is DU weer een ander onderwerp, sandjaja i1ll'JSa, 1/1 v&dem (de ann en
de balve borst), kita da sa:ndjaja2 , wij :milen
denzelfden weg gun; mootpasandjajo, een
weg giande, denzelfden weg volg<nde; pa!!'"
sandjajaka, een anderen weg volgend, tot
een andere afdeeling behooJ:end, v. e. andere
soort.
modjaja? een weg nemen, voortgang bebben, opsehieten, 11VJdjaja ndd:i ·Sangira. da
ndjo'oe. ri Maraajo, den weg nemen naar S.
om mar lL te pan, pai koepodjaja ri1lla·;.
maxtima sro.j<J ot£, (l.o\t ik den weg hierbeen
neem, is om een water-bamboe te halen., J!"l"Je
srloe 1Mdjaja ri baoela, die zaa.k gaat over
beboeting met buffets; mampodjaja, tot weg,
en%. nemen, mmnpodjaja baoela, een buffel
tot Tervoerm.iddel gebruiken, samba'a ~
napodjaja, eon kip heef< hy aIs 00... gesteId;
mnmpapotijaja, een weg doen nemen, doen
voortganghebben,banjadjajanapapodjajaktJ.
~_r.." wet den be:hoorijjken weg heeft hij m§
~,
doen gaan, djanw jakoe mampapodjaja batYln
i Doempaja. pai n.aptH.iJaja, aN! 8'1"a, ~ da
modjaja, ik aileen heb de bespreking der
bnffel& T. D. in gang gezet, zoods.t ze Yoort~
gang beeft, als hy 't bad mooten doen, zou
ze met in gang gekomenZ§n. paoenja uapapodjajaribaoeIa,debehandelingz:gnerrechu...
%Uk heeft hy geleid tot beboeting ~t bufFels.
'l'M'lnpodjajaki, komen om iets te halen,
iIJ ~t voorhij"gaan komen halen, anoe !coq».
djajaka rima'i, mampo<ijajaki iajoe, de reden
dot ik den weg hierheen neem, is dot ik

sangaja djajanja, Toer den p~ met ~ - een rijststampe,r kom halen, da koepodJO:JO,.
• lei
opt' laat het vcoral de gewone prgs. ziju, aftzmo
siJro, ik :al je komen afhalen.
djaja7.njo, altoos maar langs het pad:elf (niet
_ ~jaja, zich voortbew~ T. e. groat
lMigs. ilgwi«en).
__ _',
. ..
_aantal ~nschen of dieren, da mandjajdJo
---~ sondj4~; -een weg,
gang, t.aoe nndjaja, 1 ka-ndjo'oda,
tt:sebce, 1aa.t OM in een groep
Olin,!1",.,"
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te zamen gaan. niet .er:;trooid: lfl!]ilrrJ, k()l!lei-fa mawLJrzja, ik heb de bertcn in eene
kudde zien loopen, bara ,i ~fUJ, tift prm4j(l~
ja2nja? waar zoudcn ze met hun allen h~n·
ga.a.n? dja 7ntJP<J.ndjaja:.."w an()e napeTflpi. het
Tormt een heele verzameling, dat waarom
bfi vraa.~ popandjajaZ ndaSfJnf/kn t<we. bU
troepen zendt men de menscben nit.
pedjaja 'fIgkoko (als.een mierenloop). n.
v'. e. sierfiguur; ktdedjaja ntjaki, het in gang
komen T. d. be~g der" boote, de eerste
afbetaling. ¥<
..
djajoeja (Par. dj"",In), Tog. =B. djQu, (vIoer).
1. djaka (vgl. I. daka (eoz.]), Amp. PmB. Str.
B.; modjaka, in water koken, tojoe manGe
radjnka, gekookte eieren, nidjakakakoe kotdepa, kookt u Htoepat .oor me.
2.djaka (nit het .&eg.), een bamboe-lat. un
bet eiod in latjes gespleten, die door vleehtsel
uitgespreid worden gehouden en !:!en werktuig Tormen om koke,nd suikert!o:lp ar te
schuimen. 7Ulaponrijakaka IrQI:Ta ng!JI)/.n. om
het schnim-Van de suike.t er mee sf te
~beppen.

djala (nit het Boeg.). werpnet. om op zee of
in groote" rivieren mee te .isscbt'n. IlIntn
ndjnla, mazen T. h. net: lII()f/.i'!~I, met een
werpnet vissehen.
djala"a (.gl. djrzlalall!Ji): mandj,do'fl, dief~
a.chtig. vlug in 't w~kapen. tr) lII.mIU'II,I·"
"kaper··, w. t. v. boti (sap).
djaladja (uit het &eg. djnla'dja'. vg1.1ru(i'()'
hek. Terscha.nsing met trs.liewcrk: mi'lti.i'"
ladjalli. van traliewerk voorzien.
djalala(ngi); 1IIQndjMIWI/!Ji). tlll)lljflltl/'(lIgi.
verlangen naar iets wat men niet b"t:eft. bUvorm. "\". TII-f)ntjalala. zie sal,d,,; 'III" "Ir"ntje'(
jJ'Jlriarlu)f':. be ,jt' re:" mwj,:lalrm!Ji $i/:,). a.ls
je zoo doet, :tal niema.nd je begeeren: j.H)-djalalangi MaJa., begeerte des harten.
djaJamindjati (ook balamilldJaki en djll":.
min.taJ...)~ wrsch. door bet Par. uit bet Boeg.
salamint}a', cen verkeerde ronJing of bui~
ging maken, by. bg het ds.nsen, g-wn goede
manieren Toortbrengen; 71UJdjalamindjaJ..--i.
kort aa.ngebonden, spoedig verstoord, konelig
van humea.r.

DJA:.!A

djalamintaki, zie djfll'JmindJ'Jki.
djaledje. D. v. e. kIdnen vogd.
djaH /.;1. l.djt,le en JaT. djll!i. in de bd.
kraal. parel)~ oorknop, w~l nagemaa.kt v.
ebbenhout en ingelegd met stukjes be~n
(Tor. II. so. 225). doch oorspr. niet v. Toradj.
maa.ksel: djali 1;F}/,I"J (YaJ.. s'Jebang). oorknop
rod la.ngen steel. die er afgeschroefd kan
worden: "J,lIi h'm:;IMTfl. oorknop met ingeIegde v'~rsiering: djflli mp'lfawr. gootje v.
gespleten bamboe. wa.arc.oor de palmwijn in
den bgkoker (ptlnljl)~J vloe-it. pa-tmw )ldt/~
dJalingi. ~n opvangkoker met zulk een
gootje: 11Irxijflli. oorknoppen drager..
djalili (vgL lili): padJfl1.ili. bek ......a.am. in ·t
apreken. dichten. aanprlizen v. koopwaren.
enz. Wrsch. o.ergenomen.
djalimo·o (Sa.p. daii1ll(ll), Tond. !11!1)l'm':-'m~!,
Tontmb. kallJetna'all~ Tons. d()<:~WetfUl·alll.
adder~ giftig v. beet. met drieboekigen kop.
green geruite huid. ineengedrongen lichaam
(Meass.. 76. 42).
djalo (vgL djo!o en &eg. djal,;', Mal. djolokl:
·mJ'tijalo. ateken, me~" een mes of zwaard.
t'IOC na4jal() ntibr). bij heeft iemand m. e.
m~ gestoken. De bet... 3.moJ..--nuk:en" is uit
't Boeg:, onrgenomen.
NUftnt, ..djail) IIlpn/lli. elkaar met het zW"::t.ard
"tekeo.
lljama (.;1. ttI/lt1 en Boeg. 'ijllflla. )'bl. tlJamalt):
11I"ti.imrltr. 3anrakeu. werken. landbouw .er~
riC'nrt'u. mali:i fllI'djrnm:. op den akker ga.a.n
werkt'n. !/I,,'ijl/llfll:'. 1II",jj"1llfl..;::i. o.eral m~'t
de bandt'n aanzitteo. f.) J~,ijl11lUt~'i, iemand
die o.. eral aa.okomt: 1tI'(II1/''''ijIIllH:, iets aa.n~.l.kt'n; /}/I1utl''''iJfllll'l/.:rl ""'lIi(wjf'. la.nJbou w.
werk doen yoor zijlle :>enoonoudt'r.-. "I)
mal") b" mai'l ""UI~lff"i,'''t''J.-" 00 ~n "t'r.
bodsda.; ma; mt'n ;t'~n :alldbou~ ~itot'feue[l .
1II(l( fI]fljdjtllllfl.
iets a.a.nrakcn. w:·1! 1I')t!w
'U,nnll j-d..o", raa.k me nit't :l.:l.n. 1II"lHt'~i'll/ll/,
w. t. ,. m('!m~l"re. zit' ~l .. r.".
()I ••

'ijlllll.llt. i''''/iflll'{''. akk,o!"", beb~)uw<i \-d,J:
lIi,xij'WW'I, dt'n hnJbuuw bC'M-'fL'n~·n. ""1/"1""

,ljalluwka "'dni'I7~I;'l.
op 't land wt'rkcn.
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zijnl.'

.~l"b<)onoudt'"r ...

1If./ZIII1H)l'ilH)lIj'1Ilul'l ~"'I

s

-'.

cr'

!l4

DJA.M.U -

manian;ja, te zamen met zgnc sehoonouders
op 't land werken.
pedja.ma, pondjama, w. t. ~.pale (hllDd); in
ProB. is pandjama w. t. v. sou..i (l'ustsDDmes)~
pont.ijama, w. t. v. isoepi (tang).

DJ A.l\"GA.
2.djampoe (door " Par. nit bet &eg. djampoo-oe'); WJjampoe, gemen~ door elkaar,
:ridjampot2mo Woe, de mensehen zijn geheel
door elklur geraakt; T1IQSidjampoe, mosidjamp<A:roe, door elk&ar doen gerakeD, mCDgeD,

bandjama, iema.nd die alles betast of (limmosidjampoe hoedja (Str. B.). speelkaartcn
raakt; mbodjama, iets waar iederee~ scbudden.
.
~1la.nden aankomt, ~eel uangeraakt.
djampoeroe, ric 2.djatnpoe.
----- _
djamaa, zie djama.
djandjangl (vgL dando, enz.) j ml)<ljmuljrfngi.
djamaro, bC.t Boeg. djamero (sroaragd), in
ergens heen loopen, om te %ien of er ook
ProB. f!JD. m. kasrxmba (aniline-.erf).
iets te halen is; madjandjangi djrmgi, naar
djamba (nit bet Par.), put, kuil dien men grnaft
djollgi-nuchten gaan k!jken; dja modoci na~ om "Water te' krijgen.
djandjaz-niJi, hij gnat maar geregeld naar de _
djambi, in d~ nitdt'. taripa d}ambi, rie taripa.
doerians kijkeD.
..!1~p1bo (Boeg. id.), nfels, .l~kken, by ge-. djandji (Yak. Par. id" &eg. djantji, wrscb. uit
sehenrd good ·of slordig hrutr; modjambo,
't Par. o\"ergenomen)~ vnstgesteld stervensnfels, vlokken veriooneD, u-ill'i "topikoe 'lilauur, vooraf bepasld noodlot; afsprn.'\k, oycrd}ambo, de rand .an myll sarong is rafulig,
eenkomst; d}andjinjamQ, pai nokamate. 't W:l.S
U'o~ioea l1uxljambo'!, haar dat in vlokken
zyn uurtje- en zoo is hij gestorveD, oore'e napehangt.
pate niooe,11i4te ri djalldjitlja, niema.nd heeft
djamboe (in Ond. djampoe), de djamboe-boom
hem gedood, hij is gestorven op den 'roor hem
en -TI'llcht, Psidium Guaja.a (el. 2862), zeer!
bepaalderi tgd, ane mate jakoe. UJ-mo, oea
Rlgemeen in de ~me streken v. Middendjatu1j1·koe, als ik sterr, goed, want dan is bet
:Selebes; de vrtlchten wor~en gegeten, de
mijn uurtjc; kapoerondjatuijitaoui,samba·o
bladeren als medic.Bn tegen bllikpgn ge~la olinja. cnze la.a.tste afspraak 'Van
·bruiktj Tor. I, 405; w. t. $allda.t.a.
Troeger ww.. da.t de prijs een buffel zeu z!jn:
djamoe, het fijne .lies, dat b!j 80mmige nnchelra.'~~·e yxljandjita. aldu8 i8 onzc afsprank:
ten de p~t '\"an het vleesch of het vleesch van
momw.djalldji. met elku:u- afspreken, elkaar
de schil scheidt.
beloven.
djampa (oorspr. id. meNjampangi, vgl. 1. ra[tanpa djl:mdji, zie tanpa.]
mpa, [ramJXI))j rrwdjampa, medj'lmpa, rooven, dja;t:;a (Mal. djin9kal,·Tontmb. rangull, ~Ioog.
wegnemen zonder vragen en 7.o::der 'rergoedem190U:.. Sang. dal19o), span, sfsund dien
men met duim en middelviD..o"'"er (djallga
den, to podjampa? roover.
madjampa, rooven, weg1tapen, maria lI[Jfrja
marate, lang span), of met duim en wijsnadjam}>amo noe iu-ali, velerlei dingen :r.ijn
yinger (dj. ~r1£. kort span) kan nemeo; $11door de vfianden geroofd.
'
1ui.janga. ~n span I.a.og, wlldjanga nijib<xklX..
dja.mpangi (vgl. djampa en lInk. djamprlllg.·1
cen span v. d.. duim tot den knokkel v. d..
.t' 'BAAS, (Yampa); "mad}ampallgi, zich iets :lanwusvinger, $llndja1l9u mo[olltjf). Sllruljauga
trekken, rich verantwoordeluk voelen,zorgen
,miioe, be mQldjo kakdjrmgfluja, 'Cen span
Toor, be nadjampangi pooikoe, by heeft :rich
waarpij de Tingers cen weinig. veroer glijdeD,
niets
mijne woorden a.'\ngetrokken, tnadoorgl!jden, de meting is dan niet nauwdjampaugi baoela pai u-al(,~ Toor do butl'els
keung.
en de Tsrkens zorgeD, To Koekoe madjama(ngaJdjanga, met cen span meten, 1/Ulmp<lllgi djaja ri 'Rato, de Koekoeers zorgen
djcmga tana? by net zitten of bukkcn met
Toor den weg in de Vlakte..
uitgespreide vingers op den grand stenneD,
-~j~~-,alk (paar~l.
"""'5koni modj.,.g. djoia, eten, terwjjl de
- - l-:Gjampoe (Boeg. id.), ..ond.
djambix.
liDkerh3.lld met uitgespreide vingers op den
--:
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vloer steuut; krlfljllJl.gll~ kn.rnIlUl, de vJngers
sprt!iden zich wijd uit.
lIU!1uljatlffl1., zich voortbewegen op de wijze
der spanrupsen, tr; nli!"lldjrwgfl. w.t. v. rllinlrt
(bloedzuiger); jll!djall!Ja alint,t. een sierpa.
treon.
djangai; mo.djangai, boos, verstoord, madj,.mgl1i
rajania, b!j is boos; 11lI1mp<xijangai, boos
zijn op, jal:oe ndflpodjangai. mp(JpflJ~(K. mijn
vader is boos op me geweest:.mompalauiJllngai, boos ma.kcn j lI/41fJJ~ljangai., boos
zijn op eIka.ar ;"'mondjanllaiti, betz.. :Us 'IiOndja'ati, rie dja'a.
djanggo (.lIar.-djan;;'.." lIak.djang-go'), baard,
sik j mcdJanggo, een baard hebben.
djanggoeroe (nit het :Yak- djagocroe'), Str.
B.: "U!djallggoel'()(., stompen m. d.. vuis~
nllltkrx 1W~ljllll;;goe"()(>, hij heeft mun kind
met de 'Vuist gestompt.
l.dj30;ka (Boeg. gOJlgkll), de ma:J.t v. ~ets,
't g~n kan of moet bcrei~t worden, rata
ri rljallgJ'-IZJlja, 't is op de juiste m:ut gekomen, dja.J/.gka )u.Ume, de "zonnestand, de
ttid v. d. dag, dja dja1j9ka~llja, 't blijft op
zijnc maat: modja)lgka.. eene ma."lt bepaleo,
eell grens ste~lcn. nr'e llw,ljoJlglm l..-illi. djlt
p..[imljata d,1 tapllkortJ. laat ons geen grens
stellen, Jaat ons ma.ar zorgcn dat we doorloopen; l/Ul! IIgajdja)/gJ.-a. meteD.' afpa"',sen,
grenzen stellcD, Nwij"~, ,.£a, bij neemt
den zonnestand op. JXlflJlllIgk(r eo. uurwerk.
2.djangka (uit het )fak.)~ A.mp., de kam Y.
h. weefgetouw.
djangko (Jav. djanggm'\ P., yolw;J...'Sen h:.l.:l.n.
djangkoe (\'gl. dll1lgko<:'l1. mll'll.-"w): III"';}"ngklX. happen, den ~k toeklappen, zooals
hond~n. ';arken..., krokodillcn: milt 11'1" J<lj,'.
IIgl:l.)':, bijtcn, opbapP1..·D, t(:vl:' lUuljf1/1'lku<:'
fWr: tl$1X'. iemand die .door cen hond is gebeten.
I. django, s~·n. met kal'iaflf}o.
2. django~ een boom m. hard bout, goed yoor
hnisbouw, mn$Schachtcn, tollen: de bladeren
dienen 000 gckookte rlist in te pakken.
djaoe (Mal djaroeffl, Sang. daJrIX"~h Bal. djll'
oem, I:Y.); idj(U)t', Tor. na.:lid (zonder 00;),
Tor. II, 219; TlumdJiUX, na.a.ien, numdjulX
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mbali>u'I'. zoomen, TnfjndJa<K /Ubf/lili. stikken,
nl-'uuljllf)e fluzsi)Ul, of m<.nulJ'w,; ntjilUl, op de
machine naaien:ponrijafJe, na.a.iseL naaiwcrk;
I/IllIljwfl'. iets naaien. kflr(lb(lk,~ nfldjw)f"J.-.:
j,d.. ,,.,. ze beeft YOor mij mijn ja..kje gena.aid.
s,..·i /JIllIrengillw. et<aimbe'i da padjrJ.lkfl? 't is
nu al donker, boe %3.1 men 't dan .nwen?
m ...l:iI,,,mlJMJe, la.ten nMien, verzoeken te
n:.l.:l.it'n: m'lmpttp'Jfulitt~JI:, a.an 't naait"n zettcn.
tljapa, hap: :i-mak: klanknab. Va!l 't gduid v~
happen of smakken, dJnpa..' 1UlP~bfJ IjljljI' ,,/,,1.
hap: dllUr pakte de yiseh 't a:tS: m,,,IJnj,rl
jJ"]J'IIII.aih-' .... ik go.f een hak dat het sma.kte:
• medjapa:;' mallgkolli. sma.kketl bij het eten:
ka{/Japa"!. al smakkende.
l<oedJapn. nftsaJf)I', met een s:::J.3.k ha.k:e bU
het door.
djapi (uit het Par.), rundbeest. koe. niet in·
heemsch in Y. Selehes.
dja.poe (~g1. 1. Sltbot-); kandjnpoe=. a.nt's IDa...,r
er uit dappendc "Wat 'Voor den IDond komr,
onbeboorlijk er op lOB pratende.
dj:a.ra .(uit hd·Par.; vgl. d-.iG;/"GI'9i enz..). paard
(minder in gebruik d:m.njar-a).
djaI"'.lmba., Str. B. (uit 't :&eg. djarami~:'):
wlruijaramtm. gestut worden, Y. e. vt'tlster.
::,luitin!! die naar beneden Yalt~ om open te
blijven.
djaran;i (~gl. "jam. (JdjllrlHti. r.j'Jrfl en ll"ak.
dj,mmg). A ro p.. paard.
l.djari. geluid •. kra.ken of knap?t'D, kfldjan"""!
mangk()lli )..·,rjoekoe. met knappend geluid
koko:i-DOOt ('ten; (Jne 1uhz.j'Jnghii:i. Tn')<ijari.
aIs Ol\c'D er op trapt, kraakt het.
2.uja.ri luit bt)t Boeg:.1: $<I,/j'l,.i. een yin""I..'rbret,Jte: bij bet b;palen der dikte v. e.\os
ru",t wordt bd aa.ncal (lj'lri oF'gegeven om
aan te duiden "Wat nog moet gevot'gJ ~'ordcn
. bij t'tone L'nlspanning IDl.'t Jui::n en Yinger
I.s(TlIghmgko) oro den omtrek •. d. bos bU de
$tden te yerkrugen, .,'t) "))V'/"l tr):/'J d.;'lri. dt'
bO~t;n zijn Y:ln (e~ne omspa.nnin; t'a ~ drit'
.... in;erbrt-edten.
djarot" \uit bt>t :Yal. rljarr><'IiI l)f het B."I..':':::. '/;"1r'~·II~/), Europee:>che f:1ori ... k::;D.l.al.J.: "':"1'1:"'1.
rUt'. ff/,m'iJ,,,·,,,,·:.:i. n:.l.:l.it'D, HlOl::; ;t·ht't,:,i vo,'r

11wudjov.:.

•

DJAROEMA

1.16

Ldjaroema, D. V. c. zeeviSch.
2.djaroema, Str. B. (uit bet Boeg. djuJYJema');
madjaroema, stoppen, hechten m. naald cn
draad, masempa pai ndapadjaroema, 't is
gescheurd eo daarom wordt het gestopt;
tabalro ndadjaroema-, ee~c pru~tabak ¥let
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spreken, lief doon met stem en gebaren,
om iets gedaan te krfigen.
djedja; sondjedja, s.m. met sakodi, een weinig,
bijna.
1.djedje, w!:iziging v. kede, als benamiog voor
kleine joogens; todjl'dje
tokede, ventje,
manneke_
_ -_" _ _
een koordje of bandje er om, zo~niet
spoedig uit elkaar valt (gesebenk v. e. meisje 2.djedje j maftlgajdjl!dje.. -flje<ijelm, aanzetten,
aa.n een man).
aansporen , dwingen, "lre'a Twdjnijf: ntt')f"rmlfl,
1.djaw8.; medjawaz., fluistereo, paoe djulI'a,
bet meisje worclt door den man gedwoogen,
geheim, .fiuisterend gesprek; mtimpedjaU'a"J:a
1tdadJedJeka da ndJo'oe moeni ri papanja,
'~gna tet'l'!, met een mcisjc fiuistcren, kabe napodjo, men utte hem &an om opnie:uw
djau.(l2, a,ldoor :8uisterend.
naar zijn vader te gaaD, maar hg wilde
2.djawa; To DjaU"a, Java.a.n, tana DjU1CO,
niet, be napoJ..-ono Me ananja poi M1'4Ja.va.
djedjekn. mpapanja, z!jn kind wilde niet en
dju; madjen, mndjeani, afkccrig geworden,
daarom spoorde z:!jn va.derhetaanjpadjl'djl',
gimezen van de neiging tot iets, geen rin
pepadjedjeka, aansporing, wijze ,an de menmeer in iets hebbende, iets afgeleerd heb_
schen aanzetten.
be~de, 1uJapampatoedjoe, ranlani madjea,
djedjere·e, bet geluid y. e. jongen haan~ die,
laat hij standjes krijgen. totdat h9 het
nog niet lean kruien, of v. e. kip die kraaiafge1eerd hecft; kadjia, genering va.~ de
geluiden maakt; modjedjere'e, znlke geluidco
neiging tot iets, bekeering van iets, kavoortbrengen.
djlXlnjamQ mimgkita bemo ree taae mampo- djedjo (vg1. djodJe, 1.kro); madJedjo, wrijven,
pea, bet was een goede les Toor hem te
eenig licbaamsdeel, om er ieu af of uit te
neD, dat niema.nd meer op hem wachtte j
wr§ven, madJedjo 1:adanja, znn soot afmGlIgadjl'a, afleeren, bekeerd worden .an
wrtln:n, ne'e fU'Jdjedjosi matamoe, wr!:ifniet
iets, btpa noedjea? ben je er -nog niet van
aldoor je oogen nit.
bekeerd? maoe mnria joenoenja 'lMmpopate, djee, plotseling opstijgende beweging of uitbare'epa nadjea, ~!:in .ele zUner makkers
barstena geluid, sandjte mml<H! mot<Jtoro'Q,
er Ran gestorven, htl is er DOg niet door
plotseling, met' groot geluid kra!lideo de
bek..rd.
~nen; I1UYIIdJl'e"l taoe molin:;a, ze zingen
mampadjea, mampakadjea, mtJdjeani, iemd.
zecr luid; nu:mdjeeti, .eel geluid maken;
afkeerig v. iets maken, affeeren door strnf,
J.-andjaP, aldoor zich tuid latende hooren.
kwellen, tiranniek behandelen, da ndapattpapondjte, het gut gepaard met vet'l
dj~, Mkadjea, h!:i moet gestraft worden,
lenn (op .erschillende plaat&en).
om van zijne ondengd te genezen, lIadje1ini
pr. t. a) pondjteti, tonJji ragi, vliegt suizend
lIta<x, iemand heeft hem (door toover!j)
op, bonte yogel~,
--;j'·--II"'if""",,=r-1berokkend, jokoe ndadjcani i 1m,
bJ tontji nggirro datl'olangi, vogels die
be ndapakoni, MoedeI' beeft me geetrnft,
;
u begecft in de lueht.
me geen eten gegenD; mompadjea, kwellend,' '
komo modjee "opaqjgende rook", bet rak
straffend, tira.nniek optreden.
hoven den haard, de rookvliering (ropo) j
padjw, ziekte, plag, epidemie i ]>OndjemQdjl:l?, 'Y. rijstaren: ruischendej nal..andia
ani, w. t. v. lada (Sp. peper).
._
djee-djee, opdat ze mogen ruischen (door
djeal (vgl. djoJoi, dJoejat), een pandan-soort,
~t~W~
.
___ ~_
die slechta weinig gedoornd i~ met donker- .djeekoeIi JNap. dikoli, Mor. dUkceli, diikole),
__kleurige en: aikke bladeren~:::' - - - - - ...
ecn fmai vogeltje, dat de levenskracht der
djeba; kadjeba2, vlclend of mlvend k!jkcn cn
rUst in :rich· draagt en daarom niet mag
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kleddeng, v. e. plasje of een<lodiep stroompje.
weggejaagd worden, omdat men dan niet
waane de voeten dade-lijk den weeken bodem
veel rijst zoo oogsten. Tor. II, 269, :Yeaga
ge.oeleD, madjerne2 oee, ~ tamptJe. tadali, het
75, 51. Zie ook las(~.
water is ondiep CD modderig, het water ~
djei, hetz. als 1. 1I{j!Je1.: t~) (Ijei, kat.
niet o.er de enkels; kadjemCZ uU, be moSf'9r~.
djeka (.g1. beJ..·a [enz.} en rekll); mendjekrt •
het water is zanderig, modderig, 'het plompt
:rich openeD, V. zelf openspringen, zooals
niet.
rijpe vruc:bten, mendJeka rncuioei!, mafusamo.
de doonan splijt zieh, is al rijp, mendjeJ.-a djemeli [..g1. veli'•• cen soort honingvogeltje
(fo-ntji l,,'(~ni), met lichtkleurige borst" cn
teiti ktOOjo, de voet splijt op, door ziekte
oogen, barJf:bl dje.meli, cen h'~ffel met lichtv. d. eeltl:la~ mendjeka w, de zoo schijnt fel.
gekleurde oogen; ook op 9.e Europeanen
djeld (vgL fkld, rt'h); kadjth"2, tikk:ender
wordt djemeli yaak toegepast, om hunn~
tik-tak-geluid makende; podjeki lItoi, ceo
lichte oogen.
lied, . gezongen als de kajori, maar thans
djempi (vgL lempi. dj(n'1tpi, knnpi en Boeg.
Diet meer bekend.
djo-mpi'); modjempi, water opwerpen. opspatdjel. (.gl. 1. lela, lale en Gor. dew, brengen),
ten, by. met de handen of de roeispanen:
a.angekomen, aankomen, taQe djeUz, ga.st,
TMJfngajdjempi, bespatten, madjl'TTlpika. bt..aangekomene, djelamo ri tOnja, de dag erspatteD met j mQndj~pika tooe mOll·QU. de
Toor was aangebroken, U>ll'Oe nato'o rlTo
roeiers gooien water op met bunne spanen:
Sapoe tr#:lCOl', be djela.-de ~apoeers spreken
mombedje1llpika. elbar bespatten met.
tOll'oe uit als tOl?lroe, ze' bereiken (de ware
uit!!praak) ~iet; mm-ia U-..W71UX, dja djda':, djena (het &eg. djblang), titel ..an de bestuurders ..an Todjo (tot aan Jie opbeffing in 1906),
je hebt weI r!:ist~ er komt maar steeds b!:idie- rich ats .. stedehoudeZ'S"' van den .. orst ..an
kadjela. aankomst, impifl kadjdamt:le? wanBone beschouwden_ Tor_ I, i2.
neer zijt ge gekomen? ,rali'QSe'i i To La.:~a
kad}ela mpae. thans komt de rUst b!:i T. L., djendj€ti~ n .... e. boom, met duurzaam bout~
goed .oor huispalen.
rncliga pelilldja mami poi kakadjela. we
hebben vlug geloopen eo daardoor z!:in we l.djene (.gL dml'. IlggetV!). jong (v. dit:'ren),
[w. t. v. 1. ana); "'l(xij~, jongen hebben;
er gekomen; kakondjela-ruljda , steeds in
lIIompodjervko. "oortbrengeD, jongen .ergrooter aantal komende. .wekken.
Ale w. t. v. rata komt djda .oor in Yorrn('n
al8: rwdjelamo r(:1lgkrmja, hij heeft zijoe goe-- 2_ djene (uit het llak_ djt:',u;'. water); JIj~ljo/t'.
de ritueelc reiniging der }1ohammedanen
deren gelondeo, 1!ad.j.-lm,w rnpamung". de
Yl'rrichten; JKHljoU>. h·t daanoor gcbruiktc
pinang is (u) a.l toegereikt; 7T1.ampruijdlJ, doe-n
water, t!:id, pl~ts, wijze ..an zicb ritu ...d
komen, brengen.
djele (.gL gele)j kadjd~~" druk prate-nd, 't boog·
reinigen.
ste woord ,oe-rend, zoodat anderen nid aan dje-ne-Jjene~ h("tz. als t,:'lj,.w~ (uil:.·t groot<.'
't woord komen_
~
kieke-ndit:f).
djeledjekoe, n. ,. e: k\o;;,iot:o, weinig fraaien r djengke [.;1. '{i,my:"']; ,~j""9ke':, gl·bt'l·l \·0J.
,ogel.
smmp\"vl, on.'r\·(\1. by. ceo kook pot, \'\'n,'
djelo (\"g1. 2.t'lo, Lge/u.l.-lu);mQ(ljdu.delipprauw.
pen aftikken cn daarb!:i sDl:l.kgduiden IOll.ken, dj;ngketi. Tog.: 1II',,~jnU~n:JJ..di. hUrkl'n.
kadjdoZ of kalljelu 2 , met de tong buiten dt' djengko. in de uitJr. "",r,nul 'UI'N!IJ:", lanS't'
lippen spelend en likkcnd; to djelo. w.
brock.
nggaroe, omdat de kat huren staartombuigt djengkoe ("g1. l~f/!II.',-, l... nz.j); m'''~i'''':I{''''~'
als ze ga.at :tittcn (.oIg. and.: omdut ze hare
ktldje-n!ll.w:. t"'Ut"f/:Jko~''''''. h<lbl'>t'lt'nd, IIp ,'n
lippen en haar lichaam pleegt af te likken),
neer gaand, J;adi,.n'1J..Uf'~ J~lj'''UIl1~I'I. hij ht""lt
djeme (vgl. Zeml', geme, [gome, enz.]); madjnl~,
toen hobbd('oden gang. f<'U(lI:fl:,,,'~ !i-"m/",'w ri
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ndcpo, bet eehuitje gut op en neer o.er
uit te halen, zooals buffels die drinken; oeii
de go~Ten"
ntj~ noe i1u:nja natodjii cmgrni, de melk
djepe (vgl. djopo) en uoedjepe, klets, plas! bet
zijncr moeder drinkt het kind onafgebroken
geluid T. wa.ter waarop men sl3,at met de
door; montodjii baroe, den palmw!jn incens
- vlakke" hand; modjcpe2 ananggodi, oee nll_
door uitdrinken.
topo mpaknja, de kinderen -pla.sse~ djila (vgl. dila en lIal. djilat, ridaTt, IN.), tong
-met de liandco op het water; kadje-pe-, 11.1
en watdaarmeevergelekenwordt,--dfihrngkaplassende, kletsende.
jai, wecrhaak der ja.cbtspecr, djila leJ,i, elidjepere (dO:OT 't Par. uit 't Boeg. tjepert:'), een
toris; djila lombea. "die 't ondcrste hM-rdrak
koperen schaal zonder voot, waarop sinhaflikt", gezegd Y. oude menschen, die maar
pinang WOrt:lt aa.ngeboden.
steeds bij "t vuar blijven zitten.
djere"(vgL djm en Boeg. tjere); nuxijere, met
modjila, een tong, een weerbaak hebben;
een dunnen -straa11oopen, Y. water dat met
mcdjiI4,likken; ma(lIgajdjila, madjilati, OF"'
__ r!jkel!ik . "Tloeit; 11UXijtre! sajoe, oeinja (ija
likken, afiikken, belikken, 1m!fdjila ira, ma~
kadjtrtf, de mterleiding loopt met cen dundjila beka, de b1a.dercn, de ge!\pleten bamboe,
nen .straal, bet water komt er mnar met een
waarin bet eten is geweest, afl.ikken, zooa16
stra.altje nit.
de bondeD doen,l'ami roo mangkohi, siko da
djero (ygL 1.sero) en ftXWijero, geluid ,'. sissen,
madjilafi ira, w§ hebben a1 gE"geten, g§ knnt
kraken of .rniscben, b,·. y. vet da.t in 't Ynur
de restjes krijgen; mamij17a, gez. v. dierC'n
druipt; kodjero":!, gezegd v. e. Yl!jnlsch~rp
die den grend aflikken, pandjila, be~. 3ls
zwaard, dat een sissend geluid maakt, terwijl
l«t'fUl, pb.o.ts ~ de grond :wut is of wll3.r·
bet den ha.ls doorklieft.
ziltig water is, dat de berten en buffels komen
lepe-djffO, ~--sero, rie ,1. sero.
oplikken.
cljia, uitroep Tan afkecr, onwil, minaehting;
mompcl1ldjila (P. ook mtrfIll1lmdila), Tor. I,
kadjia":!] aldoor dien uitroep gebruiken.
411, door Hkken bet in 't lichaam opgehoopte
l.djidji, klanknab. v. een piepend geluid; to
blood tevoorschij"n brengen, de Toradj. wijzc
djidft~ ~uikenj kodjiJj? ana manm; mampe.
van "koppen zctten": op de 7.ieke plants
pali imlonja, al pie:e.ende zoek,en de kuikens
worth een blad gelegd, met wat kalk cr op;
hunne moeder; l1KHlpdji, zaeht piepen.
een deskundige pruimt "irib en belikt dan
2.djidji (Tgl. dede en Boeg. djidji'); mafugn)-'
bet blad, :wolang llls er nog bloed nitkomt;
djidji, in orde opstellen, ieder zijne plaats en
ira mpqmpandjila, het bInd dat bier\"oordient.
zfine taak a:anwijzcn, taoe malai lIw.nga'e nda./
lKrmpa1vljilll, YillebruOl"8. rubeseens, CL
dfoiji,- sate ri palembo ntoenda, als men gnat
3459, m~t hard bout, gpbruikt tot knuppds
koppensnellen, worden de menschen in orde
om er de bloeikolf \". d. suikcrpalm mt.'e tc
opgesteld, 8Om,mi gen in 't midden (bij de
kloppen.
reserve).
4.,
,O'N
mampajjrHljwl. van (.>('0 tong, weerhllak
--"~ (Yak. (ljidjirr, Mal. dj(Uijar, die~ i
\"oorzien.
djer)j madjidjiri oli mp<fffJ7lfJfJ., de artikelen
ProB. Todj. djila "g).;lrdIfJ1llx, CeD huid.
die den brnidseh:\t vormen, naast elkaar nit. [-, als .grocnte gegeteD.
13. !ldata (brandnctelboom).
stallen.
, djilata, Todj.
djidjiri, zie 2. djidji.
1 djilidji, betz. ais djiiil.
djidjo (vgl. 2. djio, 2. ww), Amp., mr.djidiJ, djili..(tjili (Tgl.l. dj1'dji), 800rt suikenogeltjc.
• fiuiten met den mond.
.JI djiliH [TgL djololQ]j nwrL;'ilili, kalm en Tlug
• ___djif, het ~luid van stroomend ~a.ter, ~t niet
door het water snij"dc.n, v. e.. Taartnig, dat h§
btUist; liliUtI liuortdtrrtnd-gcliJkm&ug-door' -kalme 2I.'e fiink: vooruitschiet.
-.,.loeit; montodjii, water of andere vloeistof djimoejoe (Mal. sbnbilot), buitenbast van de
__ ~pznil_en . ~ opdri~~~, Z?~j.e_n ,mood er
bamboo, spaauder hiervan, die alB mC! dient,
1CGtCO

I
I

I)

I

=

I

DJODJO

119

()elakoc papitfJe ()IN, dJo tatvgo a~Je t(JI:!Cocpa
by. om de na.elstreng Y. c. kina af te soijden
1l"r1!ra:;~'i, ik bad vroeger j buffc1s, than I>
of tabak te kerven.
zijn er noo maar 3 in lc ..en, kamatc mpadjina, Todjo (uit bet Boeg.), madjimz mj'('
P'Jlljfl djfJ inenja mamYltoell"'Je, toen zUn
afkeerig, afgunstig ( . . g1. B. lIIasilla raj,:).
vader gestorven was, bracht slecbts zijne
djindjikee, een zwarte vogt·l, met gevorkten
mO+..a.er hem groot, "'laillt.iani, gar,!-lIg,o 'IJ')
awrt, genoemd naar zijn geluid.
1Wl:sji, men weet bet, krokodilll:n zlin nu
djingki (.gL gilltji.. dingl..-i en :Yor. 'lengl:!!),
ecomaa.l boosaardig.
"VerbaatKl, ontsteld, dji1l;;1..-i rajanja, hij ont·
stelde, verbaasde zich, momyxljillgk1, zich djoa (vg1. Ldj(~rl. 1. dJ')ll;;(l.J'JIl) j menrij'.Il"l, .. ~r
uit81.eken, naar .oren uit:!tt:ken~ mentlJ,...l ,JJJfjCverbazen OTer, zijne !erwondering uiten over,
dj/Je1lja, zijn snoet st~kt vooruit, me"ll,li~(
ne'e noepodjo ·'fn.ampodjin;;ki, wil er geen_vcrgaga noepadika. ge hebt het al te z~r naar
wondering over laten bemerken, ooendjaa
voren uitstekende geplaa.tst. mewlj'.Ja':. !CUi.,.,ja,
rwepcdjingb ndaja? noendjaa Mkadjiugkika
ma'ai p<JlIgodjf)rakanja, zijae b~enen st(:'ken
IIdajamoe? waa.rover is uw gemoed ontsteld?
vooruit, bij strekt ze zeer lang uit j Jk'1f(j'J'I
udjillg1..-i, door verbazing be\"aIlgen, kadji~
71all"fJl:noe lagiU"a, hij stak het hert met de
llgk~"2, ordeloos door elka.ar loopend, krioelend.
lans geheel door, pmdjr)(l of 71f/j']ft 71i'11I1l.
medjingl..-iti, schrik a.a.njagen; madjillgHti
\"ooruitsU!kende landpnnt, (l'l!)lIdjoa IItjrtml"I,
joclWe, aaderen aan 't schrikken maken.
voornitstekende bergpunt; Ilwndj,){(.}xmJij'l,
djinolo, zie djoZo.
hetz. als mendjoo, pendjva.
1. djio (JaY. djirtt, llal.djn-at),strik om muizen
mampl)ijoo, t"echt vooruitsteken, -vooruitof boscbkippen in te \"augen (Tor. II, 367);
gestoken houdeD, ma71Qe tulapadjfAka $il,.I.
heet ook kimbaa; in Amp.'"'en PmR. is 't de
n.q,a ndaadja, er wordt- eene fakkd na.ar de
strik die ii 't B. pa,.asa beet (Tor. II,365).
kip toegestoken en d.8n wordt ze gesttikt.
2.djio (.gL djidjo, 2. u-io), Amp.; /lUJ(lji,) = B.
tedjoe'ldjoo ($Oms tedjo,uljoo), trtljf.J«ljrlCmezmbx (de.n krijgskreet uitgillen).
ndjoo. vooruit geraakt. de anderen ...ooruit
djipa~ medjipa. een smakgeluid met de tong
gt.>btreefd, tedjoentijva pae ri nmruekoe,
maken, dat onwil of tegenzin uitdrukt:
',mjft Idj~'e (moe matll.o;a, de r!jst op mijn
1.:fJe"]lfJkufJe da tnonomOOe, dja lIapcdjil,(llm,
akkt.'r is ,"oorlijk, ze is de eenige die a1 rijp
ik stuurde hsa.r am w~r ~ hal~n, maar zU
is, k("J().~ ...nj'l tt",U'Jendj()(1 mO"flf.le1ltQ('. Ira'lt
maakte er ecn geluid v. onwil t'.'gen.
InJHdilillj-l mdatvlI./'J. het hoofd kwam ht.'t
djiri (ygl. djn'"t, enz.), bet geluid v. I!puiten.
et.'r:.<t aan 't woord, zijae onderboorigen sloten
wxdjiri joi, spuitcnd kwam de pis t'r uit.
zil'h bij bem a.aD.
jfoedjin- /.:v,w ri lomlme. bij kwam in dt,
moddcr terecht, dat ze opspovt: /III/lUi,.;, djoha koe"ko. ToJjo, n. Y.~. kruid.
djndje. hetz. 1\ls dj..,U'J, zie aldr.. 'lff'UI.JI(j,· ,ri,(;
't geluid van spuiten makl'n; tertji";, uitgem.,tfoflJ". irrt lIt'I"JllliJ,x lIfl/HI1j,(j",U... ktl. hU
I>poten, komen er nit te !!-pniteD, /11' ;Jlj'l 1,.wrcd [de ...mdcn va.n] zijnt.' oogcn, met 11/·
d.i£n'l, 7.ijn peep Sputt er uit., hii heeft Jiarrhct.':
'"ml"K·bladeren wreef hij z('.
kGl~iin-~, er maar uit spuiteode: 1II1111!lhWlji.
djQdjo l\·g1. ,(j"". ,I,d". :enz.. 2.,j',l<Jj.1.I(i'!!""
riJ:a. er diarrhee ~8.n krijgen.
djul/), gU'JV eO lWcg. a:i'''(jo. aaIl ...l.kl'n): 111,(pftluvljiri, zie P<11I'1.
,U'''U'" stet.·ds bczig mt:t i\·t:;, \·oortdurt'n,l.
djita [vgL pita), gelutd v. iets Jat pl{\t~cling'
HIlhardcnd 1 lIIal~i'!(~;" l;'lm,/j IliUm'. \"U\.lrt,"ooruitscbiet of te\"oorschijn komt, '(iilll {'II·
durend komcn l'r ml'n~\'hcn. mfl,~,:,,,~j,, ~·H_
loge, klets] in de modder; ~Id.iita (H'i, ineen~
mlj'/{J<'/jja. bij g:~'lt \"00rtdurt'nJ~ h\lUJt y,_,1
kwsm er water te"oorscbijn: It"()f'({jifll nlJ.o;lIju,'.
met ga.an 1 madjorU" r'~':'(h'''!!, ik bl'D \"O\l:;(.
klets! gaf hY' hem een houw.
durend in mijn hart bezig met id:'. Z(}0,:":
djo, uit djamo (vgl. dja), steeds procliti&"'h,
ik er ncct'l:l1achtig, gt..Jrukt o:l\l~'r l,,'u; ,-Jr,
maar, sleehts, nag maar, nu eenmaal, bu·
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dat madjodjo ook wordt gebraikt Toor "hongerig"1 omdat de mn.ag dringt j tedJodjo
rajrtn/a, hij is steeds in zijn hart met iets
bezig, h5 is er onder gedru1..-t.
ma(nga)djodjosi, volhouden met, .oort-

djoeni rWtnja, ala men 't dak begint te
. dekken, wordt steeds 't ecrst de rand er
van gemaakt; nepa mondjoini, bepa saui
ri u'ocmboe, we zgn pas aan den rand bczig,
we zUn nog niet tot aan de ook; Zemba
darend doen, kami n..adjodjosi noe oedjn, we
ndadjoi!nika ka.wedja, bet jakjc is omzoomd
bebben voortdurend regen, na~a_
met rood katoeo.
mongo, hij Dam de eene sirih-pruim nn. de
Amp. djoe ata, het errv~-e. buis, djO;
andere, ane be koedjodjosi manginoe pakoeli,
mpaa ntana, berg top.
be da osa jakoe, als ik Diet had doorgezet 1. djoea. (vg1. djoa, enz.), voorwtstekend, djON!::
met medicnn nemen, zon ik niet genezen
talil1ga asoc, de ooren v. d. bond steken
.zijn, nadjodjosi pangkoninja ri kami,_ hU
vooruit; modjoro2 kedje asoe, kmiwmgfwja,
Iwam voortdurend bij ons E'ten.
de penis v. d. hond steekt aldour uit, d:l!ir
mampakadjodjo, maken dat iets geregeld
hij zich in erectie benndt.
plaats heeft, Mpakadjodjo kama'in}a, hij" 2_djoea (door het Par. uit MaL djueadah),
kwam yoortdurend bier.
Stl'. B., de koekjes, die ook soesoeri heeten.
. u:idjodjQ (wellicbt ontstaan ne.ens U'ali. djoe'a (Laj. manroea), ziekte, mate 'ldjoe'(I,
djfJdjtJ, al80£ dit een frequentatief was); ma·
gestorvcn san ziekte, djoc'a ~n9ke .,groote
uidjodjo, iets tusschen de handen nunD,
ziekte", lepra of pseudo-lepra (Tor. 1,414),
bv.een pruim tabak,7Uluidjodjo IrQ'O iLela.oe,
djoc'o melele, epidemie~ madjota, ziek, pijn~
h5 "i'."'I'cef het boofd v. L. tusschen zijne
Jijk, madjoe'a J,.'oeipe, ik vocl me ziek, maha.nden j malt'alidjodjo, iets 'tusschen de ban.
djoe'a u:itilroe, .mijn .oet doct pUn; kadjf.Jf:·fl,
den heen en. weer rollen of wrijveD, pae
PUn, ook weI: ziekte, ma'oi l:rulJoe'anjll,
ndaii ndatcalidjodjo, de met de vooten gehet doet erg PUll, bQro:: 'Tlgkadjoe'(I • • oortdoncbte rijst wordt tusschen de handeD ge.
durend pijnlijk, aldoor ziek.
wreven, poi koepawalidjodjo f('()'onja, mal.a
medjo!!'anz", ziek makeo, ziekte toezenden,
mmcongko rajalwe mangkita l1werU anahx:,
flne al/itoe 1'n£'dJoe'mti, da mapnn', a1s dt:
dat iJ.c haar hoofd tussehen mgne handeD
tempelgeesten ziekte zendeD, dao is bet erg,
heb gewre"en, w~ omdat ik bIij was mun
madjfJe'ani, iemd. ziek mak...·n; U/alll]HI/;akind weder te zien.
djoe'a, zie~.1e vet'oorzaken,
Amp. mtJtnpedjodjo, aanraken, w'e rapt_
modjfJ~,'a2, mompedjoe'(l2, zicb ziek aandjrAjr), kom er niet aan; rau-idjodJIJ, betast,
l:ltellen j m,.l:idj,x'(I2. zich door eigen llchuld
in de handen genomen worden.
ziekte op den hals halen: [J'JP'tdjIJC'1l2, om
djodjo.ngoro, PooB. = n.. d4rZon;;orfJ (litil, in_
er ziek van te worden, z"mpo l'Ol'ffrijO,,"l::
getrokken).
/cwe, "ergif, wa.:,lnan de menschen ziek
djodjorl, Str. B., soort gebak.
zouden worden, korul.oe dja }"Jpadj'Y'r/~,
djoe (vgL Zoe.·len Mor. doe)), rand, zoom, djot':
mijn lichaam zal er rick \"'an worden; W'>-'#cr._-,q~t"~,~,~rn~n",,d ,"an 't da.k, djoi kmba, rand Y3-n
lX1dj()(/a~ tane ri lipoe mami, in ODll dorp
bet jakje, dj'ft? On<kz'e, de zoom Y. b. land.
zijn de mensehen bij menigte ziek,
schap 0., djoiJ 11.da'a, de uitcinden der takkcn, djo6'bi, in pI. \"'. soebi (steken), in tIl "wdj(j~"i
'mI'AjO;; ndu'a , de vruchten plukken die aan .
",steker", benaming y. d. slang in b€"zwcde uiteinden der takken gr<x>-ien, waarbij
ringen regen slangen.
mf...'"D. zoovcr als men dunt over de takkcn
Ldjoedjoe (vgL doejoe(ngi) en ~aL d(j('jomg,
loopt, taripa ndapedjoiJ-noo'a, men- houdt
Yak. roejomg, Tag_ diwng, Bis.. ckejOIl[J,
nalezing van de ma.n.gga-vruchten.
Boeg. roedjocng), zeek.oe., Halicore dugong;
1JW4)<x:tU) ,.~den.-ZO:Om-;--den-.- rand-y_ iets I' . od mata ndjocdjoe mad4go ndapanajaka ra~

.makim, pantepoe!oeamompeata, sangaja' nM.
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numdjrJe'i, de rijst opscheppen, na ze eerst
tranen zijn gocd om cr de gezindheid ,,"an
met den platten steel v. d. lepel uit den P"t
mem:chen en van wilde buffels mee gelosgemaakt te bebben; pmuijrlt"'i, w. t. v, im
willig te maken.
(blad), omdat op bladeren de rijst wordt QP-2. djoedjoe {Boeg. djoelu~): djlJ!!lij£)t"2pi, op;e-.
geschept: /,QdjIJc'i, iets dat dient om uit te
stuwd, opgedrongcn, lilJoe s,,'i~ tflari(l, ,~jl)e~
peutereo: bti de Moh. ook het plankje d:lt
djoe 2pi tldeJ.:i lore, de yisch is nu talr[jk. \"'oortonder de ... oorbuid wordt gcstohn bij de begedrongen komen zU bU het land.
snijdeDis, Tor. I, 349.
medjoedjoel£, mepadj~joeli, a..'l.odringen,
djllt;·iti m}J{)(:'Yol.·o, Tor. I. 196, b<:tz... ais
.oortdriogen, tao!! mesill9/lra ml!djoedj~.H.'lj,
djfJ[IJ u'fl"rok~J. zie dj,;l'J.
de schuldeiscber driogt aan, samba'a riuggi
rijksdaalder l.djoeja (\'"gL 2.irJPja [enz.]), arenga. ghndinaptdjoedjoelika ri jakoc, om
formi:c', CL 316, wilde pinaogsoort, welker
heeft hij by mij aangedrongen; madjod1joeli,
Hucbten bij gebrek aan echte piDang we}
mampadjoedjodi, a.chter iemd. aanntten, aan~
gepruimd
worden; heet ook kamv.Jf; (1jQPj(J
dringen, voortdringeo, ualesoe napadjoedjoeU
boerueofJ.:abera,eene 500rt met korte\"'ruchten.
11ggaroe-, de kat zit achter de, muizen aan,
Amp. kadjOf'ja =~: dj(Jl'ja.
jaagt ze op, indakoe napadjoedjoelika jako!!1
om mijne schuld heeft hij bij me aange- 2.djoeja, Amp. = B. djoia (vloer), ara ll'(j'J"j
de ruimte onder 't huis; tn(1IIdjl}Pjrl1l:;i lUi.}.
drongen.
cen strik uitspa.nnen, opstellen.
medjof:(ijoela/.;a, \"'oortspruiten, uitspruiten,
na.J.adago ml,cdJf)~djlJeI(l/.;a n.Qf' galri pai napo- djoejai, Meerstr. = djfai, zie aldr.
tltompoki, opdat de jongc rijstpla.nten goed. djOE'jandja en t~djQ{'jalldja, \"'erspreid, n;'l'strooid, uiteengegaan.
uitspruiten tOpt hij de blll8.djes; madj,-*dj,-*~
l.djoejoe (\"'gl. 1. d'Jeroe; IdJ;ed'Je~I;;i, 1. rr.lt''YI....·]
la!:a. ~ruitduwcn, ,·oortschui\'"en. mndj'K~
en Boeg. f.Jeroc', Bis: hl.tgop~ Sgadj. d(~h(JJ"
djoelakn pamOn!}IJ, de sirih·pinaog (Q"~r den
)for. doell)P, ~!ong. doe!oe, Boeool dor91",y,):
\'"loer aan iemd.) toeschui,en, samba'a baf)f'ia
,(j<-"'jr.lt'
ntlx/a, wat men gemeensehappelijk
lIadjotdjoelal..a, hti bracht ecn butI'd \"'oor
heeft md zUnc .oorouders (karaktenrek,
(bood hem aan ::J,1s te betalen boctl')_
gebruik waarin men de Ouden navolgt):
djoei ["g1. dori] j mflmij'}f1' mm;aj,i. paliu; nnb~.x:~,i..-.:i";'1 {wrilljll djveJr.xe Id~·/wja. zijne
gen met de \'"i:::.cht;pec~ (U}!.!:!.11Ij"J), na. ze ge:::.chubziektt'" i:::. Van ouds iets dat hij met zijoe
lokt te hcbben rod :l.aS, dat men ~Hld~,dom
,'ool'Oud~r:::. genl€'l..'n b~'ft: IJ/(xUwjoc, gemC('n~
pelt, daarna bonm watt;'r houdt en i:l;lt af·
~<:b~ppdtik z[jn in be-zit, arhcid, enz.., Wldruppelen, Tor. II, 373; IIw"'ll(m,~.:,.... i!.-t/
fIIi,,,,I),,j"'", gcmcenschappdijk hl~bben, n'rmalli(ll~ia, \"\.){Jr zijnl' schoonoudet":> op die
richtl'll, l"(i.;,la kapv'UfJ'!",;'Jf:', 1,oi To K,~·I:.,,·.
wuze paling "it'Schen.
butfd:::. uie we geZ:lmenlUk bezittl'n nl ...'t d\,
djoe'i (Rot. lI~'~/'JI;", Tontmb. fIJI" i{j, ~gll.dj. i,',yit,
lil!den \'an K .. IratIit'd "duJ""U,,,,j,,, $-'IIIr/"
Boes"Kld!); /IIm/i'){"i, uitpeuteren, uitli\'ot\,O,
l""·;;'~itl. e ...'n ::lia.a.f die door n'\\'o ,,"\Ira:
v. iet~ dat ergeD~ in yastzit, {){'/" I/(/I~;'K'i rj
bezetcn heeft ... de mt'e:::.ters, 1I111""U"t:j...
/(,,,111, h[j pC:utcrde dl' madcn uit d~ wonl\. .
l"nriIJ,i-', ze hebben een f!l'meens('b:lppdUk
NaIU",,'i,-.:i kl~jIJ"Jxtl~fll. h[j po.·utl'rde zUne nagl,l:::.
,"crbIUr. im'l~j't IIIII""U''':)'''·. }1(11"llI,I<1 b"n·t:.
uit, .i,d.:II~: l(i(l r/w;Jjo/,'i, ge ba:llt me maar
hunnl' nlt>euer heblJl'n 7.\' ;eml't'n:::,~'b;tppelijk,
voor oids uit IIlUne bezighcd,.'n, lId(U..... ·i 'HlIIhun yader niet: S'IIIIJ""{;"':i'.lt'. nll'd('-ciftt'n~:lr:
lI!l!lodi, bU riep het kind \'"vor oiet!', ha;l}de
WIIIII i""U'''.i'~,·/;a .i"t'u .... "(1 r'N l,j'I, t('z,... ru ... n 111\":
het uit zijo wt!rk of zijn spcl en liet het d:.larna
anJcrt'n ,"an denzdfJt'll palmwun ;t'oidt'n,
weer beenga.an, vdr. dat mid/ljtl/; ook wcl
mllf !/9't J<ij'"j-Jl', ;t'ml'l'!:~ch:lpp'-'lUk it't:- kn
bet. weggejaagd worden (ns. eCl'llt a.ang-t'baotld
t'pzichIC ,'. e. Ilndt'r "errichh'n, ",1<1>.",:".
te zijn); lwpomlmlj()(";: Iltaoe, de t'en na. den
l1,'/ll1l!11I fll'f" ;::d,,!", Zt' hl'bb('n ,ii . .'n nl:l.n gt.'~
ander haalt bem aan en ja.a.gt hem weg.
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:r.amcnl!jk berispt, nadjoejoc 'I1ongo, nadj.
m,P.ande, Md.}. mpokapoeroc, ze hebben hem
gezamcnlfik sehnel, mild, medelijdend be·handeld, ane marJago ajoe, maoe nadjoejoe
i1cali, be da mukoedja, als de voorteekenen
goed Z§n, n1 komen de vijn.nden~ijk
op n af, dat deert niet.
'11U.1JXV"rmdjoejoe, gemeensch:tppelfjk wf'rk
verri~teD, waarbij ieder voor zijn eigen eten
zorgt.
sirulioejoe, gezamenlijk, s':ndjocj0e2 _Woe
"poera7. maapi, alle mensehen komen "geza.men1ijk vragen; simpodjoejoe, met vcreende
krachten, ook n. v. e. kleine klaversoort, die
in. haar gcheel wordt uitgetrokken- en in
stukken gesneden, om er de "rijstmocder"
Ibee te bespuwen, Tor. II, 271.
2.djoejoe (Kasimb. djfWJe, Boan. SfJe()e, Tom.
soeioe, sapj [vgl. 3.soejoe]), honing, djoejoe
owni, bgenhoning; madjoejoe, wet; kadjoejoe, zoetheid; mdjoejoe, op honing uitgaa.n,
hmgka medjoPjoc, de vogel k. snoept honing,
oeani medjoejoe, huen ,verzamelen honingj
mampakadjoejoc, zoet maken, vl:rzoeten, ma1nJWijoejoe, eenigszins zoot maken, zocter

. dag, sadjoemaa, eene week j modjoemaa, de
V rijda.gsche godsdienstoefening dcr Mohammedanen bliwoncn.
djoemala (uit 'tBoeg. djoemlla); modjoemalfl,
in geregclde ordc ieta verteUen, op80mmen j
poera1. tUuljoemalaka jaJ.·oc, hij heeft me allcs

ordellik verteld.

-

~
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djoemamoli j madjoemamoli, gulzig, snoepzuchtig.
djoembi (vgl. soembi, soempi, [soemtl), kncvel,
snor; modj'oembi, een kncvcl dr:lgen.
djoeme; medjoeme,sDuffelen a.an iets, den anuit
tegen iets duwen, nadjoenu:' mbaU'Q(:, door
de varkens besnuffeld j pa7/djoemc, snuit j
mopandjoeme, een snuit bebben_; ualrt.Je klJ(:papadjoemeka kasircawoenja, ik la.at bet eene
varken ZgD anuit duwen tegeh 't andere. djoemi,de beweging der lippen bU het spreken;
paoe satldjoemi, ~n woord; kandjonn?, de
lippen bewegend, prevelend, zoodat men de
woorden niet boort j mongkandjoemi, in zich
zelf spreken, met de lippen prevelen, by. om
een ander te vervloekeo, to'oka marimLf/~
O'fUJt noepo'llgkandjoemika, be koepok(flll) jlO'
ng/.:alldjoemimoe, reg me hardop 'waar je oVer
maken.
mompelt, ik wi1 dat gemompel van je niet
djoeko.e (Par.lo/wj [vgl. tik{.leJ), overal, opalle
hebbenj malldjoemiJlaka (-laka), beloven ict!:l
plaa.~n binnen een bepaalde ruimte, pakoe- I
te zullen geven dat men wlf nog heeft, fUJI."
1m botgisimoe, b;;;-djoel.·oe rallV), behandel' djoemilaka, be WYlxJlria, je belooft hetl manr
je acbuhziekte, opdat xe niet later overal op
je doet bet niet, nandJonninaka u-iu7I1Ja, hli
je huld kome, bare'epa djoelroe dj&ianja, de
bewoog zline lippen, begon te sprehn, narn
vIoer is Dog niet overal waar h!j moot ztin,
bet woord.
dj~ la:zree ngkajoelroe ri wiui rilll.<;i-,
djoemoa (vgl. Boeg. djon), P., aaogenomcn
kind, pleegkind.
overa! z9D kokospaImen'san 't reestrand, ne'l'
djoekoe 1J.Odo'<:ISi; noom ni(:-t aUe dingeq..,op djoemoe (vgl. joemoe en Tontmb. 1"fl"II~WII),
(tot iemaud die allerlei vraagt) j mompah-floverdekt leger, ovcrdekking die <--en dier
, ~
'Y'lfl-oe ma.k:en dat iets zune oppervlakte I
bovenzlinnachtlegermaakt,dJomv..e nttfl"III]lIt,
geheel besla.a.tj djoend}Qelroemo fafJe djela, in
kikkerdril, kikvorsch-eieren, 'die all:! ecnc
men~gte zgn ae menschen gekomen, zoodat
s-lumerige hooveelheid op 't water drlivcn.
het overal vol is..
'modjoemOl') een overdckt legcr makco,
djoelea (vgl. 2. djole, 3. ka en Nap. dole, Mong.
bentji baree rrw<ijoanoe, dJa lX'Il!Jka"l l.-aj'"
molea', een groot woord hebben) j madjodea, i
renja, de gemsbuffel maakt geen naehtlx.-dck.
minzaam, spraakzaam, voorkomend, ~mpoking, hg eLt.apt maar overal, etro podjoemlK
f1U.ldjoeluJ Uwe, minzaam zijn tegen anderen.
marari, zooals de nachtbed.ekking v. h. hertOJoe1(AjIAA5UI;(:tv~en%;lr,--Amp,,·,!" --. zwUn (ten halve, omdat dit dier alleen zijn
--::---:-gro:ot, 0ID:i&ngr!jk -T. liehaa.m.
kop overdekt), be magan pokmtjOOJ<K, dja
. ____djoe~.., t.iithet ~$.. <!.iwn!!If)' Sir. B" Vrij.
"-oemoe twepod~, je loopt niet flink,
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nadjrX:'lIriJrJl: '1IrlJ,X"'(J lJ-flnfJ''-'', in zUn lichaam
je loopt maar onder je sarong: mn(lI;JnjdjQc·
woe-It de mehutschheid.
m()(', ov~rdekken, nodJ'trlllf,/! II'JI' fJPdJa, o'Vcr[djoendjoelL.oe, zie djlft>ko,.].
dckt door regen.
djoendjoengi ([Mor. df)fmd(Jl'); ~gl rij(ft'1Iflj(,I').
PmB~ djoemfx n/f)t:TlIl"" {"eD kruid.
een bos.ebje dat men m:ukt -van in den grond
1. djoemole, zie 2. dj'lle.
gl.."StokC'o takken m~t blader-en, waarin cen
2.djoemole, Todjo, een kruid.
of meer menscben zich verbergen bij hct
djoempaU; madJQerlipali, tegen iemo. aan·
Yangen 'V. 'Vogcls met lijmstokken en lokstooren, tegen andere m'enschen aanloopeD,
duivt"n (zie 1./,UJI'H:).
by. al9 men ze inhaalt en voorbijgaat, ook:
ie:::d. aan ;Bne verpliehtingen herinneren, 1.djoenoe: lmndjfX"n-'}r~, dI'euoe:ndt". schudd(>o.
nadJoempali fMC 1noinda, ri kare'e indatlJa " de, in niet bevige mate, knl/flJ(":nt.~ l'nl/fir},,',
re'e 1("(Url)( tnl"lrnrru",' ri 11fJ7I/J1ljff. dt' hut
nadJoempalika, hij maande den scbuldenaar,
sehudt, er is <-,en 'Varken dat zich aan dt.'
om zune schulden maande hU hem j mombepalen schuurt.
dJQf'mpali, 1;( 1Mmbpapalioe, ze loopen op
elka.ar in, gaan niet 'Voor elkaa~ nit den weg. 2, dj~noe: Str. n. (uit het Par.); 71I17.'(i'X'7W';(sij, be5proeien, bevochtigen.
djoempita (~gl. pomta, [pita]); madjoempita,
kle'Vt!nde, a:m jets -vastplakkende, kleverig, djoepi j smrdj()l"pi. een teugje ~ In(l/''9(lflj''''l'i.
bij teugjes iets drinken, dJrt nlJf'f{jflP['i, lw
don madJrxml'ita ri lIgvedjoe, de sagopap
-nt.Kinf)e mprxla!J(j, je ne~mt l'r maar ceo tcUfdl'
klccft om den tll.onfi. madjrJl:mpita tooe, mo-van, je drio1..."1 er niet echt 'Van.
mLfVft'j,i: de menschen plakken op elkaar,
dringen op elkaar, madjvfo!lIll'ifa raja, be- djoere (Xap. dtJereijj moo}ocre, in cene ru op
elka.a.r volgen, !Jori mpodjrJPre "iml':'. naar de
nauw4,.. door 't 'Vele dat iemaDd overstelpt,
orde wsarin de mc-nschen op elka:l.r ~olgen.
};(Mf.' nTo B'Jrin rna'ai IIfJl.:adJfJl>mpifa. de bal
sadjl)(7'{', eeDe rij: b\". 'V. mniskotrels n~lD
dl'r Bada'ers is zecr iogewikkeld. [madj(;f('en kolf. lifJi.-rJe sadJocrmja, mijn gezieh!
mpil" ptwc-nja, zuo sprl'ken is p:lppeng. on·
behoort tot"'"eeu a.ndere rangorde, ik heb cell
duidelUk, oogevormd (liS.). lI/flfUfJClIIl'ifll rr.ra
ander uiterlijk, sadj"ere":., in dezelfde ,"olg11/0(0, de ruimte onder het huis is rommcligl:
orde, r:lngord('~ 'Van dezelfde SOOrt: 1m/II
1fIIldj"I"1TIl'itnni tll(J'~, anderen in de war
"Jfl':'rf'. niN in dp ril' pa,"sendC'. niet de gt'.
brengen do,,. te '1'(>('1' op' -eens te zl'ggen.
bruikdijkc volgorde in acht n('fficnde.
djoempoe (Mal. d':"I]""'/): ;i1"'~i"'·III]"vl<lI"'I. op~
duw(·n, voortduwl'n. IUlIU''''/II}'''~·/'Il.-" ,~,:"..tll. djo(>roepopo: dt!z. 'Vogel sIs (,I1IUi lm·n.
zc duwde het brandhout 'Vt'r-der in 't ~uur, djoeroro. geblaf \". (" hond [bij zUn buitJ.
syu. roN foh"},f): m.·,(joe/·"rl/: [()P (Ie hcdoddt'
J"l.-,,e U('I:' UlH.'dj-J€Tfll"Jdfll.'ff, duw me niet op:
WijZl'] blllofi"CD, l;~·n. tlwt lud"f,lth".
mr.dJfJl·llfl">elakfl, :rich zelf opduwc-n, b\". op!;lChui'Vcn 'Van zunI' t'lllappla:lts~ ;"'m"~i" nil- djoi (l~H:'g, r/.j"•. j'). ('I.·n t«'b(>lpdit,t_
}H'djfJeml"ll'ial.-ak({, Old zUn Iichaam is hU djoia (Pal". djllfw-l,(, )[1\1. l{j':-ria,w, l'ipik. ifll).
"Iocr. ,r'~i') 1.-"l"J{~j'Ji'l. we georuiken bambvt'
PI'n eiod opgeschoYt'D (in lif,!'gl'nd e houding).
\-I)or d~'n v10\':-: "dadJ'';(/lIi. bt'vhwrd. nrill'U"i.
djoe-ndjoa, zie dJfJ<1:
1l1f;J.w, bt,\'locrd \'0')1". met: ",{,',U"ill1!I/];". als
djoendjoe (ygl. "IJ~IW. 'lJ'>(I/I~;'H'''gi. ('oz. [l'n
vIOt.'r gdl"gd. uit~('::.rr('id . .~'IIIU"ffl(i'''' k".I;, ...
)lor. d'II·",I,~-,]); rlU"U"(''''U')<!. den grond om~
IIJ'I,ljoifllil'/.-II. "'1'11 1tt/'tl"I]" /..,1//'" Srlll(, .. ,·.
woeh'n, zutmls \'lliken~ ml,,'! bun snuit: '111"~;,,,, II. !,j'~i". el'nl' la~g: hvut W\)Nlt J.ls "n·
1(i'X'7111j1K mbalro(', door dt" v:lrkens omgt"
dl'da.ag gvh·g-,l. 1..'<'111..' :tndert· Iaug wo!'dt e!'
wroot, Ot'dja ,m'X" 7Ifarimba IIw~ioen,ljQf-' 1111'0'0,
dwar.; oyer gl·h,;:-d. l'!' bO\'t'n "p.
nan den he'rigen regen hecft hij 't hoofd
geboden, !JoemboenfJi nadjontdjoe mbo'/) lIfu 'djojai. zi~' ,U.-a;.
Ldjojo (\"gl. '{i'.!'" 0DZ.). i'<tUf. ont.ui,:;z;I.;I!!l,
pOOlr<H.', degenen die het struikgeW:l8 oprui~
men, gaan er met 't hoofd tegenin, korollja
rt.-ehtop, rt-eht tOt' recht !lan Inopl'll,i". '~':"I"
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ioniJQe b~ U:toe, de horens van dien
buffel- stann recht na.a.r weersk:s.nten, djojo2
tJinpoenja, hare kuiten ziju- stokkerig, niet
_ gewelfd, djojoZ. p<mzpaoenja; nato'o raata1ti,
'-

';ne wyze van sprcken is sti.i~ (%Onder zwier),
zegt rcudani (i. pL Y. rape.atam").
2.djojo (vgl. Wdo, kxJjo, djololo, Mal. djalar)j
mmdjojo, kruipen, zooals slangen en wormeD,
walesoe mendjojo ri W(lrco mbata, eene muis
die over ~ boomstam krnipt; mendjojo
. is ',.''If- t. v. tqt.ma~ kleerluisj ~jojo ntjOMi,

~
-hij

1*

den buik) .1. het draaft.
djoJaa, ';e I. /(u:.
_ .__ l.diole ([y'gl. djali, 080re en} JaT. djali, Mal
...JljeIai, ~dji'le, ~tawansch"Filip. t. aglej,
Sa'd. dolk)"Ooix .greatis, C1. SS5,Inlandsehe
---~-~ - djoZ.--kodjo~ djoz." of

djole koekoe (zie 1. kotkoe) geheeten, regenover djole goa, Ma:kae:sa.s.rsche mais, Zea
mays, CL 3559, kortweg djole (0.£ goa) gebeeren, die door de Makaesa.ren is inge-voerd, Tor. II, 296; Uta ndjoIe, f!in ge-stampte maTs. V gl. tow'oeT.ape enjombori, w. t.
v. djole kodjo. Soorten
-:m-;i8~eT.goa.
Amp. djole ntjiU'oe, Coix agrestis, djole
tike, djole lL""atoe, wilde maYs, zie 1. ka1idcj
djole ntjiyoe doentapi koelinja, de In1. ma is
heeft een dUbbele schil.
2.djole (ygL djoelea);· madjok nganga, gema:;;
tigd v. stem, behoorlgk helder; kadjQZe z,
a1 te spraakza.am, nitflapperig j madjQCT1lok,
betz.. ala madjoelea, minza.a.m, spra.akzaam.
djoli (ygl. loU, enz., Par. djoli, ~ag. dalC);
madjoli, snel, vlug v. gang, madjoli oei, 't
waier stroomt snel, madjoli la'i, de poep
is dun (snel), madjoli tIJ, de zon' da.s.lt sncl
(3-5 u.), tnadjoli bangke eo, de zon daalt
zeer snel (5 no), ode madjoli kandjo'oe, mpo~
ndjololonia, cene slang is snel in baar kruipcn .
kadjoli, ceu balletje tabak, tabak tot een
balletje gerold j w. t.. v. tabako.
tindjoli, paling, w. t.. v. Tna$api; tindjo1i
nipa, jonge paling.
Amp. madjoli, vlug, snel j pakadj/)[i, mask
voort, haast j e.
djolo (ygl. dialo, djolw., [djoo, 1. djQjo, djoro,
gogo, djo[ow, 2. dlJw, njow] en lW. djowl.:)i
ma.(ngajdjolo, mandjolo, porren, steken, stooten, Ira/roe nadj()lo mauala, het varken stak
bij met cene- lans, nc' e nvedj% /rnnpeki..H',
geef me geen par in de zijde, !COjo nadjow!:a
baboeno. met ecn bamboe atak bij naar lan~
sats; nadjolosi -raja momi, da 1Ilfl$1Jgo ba.
roafUJe, hy ht!eft ons aangepord om je palm~
wijn te stelen, madjolosi fraZcs{J(', napesoeu:oe,
mUUcn nit bunne bolen pc;rren, Opdllt ze er
uit komcn j idjow, de staak of !at v;aarmee
men' vrucbten v. d. boom stoot; $(mdj%,
ee~ps., ouyerwa.cht, ntongo moimba djole
jaJroe.,sandjolo narendo ntoot,ik was drukaan
het mais tellen, moons komen :z:e me storen •
. ka1uJjolO':, er maar op los porrende, be
ndiwe kandjollJ'- ri ~ ge steekt u
maar voortdurend in ~n huis, loopt maar

van

het 'l"Oortkrpipen der komkommcrplanten,
pendjojo---fflbaja, bet beloop der heining;
... - - madjojo:ri, iets bekruipen, besluipen, ongJco2
~nadjoj()ui ·~ji, in gebogen honding 00.sloop -hij de vogels.
.
Amp. mangaiijojoni, beloeren, besluipen.
djoka (uitdjoloka,.zie djaZo); rru:mdjoka, stootcn
met een stok, b.v. de vrucbten v. Co boom;
1£a'a lema nadjokamo ntaoe, a.ile eitroenen
. beeft men 'ran den boom gestooten; idjoka,
",.ta.ak am iets mee af te stooten; pandjoka
. betoe'e, gezwollen taa.l, optmijderij. !tom de
sterren mee v. d. hemel te stooten" j mombedjoka ri ara lombea, elkaar (met een
stuk brandhont) v. onder bet rak boven
den baard bestoken, zooals twee vrouweD,
die elk aan cen h&l. v. d. baard koken en
twist.lcrijgen, ook overdr. v. e. twist tusscben
dorp&- of stamgenooten.
djoke (vgL loge. poge, 3Oge), spetterend g<>lnid, zooala v. wa.ter dat spuit nit de modder
waann men trapt; 'fn(Jdjoke, modjo/aP, dit
geluid laten boorcn, kleddergeluiden maken,
bv. met de toDg; kadft/ke2 knnboe rapejo-'
ngJro, de modder spettert ala men er in mpt.
dJ(iko,,(vgt. dolroe [eoz.]); kadfolroe', klok·
kend of klotsend geluid ma.ken, by. water
in cen bamboe, kadjokOl? oei ngkajQeJwc,
bet kokoswater klotst (in de noot), kadjoJwe2 njara m.oUmtjo, het paard klokt (met
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telken8 bij me- biDnen j lJ(lndjo1o, liefhebber
van porren, sieken, iemd. die aldoor maar
bij anderen binnenkomt, indringer.
mdj')/o, 11II!d;"rl{olraJ.:rr. zicb met 't hoofd
voorover vooruit schuh-en, zich ergeng insteken, indringen, medjolf)lraka ri rnja g()"~
mbot-n9i, de wildernis binnendringen; tedjfJltJrraka kadp, toedlJe ri jombo, de balk kv;am
vooruit te schieten en kwam n~r in het dal,
udjolorraka, met 't licbaam, met den yoet
komen vooruir te scbieten, by. ·al8 men uit~
glUdt; mcmbedj~, elkaar porren, elkaar be-stoken, «roe mombet!ic:!9Ji ora nropo, M' ora
/rnni>ffl, menscben die efiFia.r bestoken van
onder 't hs.ardrak, gezinnen in 'fzelfde bnis,
die h~gpa.nden twist met elksa:r behben.
mantilldjf)[ol:i. cen por, cen steek geven,
met den vinger, MtindjoZo"l.; oesoe jr.x:n.oe,
IUldjolo ntmlOedjoe, hij gaf een ander een por
in de ribbeD, hIT SUlk bem met den wusvinger,
?/atindjrlloJ..-i btmtJe, 'fUltr/o ,!xzra morcOtno, ze
stak baren vinger in de rijstepap, ze d:lcbt
dat die al koud was.
djo1oouoe, cen pis::mgsoort, welker lange
vrucbten.. men in de heete asch steckt. om
z.e gepoft te eten [zle san9al"O); djo1o ",bOt"ro/.-o, [djolo Iron-o/.-o). hetz. als d/or'j/i m;/o;:rol:o, de buffel dien cen scbulJenAAr g(>("ft
a.'\n ecn schuldeischet.· opd:lrdeze 't gecn hIT
reed::! v_ c. derden man heeft genomen, te::ugge,"e; de buffel is bet dus die .. port in dl'
k(>("l", om 't geen is inge:;lokt te doen uitbraken (Tor. I, 196); rijoio?lgojo ",die door
de 3.fgronden heen komt·'. cen tiinke "\"ent~ die
rich overal doorheen redt en dien men op
aUes kan uitsturen, jaAw' 1/e'rlno tlvPJ)(){jJu-fongoj/). gebruik me niet meer "oor allcrlei
werk: djo/l)-tn1la ~grondlltcker", w. t. '". I!,r~'(j
(lans vOOr 't goos.gericht) %0.01an; het god$w
gericht duurt (rie geg(J): djoio1("Oll9gc, one\'cn~
rc-dig, b"\"". a1s de onderdee1<.>n slecht pass('n
b~ 't gebeel, by. cen tol die een te grooten
kop becft, To Balanda lTlobaOt"ga. dJ%'rollg~Jt'
ndato'o, cen ~t:derlander met ecn scbaamgordcl a.::LD., dat noemt men onp:1SScnd~ tlJo/ufl'O$O, :tie IC()$O.
PmB. djillolo. \'isch of vleescb in cen
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kl~inen

bamboe gekookt, voor eene partie
(wdl. ;-lwat in den bamboe is geduwd'"): di,/f}
atp, cen liaan: rijl){"/J{lta. een kruid.
djololo ("\"gL d.iilili, 1. (,)h). lr)llj,), djr~I), i'.J·o.
[2. rljlijIJ1); mf'lIdj"{fJ!,,. w;mrlj., kruipen. schuifcllm.zooaJs e-cn slang, 1'1l'md)i)ltllrl tli,!; millt,,·...
maIm mfl/IITP. de 7Wllrm,,-b:llk glijdt ,"ooruit,
want hti is glad.
djomi ("\"gl. !Im/i); kll1ltijrmli!. hl..'Cn en wt"('r
bengelcnd, schommelend. l:rmd.i"ml! dj'11I99"
mhoeia, de sik"\". d. bok bengelt heen en weer,
djomo--djomo, eell kiekendief. ~et krachtige
vleugels, maar kl~in licha..am (zoo:lls cen duifl
[vgl. w1I9hmihl.
djompi ('"gL d.iempi. lempi, [omp; en Boeg.
ffjompf); m(mdjompi, gnh-cn en o\"Cr den r:md
gulpen, Y. vloeistofi'en in ecn v3.t,riJa ndjff/l1j,i
soo, ori! m'1)f)ne ri doeangn, gulp, pIss, kOOlt
bet water over den rand de pranw hinnen;
tedi(r7'flpi, uitgegulpt, o"\"er den rand "\""au 't vat
uitgestort, soms ook v. droge dingen, djll
71f1.euboe pae, patedjQmpz: lai tmw, ge mOt'!lt
met de rijst, ze stort allema.a1 (oyer den rand
der wan) op den grond; ma(nga)d/ornpisi tfll)t>.
anderen bespattcn; J,:andjompj''!, "\"01, over,"ol,
zoodat bet er uit stort.
djompo (,";1. dampo~ fml{1Q en Boeg. djnnl'ang).
tee-ken 'T. a{slulting, aanduiding v. verbodl..·n
toegang. b\·. een tak met bla.deren opgebangen
::t.:lD den ingang "\". c. huis W3.11r cen ziekc is:
modi"I/V), eene a{sluitiug aan brengen, bv.
aan de ingangC'n "\". e. dorp waar men OO~t.
/If"{ifJIIII"J, afsluiting, Tor. 11,275; ffla/lI,]If}rijomI"" iets af$luitcu. een mei ..je "\"OOt "I.'r~
loofd \"erklaren. dus ontoeganke1iik n)(>r
l\udereD, j P01lf!t:;""do lIfllljompO; 1IT()t"If.!!f'li.
P. is door T. tot zijne "erloofJe gemaakt;
i,flre'c m,lrf''''1 jH1fUOmj"', de afsluiting [er nl.O]
i::i niet ::.tedg; } ...·,lJ<l1II!Y> of j,,,djtnnl'''' g'Cscben~
ke!l die men gt'eft om cen mei!lje tot zijnl'
v('r\oofde te mak~~n (Tor. II. l·n.
djondjo (vgL dM1t.l" [t.'nz., riiIlMI'iJ":' :F'II,~i,,).
h(>t bambo("'~kokertje wrL3.rin mcn Sr. pt.'pl'r
stampt: m(J'ljlJ1ltU". ~irih of Sp. l'>t.~f'l'r ::itamw
pen in cen koker, ,'ok: s..1.nlen "\"~n t....:ne p0:-:it'
eten; t,'dj{JIuljl), Wt·ggt·zakt in m,,,-'J.,,:r ofz;m<1:
! ma(I'9l1jdJOWljl)/'i fill)", it'm:mJ ('p J~'n k,)p

,
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zitteD. door hem tot allerlei te dringen,' na·

~

djOMjori po;ngkcninja ri jakoe, htl drong mij
%fin eten op; mampodjondjoi of tnam.pedjo-mijoi, :ncb haasten (nn velen) om tel' hulp
te snellen, naar 'een mensch ,of diel' dat in
gevaa.r is, mampedj~jOi taoe anot ria no-

mama asoe, toesnellen om iemd. te helpen,
die door een hond zal gebeten worden, manoe
~ langgoi, da ndipedjondjoi, de
marter ;it de kippen achtema, ge moct zc
~~_gtU!D. h.elpen.
Amp. .Mjondjondjo, hevend, bibbcrend.
(MS·F[djondjoa, ne djoa.]

djondjo awa, de eerste woorden v. h. 'refrein

y. -eo

verWcl op

rfim,

dat in tweeregeuge

coupletten den gang nut' de Onderwereld
(Twate) v. e. pas gestorvene vertelt j mo-
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. zooda.t het 19kt alsof men een mutsje draagt.
djongi (Par.djr:llgi,-Bov.l[or.~ Mand. Mor.
drJ1lgi, Sa'd. dengr:n., .&eg. denge', S<tnging,
ygL B. songe, [SOIl9i]), een groote boom met
groote bla.~eren en zure, cetbare vruchten,
knopTormig eo. (evenals limoeoen) in .ele
vakjcs verdeeld; w. f. ka~e,
-~
twee soorten: djongi mpae, die kleinere en
minder zure vruchten draugt dan de andere
soo.tt, djongi bou; meuoto'! ndjongi, roodaehtig v. huid. Als iemd. doof is, moot h5 in
den bast v. c. dj<mgi-bvom eene insnfrding
maken; kiln hg nog hooren dat 't sap borrelt,
dan wordt h!j nog beter. "'Tor. II, 402.
morondjongi, na.am 'V. e. boom wa.arvan de
bladeren op die v. d. djongi selUken.
djonglie (vgl. djengl:c), hoog, vol, v. h. water
b§ :loed of bU hoog peil, djO'tlgl:r:nw tasi, bet
is vloed; oejoe t~kadjongke nDaJtO, [aida
kascndo boot, a.ls de t;ooge watersta.nd van
't Xeer begi~t, dan is er veel visch.
djoo (vgL djodjo (enz..], djQro, djok); 1nadjoo,
geregeld, herhaaldelijk, madjoo l:ande~
ri RaM, ge gaat geregeld our 't )Jeer,
madjoo kama·inja, hij komt herhaaldelijk
hier; kandjoo'!, herhaaldeluk doende, kandjoo'!
mantima laboe jocnoe, telkens wee-r hd kapo
mes v. e. a.nder nemend.
TTUJ{'nga)djooka, a.!l.nzetten, aansporeD, telkens zeggeD, djooJ.·a sa Woe do 1mmt.ima, s.poor
de menschcn toeh a.a.n het te halen, mljo'oe
ndadjooka, hU gaat op benl.
md:aradjoo, zieh 1s.ten g:lSn v. d. helling
•. e. berg, g!udeode of holleode, zoodat men
't niet meer ba3s is, zieh uit cen boom la.ten
glijden; tekaradjoo, uitgegleden, met cen
sehok voortgegleden.
t<trodjoo(ki), stUf, onbui~m geworden,
'bv. een 19k, iemd. die heyig schrikt., enz.
pro t. kandjoo'1., heen en weer guode.
a) rOre mokalei 010, met den kruidenbos met
aihangende kralen

nenioemoi; ---

djondjaaU'a, dit verbasl reciteeren en in koor
het refrein herhalen, ns. ieder couplet; Tor.
TI, 93 [v.,. ill, 544 v.v.] (liS.)
djone (vgL 2.'onge., songe), kleine meid, gez..
tot kL meisjes in Saloem.
1.djODSa (vgL '1. dQnga, 2.lcmga, dJoa (en
Mar.dangau':1); 1lU7Uljonga, vooruitsteken, mendjcnga'! ng~djoenja, zijn'souit steekt Yooruit, -mendJonga gaga noqxuiika, ge hebt het
te veel yooruitst~nd geplaatst; kandjonga'l,
a.ldoor nitstekende, kandjonga'! le'e 1lgkando,
de hals Y_ d. reiger steekt a.ldoor vooruit;
sandJonga flU:$QtU"OC bMela, meens schoot de
buffel teyoorschgn..
-medjongcnri, reiken; om iets te 'grtipen dat
moeil.9k te bereiken iSj madjollgou:i, reiken
'DJJ.tI,r, mooe noeclJongaui, be da noek'o, a.l zeikt
ge er naa.r;' ge krggt 't Diet; fn(J1nbedj<tll.9a'!ui,
:l'1'·~-""i!lMxMo'lr1b;gelg'X:, de ecn VOOr den ander naar iets
renten; mtdjongawaka, zicb uitrekken, b••
om iets beter te zien..
2. djonga (nit het Boeg.), w. t. v.l4giwa (hert).
djongga [vgL tironggo eO. ::Mor. dlmgka, in
ereetie (v. d. penis)], w. t. T. kedje (penis).
djongge (vg!. tUm99e, dongke), v.ledematen die
, b) kotnanla ngkandjoo', maak ik geruisch,
___
byna' met, of weinig bedekt zfi~, zooda.t ze
hem heen en weer scbudde.nde.
_ _,1a.pg, _spiehtig ()(wl tevooriC~if1:om:en;
Amp. djoo = B. djoI.; ridjooka "",'i, Miiotjoea,i¥I.adjo1tjgi, haar- &t kort rondom
k4sooe, stoat hct herwaa.rts sf, dat het nile.
____.-_...hcl hoo£l i. a!gekuipt (<gWampode, ~p pode), 1. ~ooe. (vg!. jOoe, looe, ["9900<]); m<>ndjOoe,
.
fh"
1";','

doorbuigen, op en neer gaao, v. iets dat geschokt wordt, rnoltdjf)()el ra'a ngkadjoe, rampe
ngojoe, de t?oomta.kken gaan op en neer, de
wind komt er tt.-gen aan j kandJooe z, op en neer
gaunde, in got>cndc beweging zijnde, Look
n. y. e. stroomversnelling io de Poso]j tedjooe,
doorgebogen, hellend geworden, nepa tedJQfJe
sakodi Wjoe ndatotco, 3e boom die wordt
omgehakt is pas eenigszins as.n 't bellen
geraakt; te4iooe1ak4 oonoea, nolellg ko lIOe
linJoegi, het huis is scheef ~kt, geschokt
door aardbe,.ing, tedjoodaka taoe monjara,
maJ.·a njaranja. mamgka, de miter zakte
scheef, want zij"D paa.rd nam. een sprong;
JXIUdJootlaka pil.indjanja, bij 100pt met
wankeleode schreden.
2.djooe (uit het Tern.), bestanddeel •• eenige
niet-Toradja.sche titels, Djooe BoJ.-i, prinSt:S
(Tor. I, i9-S1), te Todjo, Djooe G()(goe,
rUksb~tierder in eokele la.ndschappen aan
de Tomioi-bochtj verder ~ djooe gebruikelijk
in poezlc, in de bet. .,.heer, nouwe".
djo'oe [~or. do'oe], eekhoorn, S<:iurus notatus,
wordt gcgeten; mlxxljo' oe~ mbokorodjo 'oc "rickend, smakend n:.ulr eekhoorns", cen zekere
lucht of smaak die aan cekhoorns herinnert;
ook n. v. e. li3.:Ul.
djopo (.gl. djrye. 1.10po), ploozeod of plonend
geluid, sadjopo Tfu:nalrlje-7a'j '''''JeZ,t. klcts,
kl~ts .,-id de drek er uit bU den buffd, Irrxdjoj>I.J ri Zontboe. kwak, io de modJ.~r, "..idjrJjlu
/labira. kajoekoe, pats, sloeg hij de kokosooot
in tw~o Ct roes komt dan in 't kokoswater
terecht) j kadjop<P ri loge, pIons, pIon" door
de modder.
djori, borreleod, klokkend, r!)mmdenJ. gduid;
pue10e z djor( mpoetoe'! d/on, nabootsing '. h.
rommden der ingcv:andcn van iemaod die'
honger krUgt (:MS.); /CCkdju6, wdJuri ri Of'i,
met borre-lend ge1uid het water in; kadjon-.!
ko-mpoflja, bet rommelt in ztin b:.lik, kadjul'-:'
U'oeroku/'-oe, da reOe U'aju1ro l.'oeJ"olli~ bet bar·
relt in mijne ked, ik z.a.l zeker "'lccsl'h tl' cten
krfigcn; IIwdJon, borrelende, bobbdf'ndl' g\.....
luidcn makcn; tepaprxijori kOT/ijXI JI/{J.f)TQ, de
hongerige buik rommelt :l1door.
djorii, zie rii.
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djoro (vgl. djOO1 dj<Jla, enz.. [cn ::Mor. mQn..~rf)l),
ioeens door, met Vs&rt voortgaande j sal/jf.H'"'J,
U'oedjoro kav./M ig~go. met kra.chrigen steek
drong de speer (bu 't godsoordeel) in den
grond; kadjorr,"!. pelilldja dfJellngr:, met snel1e
.aart ga..a.t het 'Vaartuig vOOrt.
djoroe (vg1. nggarlk), roepwoord voor de kat,
[ook w. t.)
djowe (..-gl. l.y.tU"':'). pro t.
aJ dj'llre l-:It:. diJU'~ wli, kracht der tooverwenschl;"n,
b) fC"GIra ami ri IIIb.:'!tllIgi! breng oos na.a.r[de aardcj:
C) djoU'e adi. dj<Jlre ld(~ kraeht d{>r too.erspreukeo.
d) J('flU'a ami ri frOZeHI?! breng ons na.a.r
de a.a.rd..::
do, een titula.ir .oor-.oegsel in pot:zie: dvwlIi:.
doi-ndo, dompapa, doocma, dut~'(t. dukfli.
"rouwe lloeder, Heer Ya.der, Yrouwc Grootmeeder, Heer Groot.ader.
doa (ygl. idoo en Gor. t.ioea, Boeool doeangu).
bloeikolf van suiker~, kokospalm en pisaog ~
doa ngkonaoe ndakodjoti nnkama'; baroc, de
bloeikolf Y. d. s-uikerpa.lru wordt (san do!
punt) sfgesneden, opdat de palm wgn 'l'loeit';
1110<100, cen bioeisteel schieten, ef'n bloeikolf
krijgen, $f~ nwdoa. borskn die recht .oor·
uitst:l..an.
t,ldlj(P en tid')(l"!, malS die met stengell'n
al is afgcsneJeD. md'j kede, drl mamposi tfld/)(l:, 1If'"p<l da koepalaika, kom~ ~e-ntje. zuig
Mn de borst (wooN.speling met ,~OCS'l'! modQ,,)'
daarna. ga. ik ~aD je wcg .
do·a (uit °t :Mal.), tvo"'erforwulicr, toosersprcuk.
ook ba•.-:a..&/a t'n bCk'a, zie 3. b.L~tl: !nudu'a.
lIIulm.~{ldu ·d. too\,erspreukt'n opzt>ggen: d"',,
m}l<llldi~, 'llrat opgt'Zt'g"d wordt bU't ...... a......oochen
Y. e. lijk: miadv't1. met to\)\"l;'rspn:uken b...-zworen wONen: du 't1 Sl.Ilall1<1 , formulier dl\t
wordt o~~zegJ. bij t'l;'D goJ.;.dicnstigen nw.altijd : lt1od(/a..~lmmt, zulk ('en m:l.:lltijd h!)u,i ... ll.
dOdabi, ~mp., het lichtl'o. d~'r Ze'e.
dodapi, zie :2. k.,)Of.
tlode (~ap. d¢dv). rt't'pj .., geklopte bOt.)m.s.·h,'~.
al:; ~o. wimp;.'l :L."'l.n 'r (,jnd ,'. \'. :.<u:lk h\· _
Tcstigd en n;)..;,l..St ...'1!O' ... off~r:;:H"·\' g\."Zd. "m
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_ . de geest.en te waarsehu'wen dat er iets TOOI'
Amp. ~':i a.soe, bonden roepen, door
. hen geree<! staat, i1o<k J!ib>< nl4i "dapomet d. tong te kIappen (B. tata).
"mbiitah"ka bomba, met zeven reepjes foeja 4. dodo (Mar. id., looze aar), balm T. d. rijst,
:'Werden staken v. bomba versierd.
steel waaraa.n de aren nog Tastzitten, wa.a.r{dodi {vgL -do'i, kodi); toiitji 17UnN)U;e dod:"";!,
aan dus de bossen worden Tastgehonden.
~ de vogel gecft zaeht geluid; tooe sindjo'Qe
Am p_ dodo mpae, het TuH en stof, dat
_- mompaoe dja mododv-, gindsehe lieden spretusscheo. de rijstkorre.Is in ;.it._ _
_
ken ma.:u' zacbtjes:J
5.dodo (vgl. lodtmgi. enz.); nuuioMsj 1rojo hft.
dodingi, dez.. boom a1s tkmg/:()ngi.;ri en temUm<J.
roc, den bamboekoker, wa.ar:in men 7.oetl'n
kajoi dtxiingi, :rie 2. kajoe..
palmWl}n hult, schoonmaken, door hem in
dodja, Sir. B. (uit bet Boeg.). moskeehediende;
bet -.kokE!Dde suikersap onder te dompelen
Xor~ 1, 321,- 329; modod}a, een Ink "been nit te spoelen met het iogeTIoeide sap,
waken en.- daarbg Koran-reciet verrichten,
dat men weder in de kookpa.n terogstort.
. Tor. 1/855.
Wellicht is dit woord (ee~ vakterm) over- . ···:--l;dodo (Tg!. .1. dada), aoo. mpale, handpalm. ; genomeo. nit het Tominisch, want van de
2.dodo (Yak. Boeg. d<xWng); mododo, 0"0'"
'1'0 :Mini hebbeo. de B.sprehrs het suikerSteld, kwgnend, ziekelgk, madodt; mja, lastestoken geleerd:
loos, inwendig riek, 'ItKUiodQ mpangJro, door dodoha (vgl. rodo, rodoa [op rodo] en Mor_
't zwaara. gewond.
•
rodoha, Boecgk. (Yor.] raha, huis, raha=,
Pl'. L .ttdodO, tododo, zicl"te, ziekt~t,
hot, Koel. mI)'ona, wonen), of dodoo (lfeerstr.),
spook; ke.todo<ic, door een ziektegeest' bealleensta.and huis, :r:ooals er vroeger veel in
xoebt.
de Posostreek voorkwamen; gewl. waren er
·3. dodo. (Mal:. Boeg. ~ Mong. dodak, JaT.
varkenshokken bij; modotioha, cen aUeen~); 1~. kIoppen, in >t biz. boomsta.ande boerder!j bewoneo._
schon kloppeu" tot kleedin.:,"Stof (Tor. II, dodonga, een boom met onbrnikba.ar hout.
314-326), mcmdooo rajal..-oe, koeu/Q boi rna- dodongoro, zie dtmg<wo.
~ jakoe! intje'e pai n~ nOOjo., mBo dodoro of taripa dodoro, Str. B. (uit het Par"
hart klopt, ik denk: ala ik maar ge<n kwaad
vgl. Mak. doIJ,tJro0 en :Mal_ dodol), cen mangga~
heb gedaan! da.a.~ klopt mun hart; po-soort met zeer smakelijke vruchteo_
ndQOO, tij'd, w!jze v. foeja kloppen ;p<mdodoo, l.doe (vgL [oi, Lsoe, [djoel en 'MOl'. do;'!,
plas.ts waar men foeja klopt. bo'\"_ eene hut
81icgerend) en dQi.d~, niets d~ooend, onbeof een vIoer onder eene rfistsehnur; 11U1rianw
last, jQetll)fflja miJrojQ, sfa dol'l, zij oe mak~
tali pai topi ntJdc,do, ~ heen al h~l wat
ken dr&e,~n, hij loopt zonder Tracht, Uwe rJoi:,
hoo!ddoeken
sarongs ge1clopt; inodo, soms
ongetrouwde man of vrouw, ana do;. kip die
dinodo (de oude vorm), tot kleedingstof benog geen eieren legt, nog ongetronwd meisje;
werkte boomsehors, foeja., i1t<,;M santake, €&.e
ana 1/.gkadol, kind buiten echt verwekt.
lap foeja. ".
tadoi-drJi, een woekerplant, 'W1LUVan de
XI;;
JiiJdtX1o, een hoI blok hout of een bamboe
gele 8tengel weI in stnkjes wordt gebakt,
waarlegen m~o. slaat, om teekens te geTen;
die ale kralen worden gebruikt.
in PmB. heet ook a. Togel =1iroeroe (srt..
'mesidoe, een bezoek maken, bij iemand
epecbt) aldus;~, monI4ndondo, klopoploopen, om cen praatj e te maken, mambesi.
pen, tillen tegen iels, zoodat bet klopt,
ridtJi, elkaar over en weer bezoeken; basidoi,
~e mcnta.n<i<mdosi ri kad~,-mampa
Qamjidol, liefhebber v. bezoeken maken.
ptsO<UX>< od<, d. Togel 1l". kIopt tegen de
2. doe, pro t. 1)
do'i (klein, weinig). sadQ2,
bogmen am er de wonnen te- dOen uitkomen_
een weiDig, bYns.; 2) een roofvogel, kiekendod. .ok w.t,v.djo'oe,eekhoorn, naar
die! ofvischarend, bar. na$()Sanglu dol (Tor.
he! geluj~a..t clit'dier maakt (ne 4.h).
ill, 611, 88), wellicht gegrepen door ceo.
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roofvogel, ~ ngkokou'll ri langi (ibid. 670,
73), de bosch vogel in de lucht, eu:a pe:JQsangke doe, gelijk h~t grijpen van een roof~
Togel; Tfj.o'mprxioEnka ICOIra (Tor. III, 685,
212). met de wolken,a15 met vogela, spelende_
do~e, w.-t. v. katedo, pompoen (omzetting der
laa.tBte letter-grepen).
1. doea. (vgL 2. doea, 1. roea. en :Mol'. d4ea'!koe,
ik 'wi} volstrekt niet), tweedraeht, tweespalt,
het verbreken v. d. familif!oo.nd of v. e. nitdrakkelijke belofte, natiro doea, nakoni doea,
de tweedra.cht, het verbreken v. d. familiekmd of v. e. belofte beeft bem getroifen,
hB is ziek, onge1nkkig geworden, doorda.t
bij of iemeL die hem zeer 11& ~ OJ:lder
de. han v. doso staat, ndatingko doso, de
slechte gevolgen v. tweedncht worden verwijderd door het slaan met· ijzer op ijzer
(Tor. I, 406), m=peboo
de tweedncht
roepen, zeggen dat men niet meer met %ijn
broeder als br~er -;0.1 leven~, de gemeen.scb-sp opze-ggen, cen
famillelid afzwerl!c, ceo. belofte of Toornemen
te niet doen, napedoeaka, be7no napodjo mampfl'QnI}o, ntanoka 1lI1p<J7"ongo jaoe., da rtakrmi dow ananja ra-neo, h!j heeft er zijn
Toornemen bij te niet geda:m..hij wilde baar
niet [meer] trouwen, intusschen heeft hij
haar getrouwd, en nu _zull~~ zijnl! kinderen
door de twee:;palt (die da.arin ligt) getroffen
worden (bv. jong ster-ren); m<Jmudoeai, m()~
mbedoea~, 1no11lIxdoeaJ.:-i, van weerszijdeo. in
tweespalt le,"en, 1fIombe<ioeai, timbadjoe Oe1W)
napodjo m.ombepodja'ika, zij hebben wederw
zijds tweedracht met c-Ika..:u- uitgelprokl!D.
de cen en de ander wilden zij dka..ar niet
meer als familielid erkennen.
motidoea, twee lasten tezamen dragen. "t zij
op elken 8chouder ~o. of twee op e€o S(!houdel'; IIapotidoea /.l"ojo mp<momboenja, zij dra.agt
hare beide water-bamboes tegelijk.
doea is ook de ns..a.m '". e. boom, Wa.:Lr,"an
men de bladereo prui.mt, a18 men na twee-spalt weder "'re1e sluit.
2.doea, Amp.
B. radoea (zie 1. rO!-a). tWee.
doempoejoe, 20, doemba'a, twee st:uh, rikrr
ngko mpak doem.ba'a, met beide hanrlen S\!-

.w.a.
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grepen; kadOt:a (uit kami d..txa), wij heiden
(excl.), kidow, id. (incl.).
doe"a, gewijzigde vorm v. 1. toe'a; i D,,,,'a,
Grootmoeder, oon.ggf)Zo doe'a. wyriging (tel'
verzachting) v_ lxmgkPle roe'a, oude n'ouw.
PmB, ,. ngGadoe'a, Grootmoeder.
(vgL tOjrL); ",U>doia, 11V)d,odt;;:/l, v. e. vogel:
op een plek in de lucht blijveo. zv,-even. '". t'.
mensch: op den rug blijven drijven, met uit~
gestrekte armen, bij 't zwemmen.
.
doeade (wrsch. verandering v. tV~ata)~ in de
uitdr. m.onteo Meade ..,de slang, voortdra.geo.··.
hetz. a1s mFn1lpekkka (Tor. I, 292), rie I. rev.
doeaka. (vgL toelcaka)~ Pl'. t., oudere broeder,
zoster, doeakaka., groot in zijn soort.
doeambe (vgL 3.ambe), 'E.:. t. = toea'i.jongere
broeder, zn.qter; n-te<V>eamhe, v.kleineren ,"orm.
doeanga (vgL doemtgani, doeangallgi en Loin.
doeangan; door deze ta.al is het woord wrscb.
nit bet Lo9asch, Ta~h of SahQeQeSCh
djotangana "ooriogsprauw" overgenomen),
vaartuig nit een boomstam gek.apt, het ~oigl'
da.t de Toradja's vervaardigen (rie nog: I.!f)~

doea

...... mbQOe); motioeanga,

varen; mampodoemUJft.

tot vs.a.rto.ig gebroikeo.; koro mPO$Q ndadoeflTlgani oengka ri YmuJ,o'oe,. de pOSQ wordt
be\"8.ren VJl.U af lL; ~n!Jakn~ elk in
ceo. aoder vaartuig_
doeaugaugi, Amp_ = B. d«angn.
doeang:m.i, Lal. = B. doeanga.
doeare (vg1. JI.']'lre, lIgari); modocare, zwa:lr
roUend kirren, het geluid v. d. tofIgare (ma1eo).
dOE'ata (Fidj. Jlgata), python. ook polo. geod,;
doeata is 001::: w. t. v. oele, sla.ng-~ worm; doeatll
ixr', groote soort, (ioeata 1U~L-OII!JJ.-O" :>oort In.
grooten kop, geen groot licha.a.m. ma..'Lr sterk
en ,"lug.
. doedi (vgl. IIdouu, mljoele, llJd-:~ bUlId,,,:!,,. toefel;
flU)milJedi. h~o. en weer bewegen: l1I'-.t7uioedj!.
kauaoed£l ik/Je tI<Je IJ.SDe, de Sta.3.rt v. d. bond
kwispelt.
j.mp. doedi.. bra.ndend Sotak. hout. ab> toorts
gebruikt (B. todl:'). bet stompe- stxl.rtj •. v. ,i.
bavia.an; l1wd...e-di_ L..... n bl"llndeod "tuk hout
n1::l toorn gebruiken en het d:L:1rbij h,---~n cn
wCt'r zwa..ait'n~ 'lrl~ tOf!lr'.H: 'lj"_I<.·, r'l,i;H:/~""',
mducdika, als het stuk bout b!'"J.D.!t. !l~l. te
)

DOEDOE - DOEKOE
%!in aangestoken, wordt het al8 fillel·gebrui\d (word. er mee gezwaaid).
l.doed.. (vgL loel<>e (enz.] en Boeg. rodoe');

madoedoe, geregeld, telkens, aldoor, ~
kamdinja, mail«.Mt. m<li irei, hij komt tel~ kens mer, f'IW.doedoe ~jod a, geregeld ziek,
- madoedot. otiiia, de regen houdt aan; kadot-

.

-

DOEKOE -

doega (vgL doe'a, roega), bgvorm

T. t/H'o
(grootmoeder).
doegaugi, .A.mp., radoegangi, vermeerderd

worden.

doegoe (Mong. id.), pr••. = B. daa, bloed;
To ~, D.. T. cen volksstam van geesten.
0) boi no<ntj<><gi doeg_ja, cpdat het-bloed

er met uitkome,
en de pina-ng met
bleed bevlekt worde.
JlWk "tlotgoe ntjala mami, geef ons "blood vCOr
nak«oso mpae, da.ar de regen zoo a.nnhoudt,
.
. den weg" (raa ndiaia).
is- de titsr verrot.
.
doehoe, he... sis cW<oe, plof! finng! k!onkn&b.
maf~)doedoikil vervolgen, aehtema. zit~. iets <la. TDl', tq>apadO<lto< madoei, de
ten, ta« nlJdoeMeki bon, iemand die door een
doeriana plofl'en ma.a.r neer.
aap "orot vervolgd; ~ ri papanja,
<iin vader aehter-na loopen; ~ doei (Mor. dot:i, de stokjes waarinee men sagopap eet; TgL B. cljoei, gon" sagopap; 1110elkaar aehterna loopen.
~ sagopap ma.k.en., door sago met wat
ma(nga)d4edoesi, geregelcl bezoei:en, telkens
kond 'W3.ter un te muen en met kokend
aankomen bij iets, ane nadoedot::ri floe odlja
"",a.ter te begieten. Tor. II, 206.
pat, do OSQ, als er Toortdurend regen op de
medMlaka, neh scheef hondell, met 't
rUst komt, da.n wordt ze rot, Woe nadoedoesi
liehaam oTerhellen, taQe medoei'lld,ka mekoio,
ndjoea, geregeld door ziekte bezoebt; moieniand die het lieha.am scheer houdt bij
mpadoedo<si, geregeld, ",!kens doen, napa't dragee op den rug (meegeTende, als sagodoedotsi masajoe, h!f hakte er herhaaldelgk
pap); ""p<dMlaka b.ngonja, do napangkmna
op in, fl'e~'rijakoekcmu:lPmoe,
$OUmja, h9 heeft zijn bil scheer gehouden om
kom niet telkens bij mD, ne" e,~
zijne &ehurft te krabben.
sika 1?fampokaoe ~ setae, niet. aldoor moot:
Tng. pado<i bdro, "'heplepel, paplepel.
men die menschen er op nit sturen.
2. doedoe, ook
nlcuti en lompioe, een doeja [~gL doejo, <1«0, 1. dwpa], pr. t.j 1'1l.(nnpI)sid«ja, elkaar ontmoeten.
plant met groote bladeren, die ala groente
doejo, pro t., innerlijk, binnen.
worden gebruikt.
a) todixgkiloja soeola, de geesten z!jn
3.doedoe (wrsch. een oTergenomen 'Woord,
Terbaasd,
daa.r het alleen T. tabak wordt gebruikt
b) tikmgko doe}o baligoe, onrustlg is 't h.a.rt
(TgL J09«); misseb. Tern. doedoe, sigaret,
der geesten.
door 't Loin. in 't B. gekomen), tabako salind.tJejo, onderwereld, geestenverbl!jf.
doedoe, een rol tabnk; 1'tKJllo.edoe
ma'i nanggi, Ii ZindoejQ, Tor. Ill, 670, is,
--:ffi"---"'''-!l!&'!!.",k'-'!tot een rolletje dra.aien, een tligaret
in het geestenverblijf, in de Onderwercld.
rollen, tabako 71dadoedoe, gerolde tabak, die
, da loeimi ri lindQt:io, laat z.e u we maUer'S
alleen door 80mmige priesteressen wordt ~
zijn in de Onderwereld.
leg<! by de ofl'ergaven; b§ de Tor. worM
simpadO<jo (Tgl. dO<jo, d«o, 1. doepa] =
taba!< alIeen gepruimd.
B.' $impaikpa, elkaar ontmoet hebbend.
doedoengi (Tgl. 1. djoejt>e, enz.., [1. roeroe en
B. djo<djoe
}lor. ~1); mangW~ iemd. d.,.,joe(llgi) (ai. he. Par.), titr. B.
(zeekoe).
helpen,; mtkatioedomgi, hulp verleenen; mo-

doenja, wat geregeld plaats beeft, inf}oe, ka-

-doedoelljfl podi, voor intjoe zegt men doorgaans podi (znur), kadotdoe mpooed}a pai

b) hoi loeja

~doegoea,

gapoe-

tab:ico,

=

min a

I

td'sc'eyi,

-d~r{vgL

lot;'

elkaar~h('lE.':E'''."'-~_

kulc<;, mad... (eoz.)), w. t. v.

--

_toetoe (zak voor sirih-pinang enz.).

---_._,".--,-

.--~

',---

- -,

.

l.doeJr..,., (Bim.

4<>ko<,

Poelau Toedjoeh djq,.
}ao(" Tgdachr. A..G. XV, ISS; TOD8w. Ponos.
:Mong. digoe, Sug. niirfX:7lg, Tontmb. ni'oc,

-,

-.

.,..-~----.

Ms.1.1tjirfJe), wan,~. ba.mboe (u'f)JfJ krxiifJ) gevloebten, dJa home nipQdOl'koe, ze gebruikt
maar e€n regenmat tot wan.
2. doekoe, P. "V)padfJekr~, zie tiOl':n!]kfJe.
tod«koe, met bet boofd tegen iets aangebODed of aangestooten, docb niet hevig.
1. doela (Mal. J avo :&€-g. Mak. doelan!J), hQuten
ba.k, rond of la.llgwerpig, gebruiktals ..arkenstrog of &18 koelba.k in de smid.se: peri.naa,
rijstblok met ondiepe opening, gebruikt om
het eerste stampen (m<ntdo-ntQ$i, zie ronto) te
verrichten, dat ook weI eens wordt verricht
in pla.a.ts v. 't dorsehen met de Tooten (fM·ii).

2. doel. (he... woord als 1. dod4, nit be. Boeg.
Melang), koperen schaal, met of wnder voct,
om ~ Sp§8 of sirih-pinang op san -re hieden,
..uk ook gebruikt tot Terzoenmgsgeschenk
of om boete of braidscha.t te hetalen; doda
17Wfriti, koperen scha.a.l op voet, Meta pala-lI"Jka, id., dr.>tla lnQ1t9f1tgo,.d. 1MfflljQe, d. mQtQenda, koperen schaal zonder Toet.
doeli (vgl. joeli, [1. gOt'li. dolzi enz.)j m~:1inga)~
dt:H'li, iets ~oortrollen, Toortduwen, zoodat het
rolt, ma'i U'QIroe j~Ot'~ 71adoeli Me mami,
bet \'llrken ~. anderen is gekomen en heeft
bet onze omgegooid, Teami nadoelikrl mbe'"
roka, de meisjes bebben steenen op ons laten
rollen, m()(/o.(li ttY, blokken ebbenhout "oortrollen (om ze te vervoeren); -k80t'lt". omgerold.
mombeW>eli. mekaar omgooien, stot:'i~n,
IlVIOOkomo IMICoe, mQmbedoeli pai j'K1IIJ"njll.
't ..arken is vet, het :>toeit met andere '>ar·
kens i mampapomW-oeJi IcaICO<'. varken~ m\.·t
elkaa.r laten stoeien. vechten.
lindoegi popadocZ:-: lrat'~. t"en ;l.Ill"dbeying
om de steenen te doen rollen; Icme'le krypa.
yuLxlika ka..-:·ill'aU'Qe7tja. ik heb het yarkt'n
met t"en ande.r yarken laten stoeien.
uvndoeU .,rolronqe". w. t. v. ~"i (komkommer).
med.Qf!li...~ka. rich rollen, z:ich heen en weer
wentelen; m(ld~lisahr, voortwentelen, doen
rollen en aan 't rolleD boudt:'n. om en om
kantelen.
meladodi, metandodi, zich omrollen. zich
wentelen; m<l7dadoeli, iets wentelen, ,mmb,·
doeli an.anggodi, zicjodi; tdad«li, tf'tanilodi,
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aan 't rollen gera.akt, tetatrtnd'~liml} P'ljJlj,~
i ngKr1.i, Grootva.ders rijstvat is aan 't rollen
geraakt (aardigheid, als 't dondert), tf:ta.lIdJ~li
11:1/0 mbflvlYJe, !Jrn-i mpekoni ap1lf:. e<::-n muizekop zou (v. d. bergbelling) afroll~n~ zoo mooi
heeft bet YUur (de helling) schoong<:-brand;
')(tnt(z.nd')eli~ rollerig, door zijn vorm geneigd
tot olDrolleu.
tinrifJl!ii, een draa.gsaroDg die '!en of m~r·
m:l~en i~ om gerold, om dltu draagla.st er goed
in te houden: natillJ/rJ~lim() ri krJ'!moenJfl .. hij
heeft het steyig in ztin dra3.0<7'$a.rong gerold.
~lj,..tlf)e'i, rond doOt<je. v. silar· of pandanblad gevlochten. om er tabak of g:lmbir in
te bewaren.
Melita';, zie jfJeli.
doeliso, een zeeYisch, ::net rooJe vinnen. Zie
doliWi.
doeloea (Leb. Me(oert. Bad. dfJeWJl'fl, zie verder
Tor. III,498-504), een soort gedicht ... all
weinig regelmatigen vorm, dat zich meestal
on.derscheidt door geh~le of gedeeltelijke
onversta.a.nbaarbeid. VQOrbeeld: Een man v.
Peoera en een krokodil waren tweelingen:
toea de man stierf en 't doodenfeest OVer bem
werd gevierd te Tando Bone, kwamen :tune
krokodillen·familit"l~en ook feestvieren en
de ..oorn:umste krokodil zeide tot z!jne
makkers :
Bil" :" IIIP"tOMf' GfJe"91fJ<',
1IllIlttili!e

R'l"').

II/,tmlru io. IIt,gn']oegi.

k"i.

rI'l

II1)('rll71l1! 1TIf)""i.

Gezpllen yau. bem dil.' de menig!\.· do<)rb<Jorr.
die het )fe~r bewoont.
helpt nu welwill~nd.
korn. ,iert opnieu ..... \")0r hem feest.
De :,prt'ker noemt in dt'o el'Ntt'U. rt'gel zUn
eig:en o:.w.m en spvort ZijDC makk(>r"$ aau. tot
het vit'ren '>an 't ft'1:'l>t m~~ te werken.
lIIod,)"'o("(I. zu1k t't'n ;;eJicht makeo. "(\<lr.
dr:.l.gt'n.
dodot'di, Tog., >"I..'h n ·nbt'en.

dOl>loen;i

~B<.)l':;. ,lwr'''·II~/). \·I)~INtI.'Y'_·n.

:'I'ir,.

_ v. e ... a.a.rtuig.
doemando lst. w~l·h. '/'lIId". ,-::1. t'l1lt"1. Z'-·I.·~
drassig".' g-rond. die niet tt:' bl.':'~'\lW~'n i,... U\'·

l

DOEMANTOE

DOENGK.!.

DOElIGKO

groeid met waterplanten, nit welker verrot~
ting hij ODtsta.a.t; 80ms drijft cen stuk. van
zulken grond, san de begroeiing haogende,
uit de pIa.ssen aa.n deli oever van 't Meer het
Meer in, en ziet er d~ nit a.le een eilandje.

eene vrouw

je komst, waarbij de draagkorf v. d. rug
wordt genomcn), be 1narQ$O katedikanja .pai
nakatdoe7t9ka, het was niet stevig neergezet, zoodat het is omgevallen j ngQjoe popudoeng kalsi kadj<Je, een wind waa.rvan de
boomen zouden omvallen.
rnedorngkalaka, zich lateo om"\"a.llen~ m.(ldoengladaka, iets omvergooien. doen omvallen; tedoengkalaka, zich komen te laten
vallen.
w
Amp_ d«:ngka., mm, voorovergebogen;
nwMenglw, bukken, ~9ka, bei kroe·
ntjoe, buk, dat ge er met tegen aankomt.
doengko [Mor. id.], korst,aa.:nzetselvan kooksel,
doengko 71,gkina'a~ rgstkoi-st,' doengko gow.
korst v. uitgekookt 6Uikersap; lwWenglw,
met korsten er op; mQ~lro, zich als in
korsten vertoonen~ mokedom.glro sodjo ri kaj()f!koe~ mopatapi. de mieren vormen korsten
op den kokospalm, ze zitten er in Lagen op.
doengkoe (.\for. id.~ reiken, komen tot, lfong_
<kengkoe!, verkrggen)l ~komen, a.a.n 't
eind gekomen, gestuit, noendjaa do koepo-mhaJarika, dhe,'9kornzo, waa.rmede z::U ik
mgne scbuld hewen. ik ben ten eince raa.d;
mo.mpad.oengkoe[i, tot bet einde brengen, tot
stuiten brengen. ten einde rs.s.d waken j sala
ngkadoengJ.."Of!, op den verkt>erden tijd a.s.ogekomen i rn(ftHpadoerrg!.:~-\P. rri'Jpa-d<xkue),
het oogstfeest vieren (Tor. III. 2S9, 290).
wdL het oogl>tja.sr ten einde b~ngen, of:
doeo aankomen. n1. de ta.doelu/..-o rtilll.Je ill do!
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doeman% zie

dm~.

doemba.{vgl.l. totmba)j doe:mba2 , fi.inkgroeiend,
goed geduend, mollig.
pr. t. stengel, tlpruit; linoeJa doemoo,jonge
pinangbIaderen, docnba noe Lae gtnUi17W,
s.tengels van -kasimpo-planten.
doemboell, he!z. ala tc<mbc<li; mad<>emboeli
j~ anderen. wegduwen, ook: door woorden
't veld slaan;iemd. den mon~ snoerenj
mombtdoemboeli, elkaa.r op zijde duweo, met
elks.ar kfjven.
doemende, zie dende.
doeminggoe "(Cbr., uit bet Mal), Zondag, vaak
afgekort tot mingg~; sacioeming9()f, saminggrx, eene week j 1I1lXiocnitl99oe, de gods-

mt

dicnsWefening bezoeken, podoeritinggoe, godsdienstoefening.
doemopa, zie 2.. Mpa. .
doempapa, kleine srt. kikvorsch . .yg1. !Of:mpego.
doeIllpepe, ric 2. pepe.
doeropi [vgL roempi enz..J, sago-pannekoek;
het woord is'-Q.ntleend aa.n den Torm flU)ndoe71lpiti, zie roempi.
pro t. doempi ngl.-~gi ngJ..oana, vallcnde op
de linker- en op de rechterzij.
doempi nglwigi, morea, hg valt op de
-iinkerzij, een gunstig teeken.
mombedoempia, op elka.a.r drukken. eikaar
benauwen_
'*sampodoempiaT..-oe joZe, die naast mij1iggen
-~"~."'''k'''''.<!apen.
mcmbedcempi balengkanja, hunne koppen
stooten tegen elkaar.
tapamedoempi nggoigi, we brengcn de toppen der Tingers tegen elkaa.r I).
doempine, PI'. t. = B. lo.empina. (~ttcn zoonJ.$
(1)" Deu! ,.ertaling is wrscb. minder juist. Vgl.
-ng9D!!Jl en.
__
.
. a) tampa ngkajoe TOea ntampa, twce stuk.k.en bout
b) tafomedonnpi nggDigi, leggen we tegen elka:u-,
-~,---.-

-'''';

"-"-.

._- bet-l1nbche-bo,.eJlUtI, (MS.).]

SOIl1S doet, met een been ge-vouwen san elken kant); podt;empine eu:a
bantja, ga zitten als een ineieje.
doende, soon v~ gita.a.r, met een snaarj Tor.
II, 383, ill. in den Platen-atlas; wordt
bespeeid . met de vingers, of door een tweede
(persoonJ za.ehtjes met -een'palmDIadnenge:--slagen (~)j mOOoende. dit instru.
ment bespelen, waarbg me~ hoogere of lagere
tQnen kn}gt door den kla.nkbodem (ee~ kokosdop) meer of minder vast regen den buik
Ie drukken.
doendoeli, 'It. v. eo vogel
doongesi, met met sluitlmde lippen, zoodat
de tanden ~loot komen en de mond eeoigszins open staa.t...
doongga, zie Cl9ga.
doengge, Amp. = B. dingge; kadoen.gge l , hinkend, mupel loopend.
doenggoe [vgL donggoe]; ~!Jgoe, bet%.
als modtnggo, krom, gebogen.
pro t. mboli h>e~9oe', la&t ik gobogen nederzitten
ri ditei ntpa7U>i ragi, aan cen rand van
den haa.rd. (Tor. III, 675, 194 v,)
doengitani (vgL 1. den9'), Amp.• hemwijn.
doengka [vgL roengka]; madoengka, omvaUen,
op de
waar men staat, zonder Da.s.r
beneden te &torten, mad<>engkatM kadjoe, de
boom is omgevallen, ~gkapa roeam.bengi, do. gana roe,amP()~joe mbtmgi, als cr
nog twee naehten gevallen zijn, d.s.n zijn
de 20 na.chten vol (spreekwijze, ontleend
a.a.n bet tellen op de vingers j die welke
neergebogen worden, stelleD de verloopen
naehtcn voor); kadoengka, val, (kajdoengka
lwtte, boete die men betaalt voor 't versterken v. e, corp in vretfestijd, die in de
plaats komt van 't elecbten der versterking;
mampakadoengka, CoeD omvalien, maken dat
iets omvaltj mangkadce:ngkaka, coor iets,
by iets omTallen, kad<;engka ntja71lba'ajakoe
mangkadc>mglcaka, bg het omvallen van cen
ander ben ik ook omgevallen.
Udomgka, komen om te valle.n, noendjaa
kaWlomgka mboercotmoe? wa.t is de reden
d.&t· je draagkorl omvalt? (de reden Tan

plaats

!

oo~tbut.

doeni (in poezie), geven.
Sum[Qff/.{) pamk 'lflk<hlvmi, ik beb al ved
bewgzen van mildheid gegt'veo~
jakoe dJa noryakarf)egi. maar ge bebt me
. sle<:h~ schade berokkcnd".
doenia. (uit het Boeg.), wert'ld, ~,,&uro l/{)f"'1f.ia,
de geheele wert'ld.
doeo, pr. t., (we sj~ ri $al~l, alt~ ml.-'n elk:J.:l.r
ontmoet op weg: ;ii<1,Kt.) = ~-klQf'l'a, [:Sap.
7fWhidoepa, elkaax ontmoeteUj vgl. 1. dvr}X~
1. dcpa, doejo. doe-j'l]_
doe'o (Tontmb. NX'(mg), joDe.<">'e visehjes. pa.:>
uitgeloopen kuit v. zeevissehen. die op vastt;l

t:!jden de grootere rivieren opzwemmen en
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door de Tor. met sehepnetten worden genn.
gen (Tor. II, 376, 377); soorkn: d(Jf/Q B,.rll!Jka.doe·o m.alei, rVJe'o mp()Oet('oe, doe'l) 71Il"ftfuJ;
m-'!rVl':'f), op deze viscbj~ uitgaa.n; wiarfp'''''
mpQdoe' 0, uitgeroeid worden sJ.s jonge .. ischjes.

dQeQe (..gl. dm!h()e), klanknab. "\". e. ZW3.aI" geluid, pIof! born! ook de na.am v, d. kikvorscn
tl"JeT/I]>I!!J(); dm!oe. riioeoe, IrindtJefJe, IririlUi;;er,.,.
uYJl:TUil)eoe, ri tmm kfl7l.fllNJe'fI.i1, plof: boo,,;:
!>om; .. iel bet op den grond, Ir(J/?ru/.fJe<x bWJel'l
mifmbetrmdtJe~ pang! stieten de buffels elba:,
met de boren-s; swioefJi!. ki,lo/'.-o. opeens gaf
de vogel k. zy u zwaar gel uid te hooreu;
ka.doeoe z polillganJa, zij n gezang gedt een
bromgeluidj m.odoeoe'Z, ZWaa!' geluid geven.
pt)doeoe~ ~! plo-f.t necr. doerians! ley'·
podoeoe madoei, de dOt:'rin.ns ploften ne"r,
sero Meoe, nonl'lhQP. t/~, t'lk'JI: nd,,.,,,.. ,
versterking "'-. d. gduiden die d')or Sn"'J.
7UJemboe, takoe worden uitgedrukt. Ook de
.ogel lroloko WONt vaak kf)luk() d'JI:(Je go!"noemd.
Ldoepa (Boeg. id,; [ygl..l. dopa;); m""'Kj"',

ceo gesebenk vl'a.onoen v. i~md_ die met velt:
goederen "\"_ e. hand~lsreis is teruggekeerd:
lipa napedoepa, zy beeft eell sarong ge ..ra.a.gd
... e, bloed.erwant die .an cen bandelsto<:bt
is tl.-'ruggekomen,
[pro t. s-idf)f'l?ll, zie t/(k".j
2.doepa luit het Boeg.). wil..'I'Qok, alle€'n bij
de Mob, str.mdbewoners bek1.:'nd.
dotPQe (vgl. [Amp.l Par. 'J<-:p<JO:, op, gedaa.n, tl:n
einde), Amp., n:rzadigd.
l.doero(;d); d(l+'7'l):gi, kWijnend. t1auw \'.licht.
halfdukter, zwak. slup; m'Jd""r')~'Jj of [",}"•.),,)Zgi r"'fle. P/("Il b"'J?ll mOll/d, dc zon gE't'it
kwijneod licht, al$Of ze nog oiet ~hijnt:
utulIfJ'J !.:a,I,)t'T{)~ dj<r, h'lr./ 'U"':"II~j" III/lloh/du<!nj~krl. hij ill nug ~lap. llli:::t«'hil.!D. i$ hU
nog zwak V3.D. zijne ziektl.'.
2,d~ro~ PmB. en Lcw,; 'lI<l,fWI"'i, llp~luri',"n.
/f/-<l,j'JerI) klrl<!m/'o. pap "f ,..o,"p ,'p",lufp<.'n.
l.doerot' (vgl. 1. ,Ij,,,'.i,,,-'• ...·uz.'!. let::. W.lt m"':ll
door afkom:::t, :llI.Dleg of bij l)Vert.'r\·i:1:; h . .·,,(:,
wat iemd. eigen is vf rVt'kotnt d'_'o.'f ZUll\.'
afst.a.mming of door 't gebruik. ':'..J!"""tf~."I,
t.'en trek, bebbelijkbcid._ eig't'naarJign...,iJ v,

l
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DOEROE hem, ieta waarop hfj een natuurlfjk recbt
heef~ Me n4<lpokaJ<ise, rioeroe1!iasetoe, word
er·niet verdrietig om, 'tis een overgeende
hebbelDkheid van hem. ane moa1W U'Q!(Iea,
. ana!,ja oejoei doeroe inenja, toea'inja douoc
mpapanja, a}s slaven kinderen krggen., dan

doeroeka (Par~ id., Tomb. roeroekan), w. t. v.
. tavaW (laos).
doesoe (vgl. oesoe,' enz.); maqhesoe, mager,
scbmal, doesoe pew, dQest)f! penglro, broodmager (also! men tegen aUes atoot), m.a'ai
u!lkadue,~oe, erg mager; talad<H:.5oe, een IDa·
gere in zDn ~ort.
l.doetoe; podoekt, haDdw~;tei(;'~ee me~ ---

is hun ~tld8te kind Yoor ae moeder (dns Toor

de eigennars der ~lavin),_het volgende

toor

den vader (voor de cigenaars t. cL sl.aaf),
tooe IWJga'u m.otila doeroe, scheidende ecbt·
genooten verdeelen de kinderen naar bet
. :reeht; ~oeka., bet:. als ti«roe, ana _~
~doiroehJ'ine1da, tooo'itiia doeroeka mpapanja,
het_ oudate kind is (by scheiding) ~olgens
rech.t bet peel dec moeder, bet volgende is
voor den vader, ana mbatoea melindja dot.~
roeka i1l.enja, een kind v. e. sla.af heeft den
stand ~a.n z~ne moeder (is ook slaal), .4m.tjil;
doeroe.ka, verwisseling van ka.ra.ktertrckken,
erfgoed.. of a.nder rechtsbezit, wanneer bv.
van twec broC'ders het kind v. d. een de
trekken van z!jn oom heeft en dat v. d. ander
evenzeer; wanneer A. met Bo's zuster en B.
met A:s zaster is gebuwd, ~oorspelt men
dat by de kinderen bet $l'~djili doeraeka zal
blukcn, de kinderen zullen over en weer
eigenschappen van de A.- ·en de B.-famine
tooncn.
7nOOoeroe, eene ~d~ke eigcnschap heb·ben,
f1UXJ.l/a TWJrapi. $i'a, ~eroe Qe119l.:n. ri iuellja~
ze beeft een tv,'eeling, ze bE'eft die cigcnschap
van hare mot"<ler; tneMeroeka, uitdeelen,
anoe lIIedoerocl-a,. napedoeroeka 1~ WQ'cx:,

wie.... uitdeelt, dien wordt ook door anderen
uitgeul"eld.

2.doeroe, pro t. = B. 1. roeroe, nemen, mee,~

DemCll, y,-egnemen, by elka.ar nemeD.
;s:ll 7';"roe [Qeja sambota, we Demen een
atukje pina.ng.
docroe ri bajo ugkarcmju, pak ze bij hunne.
geet>teDlichamen.
aj ane fJJJdam() ffJedoeroe, all) we klaar zijn
m.et meeDemeo,
b) aile ndoirIUJ mea1Jti, als het wegnem.en
gereed is...
p""giiiliX:i'& ~oe;:be,';"e~em.n,

. .
~J:qeenemen;:'bDoollPakken Tan ziehm.
-~--

-.
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iets kracbtig naar beneden kan drukken),
&roe/a salnJKX['JetJ>e t/jluioellja, et:n buffd
welke horens zoo lang zVn a.1:! dt: hand tot
den handwortel.
,n<xioc.taeli, naar bent."<len drukken, ind?ukken,

b~.

pakjes rijst in cen bamboo; p<XitJe-

ttxli, de stok waarmee m~n dit doet.
2.doetoo eo pe.Maoe, Str. B. ·(uit bet Par.).
geld dat men geeft a.a.n een .speler om ('r·
zUn geluk mee te beprooven, jaltv.: lIu:/tekt:lIi
ri ~lv), $e'; dael()l!kae, ik sluit me by U <laO,
bier is myn inzet j meWKI4e, geld aan I!t;'n
ander geven ala inzet.
doewalo, PmB., cen boom waar\"an bast en
bla.deren worden gebruikt.
doho, Todjo (uit het Boeg. loill/). de 2e dcr
vijfmaal per dag te verrichten goJ"dienstoefeningen der Mohammedanen.
doi (uit het Boeg. doi'), gdd, duit, doi. IIIW/()I!,
haantjesduit, tot 1922 in l1iddcn-&lt:bt:s in
omloop, doi I~Ot'jfl, zih'trgeld, !hi 1If/;rO, gesnoeid geldstuk, do; kamta.."<J, papiergeld,
lokallja lIupedoilw, voor zijuc pitWl~ naagt
hij geld.
do·i ("gl. dlJ(/i, /:'Jfli, [do/";, de',l), klein'l'/lIfl!
!Un, geheim; :m,jl/j, cen ,.;cinig, [enkdel,
buns.; ttllaM'illj'" jong v. e. dier.
doindo, zic do.
doito (Mor. Bad. Sap. id.), hevig ontstdd.
verschrikt, stuip, dojt!) ami!.·(1+', mijn kind
beeft st9ipen j maml'(xifJit9, v. it't:! schrik.l.:.en,
cen stuip v. iet8 krvgen j flUlIllpW.oitoi (UIQ~
IlfJgodi, l'en kind tegen schrikken of Ij.tuipen
krfigcn vrVwnren.
doja, pr. t., top, boveneind eener vrucht j ('I'll
dojallja mentjoc)i, pas bet boveneind komt
tevoorschfin.
~
'-dojo(vgL dlJndcngi, [2.a,t.o,.djodjo, eDz.] en
Mal. dfras, Ilk. dal'a$, Tag. daf;(J$, Tob.

,
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mporlarajanja.hij was zeer gezet op't planten
,aD kok08boomen. daar hij er grooten lu"t
Dver, rljam.Q kadfJjfJ mhiti mami kapelifldjaka.
in had.
wij loopen maar omdat onze beenen zoo
doioe
(vgl. djoko(>. ro/.-'''', enz. en MaL rMkf~lI~/):
Dvcrig zijn .
W.><VlkrJ'? kloppende of klappende gelui.den
dojoe, zie 2. dr>loe.
makeD. mf)l/ol.:f,el ri '~mtj(>e, klopF"!D tegen
dojoedoe; m~,dfJjoedQl:, troebel, rooodcrig, maht't r!jstblok: m4dfJ/.-fJe. een klappend gduid
dodoj~ koronja, de riyier is al eenig$met de tong maken, nJuil)/.-fJ+' M~~1Ija. htl klapt
ziDS troche!.
met de tong om :tijne hondeo te roepen.lel... ·r)
doka (vgl. L roka); 11V)taradoka. een stapel,
1I~'lkf)e rifJe?tja, nnkflf]fUj!) mplJ/nA(JI'. ""}'"
een hoop vonnen, zich a.ls een m(>nigte voor~
n4alallv:i.,';. tegen een rUstha.lmtromp"·t wordt
doen, motdYtJdoka mnyka1l.i rQUOi!. ,-i tl-(llroe,
cerst met de tong geklapt. opdat zij goed gehet verspreide hout op den a.kker vormt
luid geve. daarna. wordt er op gebl~eD.
een heele menigte, ~ kodjo boot: ri limbo,
motal-adqkamo tratrCmja, er zijn zeer veel dola (.gL Boeg. w)fan9illf/, open zee, wdlicht
v. e. st. d>.Jlaf/9, vlak). kaaL niet ZO<)1!:eN baar~
gaboes-visschen in den plas., hunne ruggen
1008, a.ls we} met kort .haar. ook: zonder \"t'rvormen cen oppervlak_
siersel of bekleedsel. dO!(f~ w/onjll, eJF'l I...,ti.
doke (Sa·d. id.), P .. lans, waarvan bet lemmet
%fin hoofd is korthnrig, a.ls t.>en apekop. d"l'f~
met een ij:zercn steel (l..·e/a) in de schacht
Ir{/Imja. ')(Ide 11I.f)tali, zijn hoofd is onbedt'kt.
wordt gestoken, bij ,.;elke dus niet op de
hE draagt geen hoofddoek, do/a: l'r~l.. k',,,,
gebruikeluke wgze het Jcmmet met et'n
berl e lo!Jakoe. mij.n arm is bai. ik heb geeo
dop (Il900ni) oyer bet uiteinde der schacht
armband. kadj/.M do[{l.l, lIMph/.elflndo. een
beengaa.t.
..
·We boom, waarvan de takken zijn af~katJt_
doki (vgL de'i, do';. enz.). omzett. v. kodi. PmB•.
maf7IfJa;dt)Ifl...~. kaal maken, kort knippt>D.
klein. weinig. Ilja d~)lI,)!.-i djf)l/afUjkoe. p<Jr(f'- I
van 't een of ander aanhaogsel ontdoea;
kocfUJ ria (J$(l. mijne ziekte is slechttl gering.
ji'IM.tAfk,-l "kaalplukker", ~ v. e. door~
:te za.l apoedig beter zijn.
zettend men....::cb. die zijn plan niet loslaaf, of
doko (vgl. ral-Of: en Mal. dil..·ap. Boeool do/to}J'J.
v. e. jachthond die zijn buit wet opgeeft,
:Mong. rakrxp,Sang. dakae'. alg. Filip.tlal..·ry)j
maar t'r alles v. ht'bbt"n moet; 1II'JlIIpak(ld<JI'I,
madoko. gul:cig, snoe.pzuch.tig. dien"rig ten
kaal maken.ontdoen 'Y. a.anhaDe<>sels; "u'J..·i~
opz. v. voedt44...1 of and. diogen. w. t. v. 1. dot,':
d,.A(J..~· tintr.). /lUllTlp .. k·uu)/fI,'-'j ltr.), nagen k.a.aI
lose doko, doodeter1 luie Yeelvt"aat. mwlu!;rJ
te maken of \". 3.3..Dhangsels te ontdoen.
mala. gulzig ,'. oogen. overal de oogen heen
richtende. aUes bekijkende. lallfX/.-oe mado/t{) dola.:;i (Bob. Loin. tlIl/ay. Gor. dvdllh,,,e. zon);
l)<llld')/a:li. hard, stijf (oorspr. weI: door dt'
daa pai J... oepampt>baloerrl(). mvn mt'S is bloedzon uit;edroogd)' ji'11II/O/'lgi piIllKl}"P;I1I''''' I,,·
gierig (ik sogd er me .uk mee) en durum
NIIrt' lIUlli/UttZ. je kooksel is hard, 't is Did
heb ik 't verkocht; jO'l'e dol..·o 2 • onmatig !lla~
t"t.'DS ga.ar. /,atld,)l"~/i tm", Sd'K. 1111",(,/", dit..'
pende; an()e 1U1J'elima. ne't noe-posil..·fmi. napamaD is hardt hoorigo), hardlt"\.·r'l>('h. mt:n m<)t"t
mpuma,d,)J..vmfJ n!l~·(llu1f/ja. wat hij beeft weg-.
hem ht'i.·baalJd!jk N1.!pen.
gekaapt. cd daru:van niet mede. laut hij er
maar allel'n bappig op zijn: m~tid(}j.;(), gul:tig dohin;!oni. uit bd Bob. do/all:''''' (l~>,-,;;. d ..i'l·
":,;'lIg: 'Vgl. d,,/,,). zt't·;:ngk. zoA'::<tra:l.t.
noomen, v. diefstal beschuldig~D. ",.am~ti~
doko jrml(fi', cen ander gulzig. dicf!l.('hrig tdo1t'dondi: fI/(J(lvi..,d!)fI(li, lit..-Jj~':.<{I:'IJ')ri) zin;;l'n
\lp 1:.'. ~p.'\:lldt· wijs. w;l.<lrbti :4LU it>dt'ren tl'ft'l
noemeD.
t"t'oige 'Woorcien t'll lettt..'rgrt..'pen wordt'n t~"-"
tna{n!Ja;dolro..~, wegkapen. wegnemen. w~g
~\.~ ,.;aa.r\"au de Ct'Nte ,/,)/~'d",Jdi lui,it'r:.:
snoepen; 11I<I1l9kadoltosi, erg gestdd zijn op
iets, mangkadok~-i tCajawo. zeer gesteld ZgD doli lvgl. d,)t.'li. jot,li. 2.I'kli. :19/i . .i,,/i. l,,/j,:
71/.<.zboJ...-u 1I,(o/i, rolrond. dik en t'\lI:.d: /(/iI'l,i,,:;.
op vlee8(:hspija, 'UJkadr>kosi tMkajaekoe, padQra.'f, ~ gadj. diihe.-t); rtuuiojo, ijvt;"rig~ kadojfJ.

·IS6
rolleD, voortrollcn, monddi
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ndajongko) een ba.mboe, een pinangnoot rollen
voort als men er op tmpt; lw.ndoU2, steeds

v.oortro1lende, to}oe ma.noe dja kandoh'"J., de
eieren rollen maar ~s v()')rt; tendoli,

komen voort te roIlen, aan 't rollen gera.akt.
mepaiuloli emtr.), _pandoli (tr.), met de
vingen over het· hoofd of o.. er de kleeren
rollen, om Iunen te zoeken, mepattd<Jli ana''9900i, naepe kandoli'2 iaekoe, het kind rolt
f!!et de vingertoppen over 't hoofd en voelt de
luizen heen en weer rollen, toema ndapandQ/i
i nTh"a ri topia, dja nda~si, Grootmoeder
zoekt, met de vingertoppen rollende, Iuizen
in hare sarong, ze voelt er maar naar; .tepa. ntkTi, tepapandoli, rolrond. zoodat het zeu
l-unnen rollen, Upapando/i $lJe$oenja, hare
boraten zgit rolrond, -zien er uit a.lsof ze

zouden heen en weer rollen.
mompcu;iQli, afwrijven, afschuren, inwrijyen, alsof het vuil onder bet wryven roIt,
fflf.mlpadQlf 4oPi, eene plank afwrBven, afschuren, mampad<Jli tzgeroe, speeksel afwrij'veD, tagaranJa ndapadoli, de roest wordt er
afgeschuurd, ndapadoli $011lG, ndapakajaU,
bet err wordt schoongevOOgd, gebeel sehoongemaakt, tana napadt.Jli noe f.Jei sampo, het
overstroomend&.lfater heeft den grond ecboongem.aakt, ndapaMli mpanggere, wordt met
was ingewreven, banja pa7lgkonimoc da n!Iepadoli, be da re'e gala asoe, veeg je eten niet
zoo van bet blad, dan is er niets voor de
honden. .

man!llwen.tUJli, rond worden, woals de snede
v. e. mes, dat bot wordt; tekoaukli;'Y. tepakoemloU,"aan het rollen geraakt, voortgerold,
~-~""blil""'g"erold..

doUa, verkort. v. doliadapi.
doli&dapi~ een struik met roode bloempjes, die

in cen wit bloemdek zffn gebuld, dat later
neerslaat en ala een wit blad aan het eind
v. d. bloemtak blurt hangen, waardoor de
.truik temond de a3Jldacht trcl::t; de bla·
deren wo~eD als groente ~ten; ..pe8ese
~4oliadapi,·sierfilr'ur op .t4hakskokers. ~ . .
dolidi; ~idi,J.i'ef, aangenaam v. uiterlgk,bc__-~koor1b~:v. TO;rm,-aM -tCe"tFmddIJlith·, een mooi
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mei8je; mate .mantjoeroe kadoiidinja, ze is
gestorven, om er voor te booten dat ze zoo
mooi was.
dOlipo, zie d,xQeJJfJ.
dolitoi, Amp. Tog., de visch die in 't R doeliso
heet.
. ___ .~ _.
1. dolo [Mor. id.], 1) ceo kruid met roode bloemen j 2) cen groote boom; het hout en den
bast, .ooral het gedeelte dat bU de wortels
~, schrapt men, om het te koken tot veristof
vOOr foeja, of men kookt geitenbaar er mee
te zamen, om h'et rood te verven fT.-or. Il,
324), vdr. dat dolo COk "rood" beduidt;
oern dow, paars-roode aardvrucht; Samb£ra
Dolo .. Tenha.lve Rood", 'de riner die de
sehimmen der dooden mooten overstekcn
om in het Doodenrgk te komen; ma(nga)dolosi, rood verven, dolo ndalwoe. ndapoop..X'
pai troeJoe mboeia, ndadowsika. kakootrJ. w,
kalrodol1J 2 tt'Wjoe mboda, dolo-bout ...·ordt
geschrapt en gekookt met geitenhaar, om
. bet er mee rood te verven, hoe meer het
water verkookt, hoe rooder bet geitenbaa~
wordt.
2, dolo (vgL djolo. 1. djf.Jjo, djrxijo,jOjf). 1. 1010.
lodjo); ,nl".H.if.Jlosi, cen staak of stok f!teke!l
door een opgerolde mat of ida derg., om
te zorgen dat de mat Diet doorhuigt en op
den scbouder' kan gedragen worden , dol()s1.
een derg. stok.
ndolo. het barde geluid v, e. stoot ofhouw
op iets ha.rds~ ndt.Jlo troekfJe, vel over been,
v. magere menschen, v.• rucbten die meer
pit dan vlecsch bebben, ,'. bamboe die vlak
boven cen knoop is afgebakt, 11dolo U'OCkfJf',
gori ngkalengkmtgitlja, dju tro+:.koe nasa/apoet; tnpe1a, vel over been, zoo mager is hg,
slechta botten met vel omkleed; ru/mo ada
.. tot het merg doordringende", gierig, schraperig; $llIldolo trod·«, doordringende tot in
. 't geoc"€'nte, tRentjii sandok UVl'J.·oe, bet doet
pun tot binnen in 't gebeente, nasajue cx:;,
saudo[lJri rcatoe, by hakte in 'twater, 'tdrong
door tot de steenen.
~lo, vlee&ch hakken, ma.rs stampen,
zooda.t bet klikkla.kt, als de stamper op de
.harde korrels ko~t, of op, den steen die in
.... 1
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tcekent zieh scbemerig af in de duisternis:;
madlx/f){Q'mIl, het is min of m~er licbt, b ••
door de sterren.
I dolopangi, Todj., hetz.. als B. gQlt..epangi (klit).
dombo, cen kleine h.a.gedis, bruin \". kleur,
weI aIs hengels.a.s gebruikt.
domoe, klein, s<Jl.oe.dtJ7fll.le, aan den kleinen kant.
eenigszins klein.
gelegd).
kand{J/.Q2, stootende, stampende, hakkende, domoemoe, langwerpige kussentjetl, waarvan er
aa.n elke zijde een wordt gelegd op de armpje5
zoodat Iitt klik·klak.geluiden ge.{~
v. e. kind in de wieg, om'zc neer te drukken:
mampakad()lo, vloei&tof ineen.s uit8chenken,
ze zijn met banden verbooden, die dus o~er
zoocia.t ze als met een stoot uit den bamboe- .
hom en buik van 't kind liggen. Tor. II, 57.
koker gulpt, pakaddlJ oee, nakalo'Ot' ntja- Ii
t19kalli, schenk bet water met een echok uit, dompe (..gl. kompe [en.z.] en :Yak. dl.Jp, Bo.:.g.
dope), in de uitdr.u.kking aSl~ dvm~• ..olg.
opdat het er ineens uitkome.
sommigen; cen hond met hangooren. ,01g-,
3.dolo (vgl. l«ic('.g;), enz., [dokmw, en :IIor.
and.: ~n hond met sma-lle heupeo.
dl)lo, ba.denJ) j ~OOlomaka, zieh onder water
begeven j 1nadolomaka, iets onder water stop- dompi (vgl. roempi), Pl'. t.; somptYim1l}tial.·,,.jou, die naa.st mE ligt te slapen.
pen, doen zinken. W.rscb. omzetting ~.lodQ
dompipi, hetz. als kapipi. zie 1. pipi.
mal·a, onder invJoed van 2. lkl().
.A.mp. tnmuu.dopi, dui'ken, onder water gun, dompo, ondersteld grw. Y. mawiaml'o. ~gl.
dampo, en.z. j mi~h. is het grw. 2. rcnn.po.
wflldollJpi tafJe. rapangJ..-ila to nwntjQ pai to
mmuilJmpo, bevreesd, beschroomd, 7fjtttaa. aile to see mioemba roejoe m(l1{Y.,ai s1ra.
ndompo taoe, of mandr.nnpo raja Tlt~ tI'l
men duikt onder water:opdat er gezien worde
1ldjo'oe ri sando, boidl; nab<mtji. de mensch...·n
wie gelnk beeft en wie oiet, als deze man
zUn bevreesd nul' den dokter te ga.a.n, hij
't een;t bovcn komt, beeft b!i ongel!jk.
moeht ben eens sngden, tnamUmlp<J 1I9tJerij{Jf!.
dolo-dolo, Str. B' l cen zee\"iscb, aldus gend.
niet vrijmoedig in 'tspreken, mawWm]I'<'J nglXzoolang hij nog jong is...;. later krijgt hij oprljfxkf.H' ria mampatocrijoe ttroe. ik ben niet
\"'olgend de namen: talotoe, rn9ia1~. ImlliHxrtt.
vrijmoedig genoeg om anderen te vermaneD,
})()I19()loea.
be "wlIdompo 119I.H'd.ioel.:ue mn-aJ,i 1;1,a'll ane
l.doloe (vgl. 10dl.1t. 1.1vgue. enz..); };<')mlol(H:',
IIUW"" kaIllJ"J/.-oe. ik ben niet ~erlegen mt:!
een zang die gezoDgen werd na bet buitmaken
den mond om eten te ;ragen als ik hong ...·r
v. e. mensehenhoofd (Tor. I, 2~, 240-242,
heb; 1II',mpakfllldmlt}>O. bang- maken. ~n....-s
388, III, 61 i-624) en bg sommige andt:re
a..'l.nja.gen. m,mliom/>o raj,r IIta,1t' '/<1 ndi/'~
gt.'legenbeden; m~.m,(lf.Jlve~ dezen zang zingen.
/fU)$f/C. mwe m(l.-,-ii /f/ampflkmut'Jml'<" de mt:n2. doloe of d'J;(Je. rermi~king \". 'o.io< I ttAUt:/,
schen zijo huiverig om buffels tt· gaan optestikel, benaming v. kleine jonge-nS-., ook
'angeo. de kwaadaardige m;lkeo ben b.....
tllt/f}loc; deze ro<'pnaam wordt ook weI nls
vre...'Sd; }'i': kamiOlll}ffl:. he mejvrx. mllJ.'a ['/'.,
eigennaam gcbruikt.
bij is niet besehroomd. Did \"erYa.a.rd. want
doloepo, ook do/ipo. cen hooge woudboom. met
hij ill bekw3.3.rn,
hout dat spoed.ig door inst"Cten wordt aaoget:u.tj de bast wordt gebruikt om pt:kel in dompoe (\";1. ra.mp"e ...'n Leb. "rll/ll"~' bijl'~>n).
g-roep, tr<)Cp. kudd ...·.•. men.-cht'n of Jien'tl.
nit te koken, bU 't zoutzieden.
ImJilnl SfI'/lJfllpve. ecn kudd~ herko. i.-a""
doloma (vgl. 3. d()ilJ, WtW, loJo en Mek. roroma.•
swiompuez. wg ,orm ...·o t~n troep: lfI",j"IIII""·'
duisternis), schemering, schemerig licht. 11k1een grocp YOrmeD. in .:...'0 tro ...,p bij~'l'n zijn,
doWma, een weinig licht, sc.bemerend., NIM(Jknna djaJa .n lCettgi, de weg gee!t eenig licht, I donaE.'!, dez. boom als $i,~i'(f~j,)t'".
't blok ligt. dJole ndaJXmdolo, katQkrY?,tOed/Je
ri u-aroe, de malS wordt gestampt, klik, klak
komt ~e stamper op den steen. siMko Me
(tsoe ne'e noepondolo ri ICf.JentjlXa. j.a.cbtbuit
mod ge niet klein hakken op den drempelbalk, laocroe tl,ap<m<i%, h5 bak:e rotan in
stukken (na. ze op cen stuk hout tE: hebben

. DOSGGE - DOSGK.!.

DONATO - DONGE
donato (vg!. gonaio en Nap. <i<mgob», dez.
'- 500rit al8 lxmati of kamoni, Cterodendron

dondje of tadondje (vgL damji, Imujt), w. t. v.
""'no< (kip, haau).
1. dondo, PmB., een boom met eetbare vrncbtcD.
2. dondo, Str. B. (nit bet Pu.) j mpadondc, $a-

lfinabassae; de bladeren zyn aIs groente

blUikoa.r.
.
I.donda (vgL danda;enz., [1.dandaJ) ;1II<donda,

'~

, -

-

'.

op

......,...--

mpadond.o, 'a morgens vroeg, pakadr:mdo2,
woos er vroeg

ergans ~p staan, op trappen, in 't biz. jets
dat hooger is dan de gt:Ond, u'e med<mda2
ri tl'atl'Q mbQjo, da 11UJ-peU, ga met op die
bamboo staa.n, trap niet op die bamboe, dan
wordt.ze plat; 1nampedmuia, trappen op iets
_ h.ooge:a, nt'e nt.>epedonda2 witikoe, trap niet
~De

bU..

_._ •___ _

dondoja, pro t., rook, walm, melontomo dondo-

janja, de rook komt tevoo["8Chijn.
dond6li (Mor. id.}, Meerstr., dezelfde mier.
800rt ale lamot.i of lea.
dondongi (vgl. df.do), Amp., vlug, anel, r/,)ndcngi nt<Je'<Je mangaIibiroe taoe, vlag~er bU,
apoedig klaar om de me.nechen in onrGet te
brengen.

vooten.

- idimda

of enkel donda, de horizontale !at
T. d.- Togelkruk, waarop de vogel :tit, pat.de
. nda'idondani of ndatkmdan;, de vogelkruk l.dongn (vgl. 1. d.i0"9a, [2.longa], ngaM, [eu
. is v. e. dw&rslat Toomen.
Mor. donga , hale}), uitgerekt, yooruitetaa.nd~
Amp. danda
B. danda (kruk, leuning).
Mngo Wenja, hy heeft den hals uitgerekt
2.donda,' pro i. B. manoe (boen).
naar voren (by. om goed. te kijken), donga z
tilia titika drmda (Tor. III, 670, 79), rOC'pt
kedjenja, zij n penis is in erectie; 'ff&edq,~a
d. kippen;. [zie titikoJ.
fraka, zich uitrekken en 'vooruit bu-igen,
dondanggili, pro t., rjjstsohuur.
tnedongawaka ci«ata., de slang rekt en buigt
-zicb vooruit; tidonga kdje., de penis ie in
dODdalrl, PmB.j mondtmdatci, w. t. v. malig(l
(dug, snell· . .
I erectie; mantid<mgasi kedjenja, ziln penia in
. erectie brengen.
1.doDde [vgL 1. drmd4 em.], vlondertje of ceo
derg: verbinding, maar niet voor meDscben, 2. donga., een boom waarvan men 't bout niet
hv. eeD stok wa.s.rop de' lOppen zitten, ~
gebruikt.
Mnde, hetz.; mtdomk, op zulk een licht 3.donga (vgl. 1.1"On9a], pr. t., w. t. V. 1YJTl!!o
iet8 treden, er~ch op begeveD, v. vogels,
(ecbtgenoot); rru,md.qnga, trouwen; san.d<mgtl
ntjabinandai,'vrouwen en mannen te gader;
hagedissen en derg., ane napet:lontk ntontji
ira mangOOe, da kakarJe2, als vogels zich
mintjandonga, trouwen, mamparoea miTttjll.
op droge bladeren begeven, dan kraken deze;
ndimga, het huwelijk verdubbelen t twee
yrouwen hebben..
~ lehago ri id<Jr.da, een lokduif
iich doen zetten op bet dwarsboDt eener dongatoli, zie <i<mgob>ni took Mngatoi.).
dODg&toni (ook dangatoni, een overgenomen
vogeIkruk.

=
=

I

~ een of meer stokke», c:hi; zgn
neergelega om bv. over een kuil of door een
--:,;:;1#", --~s';'PiU~::;, tc komen, by wijze v. vlonder, rowmpok kadjoe ndadika7 ndcpotodondc ri iaro,

dong. (Mor. rong', Tag. dingig, Sang. ding;;'"
; Boeool dcengogOt, Gor_ Mengolwe, Mal. di-

twee stc.kken hout zijn neergelegd in bet
moeru, om als overgang te djenen; mei<J..
d<md<, treden, trappen, sUaoe /rod;""" ,..,<
m<todIJnde, daar lig! een otuk hout, trap niet;

ngar); ma(nga)dt.m.gi'., mandonge., hooren (tr.),
m<1rimbo tan, k«donge, de .zee is onstuimig,
. hoor ik, not:ti<Yngemo? heb je 't gehoord?
ane dje1amo tramoe, da- koedonge, alsje zwa-

napeVJdond< a1U1ko< ri paknja, hij hoon mjjn

ger gekomeu is, dan hoor ik het weI (dan
~_oe! go me .bericht geven), bare'e nadonge

"___.

kind op de

handen

g~"p.t.,,:-~-~.~
. .,..._~

-- -2.<!onde; ~ opgeWOJa,Vroo1jj1c, gezond,
.'~ raj;n;ja, n'00lijk 'gesteind, gezond

--_.,-..-;..W t e . - _ . - .....
t __i

,

woord, aIleen aa.n de zeekUBt bekend), cen

groot zeeschelpdier.

,oaoa,

hy hoon de omgeviog met, by hoon
Diet (intr.. bedoeld), hij is hardhoorend, doof j
.pan<Umge »hoorde(', WoOt..ToO talinga (oor)j

sampadrmgekoe, met dat ik 't boord~; tnampapadollge, doen hooren, maken dat Iemand
iete hoort, door 't bY. luide tot een a.n.der
te zeggen, a.le men hem voor wien 't bestemd
is, niet regelrecht aanspreekt; mepapad,.mge,
id (intr.), lIapaparkngeka To ..Yay.lt aw..e
o

napol-alose, dja mepapaMnge, be nataha ma,Ujeko To Xap<N, hil heeft (door 't luid tot
a..nderen te zeggen)
de Napoeers In-ten
hooren 'wat hem ontstcmd lia.d, 't was ma.ar
laten hooren, hij doret de Napoeers niet

aan

aa.ospreken.

medongt; gehoorzaam, '·ernemen, tijding
krggen; mampedvngeka, luisteren IUlar, gehoor geven Mn, ndipedrmgeka koepan.to·o,
luistert naar 't geen ik zeggen za.l; mompedongeka rmi, voorspellendc geluiden belDis·
teren (Toro III 162); flUft'~nge., elkaar
hooten, momllf!pedcmge/..a, naar elk.aa.r lui5reren, tnfjmb~lalCa g'lf/a taoe sdoe, nu.nnbf'pedo)j.geka momi.JepeIJIII'P, bt: nmnbe.dlAlgi', die
menschen swnden te n·r ,·an elkaar, %e
luisterden na.ar elka.a.r tcrwijl ze elka.ar toeriepen, maar :te hoorden clka.s.r niet.
manollgtsakff, incens hooren, 'zonder ds.t
men luistert, on ....crwacht geluid ....erocmen.
/.-f.Jt(/lJIlg("~'I(lka, la'XII/') tfPJe n" pve.<Jt etija, opeens hoorde ik, dat tOrj.tOmaod aan cen Yoet
der trap was.
TlI(l"ljAA.·mmi,.JIIge, "an iets hooren, it!ts bU
geruchte hooren, in 't voorbijgaan op"angen,
M})fJ..'I(lfUlollge, hU beeft 't gehoord, :!:Onder dat
't hem is ...·erleld,po/ioel-i.Je IIge-lIa, tl-fll'osffmiu"
ttgmlO Jltulillgfl/.-f.H:, toen ik ZOOCH'n voorbgging, beb ik 't met mtiDe ooten opge .... an~n.
Amp. (/lJIIgl' djll, gde! good, vricnd ~ (k
heb 't gchoord).

dongga eng;a (:gL d"Jlg';tI en ell;;ga), n. v. ('.
insect.
dongge (vgl. dVlIgke, dj"lIggr:), lang, slierterig.
boonenstakerig, v. iemand die korte klt."Cdefl..on
ilraagt,zoodll.t :tilne ledematen lang uitkomcn.
dja /UJII9get. J;od..ita :siko uwba«ga, ik vind
d&t je er ZOO lang uitzid, met je schaam~
gordel a.a.n; tU.J1I9ge ciai, Mantis religiosa,
de groote, groene bid-sprinkha.s.n, genoemd
nan de lange, kale ledematen; de Toradja's
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bewcren dat dit inKect uit eeo groen bo<..m- .
blad ontsta.at.
dongge d&i, :tie d,-,"'gg~_
don;gi, pro t.; li.-Iun'!!gi (mis.scb. uit f,!J[jd'.m,gi),
sap j pillw.nl;;gi~ do:: afbeeldingen der ap+"!n
in den tempel.

donggo j tnelI<m!Jgo en malai ,uImI99'), stilletj':K
zich ergens heen begeven, met een .dod dat
niet "'Mdt uitgesproken, tad'-ft"lfl/.-£J mY"N'/'"
tlWir,1I9!JO ri lIa/roe. de Ieidster van den

OO/S"8t

begeeft zicb in aIle IItllte naRr den akhr
(&1a ze een aa.nvang ma.akt met oogstf:"n),
mah.1i ndfJnggo, be m(Irasi, hij maakt zich
stil uit de vooten. hti beeft geen geluk ge..
had; mompedfJnggusi. etilletjes ergens ho::o::n
gaan, iets sluipender\"!jze naderen. i $1'11/(1
da 7namptliwl-9gfk>--j IUIU"Oet.a f" wie zal op 0n:t.:n
akker beginn('n met oogsten?
Amp. 1lU)1i.do'1I-990! kruipen, zooals klcin!!
kinderen.
donggoe gl. tUJClggoe}; lmxiongg<Je, rich kronlmen, l-adjoe 1f1.i.Jdon991)e, bet hout kromt rich;
mampapW.(J'tlggoe PeJ,:a, trachten een bell~:I ..
ha.ak hom te buigen.
Ldongl (vgl. rong'), cen moersssig meertj<',
n~rbreediogder P050 t. S. v. hare uitvloeiing
nit het Meer; wrseh. bek-ekent het "Wooro:
slgk; Tor. II. 335; t(ma d'(mgi, zwa,rte
modder, die men b ..... g ... bruikt om de wind.
pgp v. d. blaasbalg (!rge), een bamboekoker,
mee te omg~ve::l: 1I9"iJe Dongi, of enkeJ
dOJlgi, Noordenwind (op 't )leer): ,1I<Jd~m'Ji,
de X. wind waait: ook bet. mI.XiIJ1igi .rCt:"ht
bebben op de Dongi", wIIJe 'mNi,;n~,i, T"
L-'gt· $,(l·e. die recbt hcbbcn op de D. :tijn
o. a.. de Lagecrs.
Tog. d';'j~/jta"i (\'g-1. ,J"':'Il!liI1rlli). big. wdl.
.slijkcrigc".
"II
2.dongi, PmB., ecn Loom met bruikba.a.r hout.
dongingi (Mong. r/,t1I:/j"!rit. Ulrht, slapl. ('I'n
liaan. I6chaemum muticum (Cl. l~lOti). m... t
welker zurc bladeren men de grOt'Dte zuur

r. .

maakt.
don;:li:a (Soend.

,1/l1t~';'-'IJ';

(U~!1l

[\'.£:"1. 2. r"J;rlj

I.

w. t. \'.

(aangekomen). in l'mH. ~'n ~\mp. t'.-n
gev;oon WOlIN. lIad'm:!I.o mdll,I,,,·d,,,·. J<J'Jr

regen overvall ...no
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DONGKALA.NGI -

dODgliIaDgi (W. Tor. t. donggakl, Gor. <ke. ng9.aUz, Bi•• PlUDp. Bik. M.ngkai4n, Tag. di-

ngkaZin, Sang. dingktzl:eng, Tontmb.lintjaren),
..

(¥ophyUnm Inophyllum, cr. 580, een groote
- _ -. - -boom, met laa.g gr~iende takkcn.
~oDgke (vgL Mngge, [djongge]); Mngkc',ongev.
_
- ;hetz. als cUmggt?, zoo naakt als 't is, zoo lang
als 't Us; dmtgke We., langhals, kaalbals.
dODgked!1a, ric kmgk<biUJ.
dongko, hoop, stapel, meestal v. rg8t, die reeds
.is geoogst en in de zan gedroogd, ma.a.r. DOg
met. na.a.r'" de schuur in het dorp is gehraeht,
en op e.en rak wordt geata.peld, met de axen
_ ...... ___ ~bmnen en de stelen na.ar buiten (Tor. II,
-~S), ~ ;adonglro, een hoop rij'st, op den
ikker,in de lIChuorof elders; ma(nga)d<mgko,
op een hoop brengen, donglro Mimiie, naka~
pongoli, Jeg je geld op een hoop, opdat het
weinig plaate inneme, pae ndadongko, ndadongkcni, rgst die is opgest&.peld.
d6DgkoeDgI,Lal., vrouweIjjk sebaamdcel.
. dODgkongls! (vgl. I. /engko en ngisi), dezelfde
.boom ala tenderno en d(idingi; bladeren en
vruchten worden gebruikt om de toe8p9s
znur te. makon; b!j het planten der rgst
worden 4 gateD in den grond.gestokeo, daarin
word~ takk.en van dezen boom gestoken.
dODgo (MaL M.engoe,. dingoe, Mak. Mngo', Bona
dongo); Todjo mal1l;ngo, gierig, schriel.
B. dongo..d,(mgo, stil, etijf, ingetrokken,
strak (vgL dcxkmg(n"o, djodj<mg(n"o), ntje'e pai
nakadong<hi'ffW tea' a ntaoe, en daa.rom zij n
de menschen-zoo stil, dongo"l pdi71djattju, ewa
pdiiidja nglwnd4, hij loopt stijf, .trak, met
recbte heeDen, als een reiger.
f1KItIhn9o,,,, gierig, schrie!, ne'e man<mgo
eg ,!OOS Diet gierig met paimwiin, Woe
~o manipi kajoepanja, maka anoe 114wai, nalil:"2 rictnja, een gierig mensch heeft
dunne nagela, want van 't geen hij geeft'
eehrapt hif eerat ieta af, noenoe bose ira manango, be n<:wai kmtji da natima ntaoe, be
$..'

maja bm-a ndaP"'ioe, bara tzdrwJpoe, <10 ~t
bladige. ficus is inhalig, ze staat niet toe
cla~_ de 111t1fSlwn ~e _lOgelB~~machtigen,-ze
-·klulh...../";ot kr§gen, 't zg met lijmen, 't
- _ _ _ _ _ _¥o..-.
zff met
~t_,b1a.asroer';iemand
__
_____ "---:--_
. - -mam~o,
_.
---

DONTO -

DONTJO

. gierig behandelen, hem ieta niet willen geven,
jakoe napom-anongo, bfi heeft me gierig behandeld, doeangatl}a napomanongoka jaJroe,
h§ heeft rou zune pranw niet willen
geven.
motancmgo, motimmgo, P., gierig zijn met
ieta, sako baroenja napotanciiiio1ca j"iiff)t, zelfs'
zUn palmwun wilde hij me niet geven, ma.oe

sakodi dja anf')e1lU)e, ne'e rwepotiMngoka joenot', al bebt ge maar weinig, tegenover
ander~ moot ge er niet gierig mee zUn.

dongoro (vgL djodjong(n"a), ati!, ingetrokkcn,
zwijgend voor zich uit kijkende, dodcngoro,
hetzelfde.

donoe (Yak. rannoe, Boeg. rbm-ae); madonoe,
verbeugd, verbl!jd, madonoe rajakoe, ik ben
in m!in sebik; mampokad.<mae, mam]XKkm-ael ,
blijde zUn over; mombtpokadonoemo asoe pai
~garoe, hond en kat bebben schik metelkaar.
donti; clrm-ti'-, op zijn gemak, onbekommerd,
met een onbezorgd Toorkomen, dja ne'e
donh"2, sta er niet zoo op je gemak bijj modotui, onbezorgd, met een onbekommerd,
glunder gelaa1.
dontjo (vgl. djondja, L ontja, rontjo, rdintmdjo,
binondjo], roentjoe., roesoe [en Mor. danM,
rcmso]; ma{rtgaJdrmtjo, naar beneden drukken, iets ergens inproppen, dontja tanoalla
mami! druk onzen leven..'Ig'eest (vast op of
in oDa hoofd)! nadontjo mpat'flJ.-iro tlx/ol:oe,
mDn boofd wordt door de dra.agzeelen ge~
drnkt j mopa<kmt-ia, met eenige plechtigbcid
iemand de banden op bet boofd leggen, om
zijn levensgeest te bevestigen, by. als hij
van een reis tcrugkomt j ehr. ook weI Toor
,.zegenen" j madontj<mwka, iets -ergens indrukken l inproppen, by. voedsel in den mond
v. e. kind j medontJrnnaka, zich'va.stdrukken
op zijn zete!.
mencntjQ raja, op de hoogte, door ondervinding, er alles van wetcnde, a~ ~(J
kadagonja pai kadja'anja, da In.t7Umtja rajamoe, ala ge het voordeel en 't na.deel er va.n
hebt ervaren, dan znlt ge er alles van weten,
.nak4 tu:Umtjamo' lai rajamae, d4 napmrmtjo
1Idajamoe, loat 't in je hart zgn ingedrakt,
opdat ge er allea van moogt weten.

DORO~G3.
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pr. 1. to madmltjo, dieht op elkaar gede plank ~'aaraan 't bijlijzer wordt gebonden j
dronge-n menschen, dicbte menigte.
pedrpi jokoe, de platte kant y. C. armband;
donto, e.
waarvan de bast gebruikt wordt.
7fJl'J1npeaopi, rich aIs cen plank \'oordoen,
do~oe (Nap.-dooe, doret); mado'o~, zijn sap versindja.oe garan99Q '11wmpedoJ,j, daar ligt ceo
loren hebbend, nitgedroogd, madr/oemo oela,
krokodil als een pla.nk nitgC!:ltrekt; mamprJbema mapoejoe, de oda-vrucbten ztin uitgerirpi, tot plank gebruiken, lJ{I!"'a,,i mm{aYIJ
droogd, ze hebben geen sap meer; kina'([
ndayxiopi. b.-bout is geed om tot planken
koedika ma'aiuw tlgkildo'oe, de gekookte rtist
te worden gebruikt.
die ik heb laten awn is erg droog.geworden. 1.dora (vgL dorrxt, 2.[!(JrfJ), La!., mcdf;m, opPmB..jo'oe., kado'O€., doret, are'e o~a drJrispen. lx>e-ren laten.
'oengk~ mijn dorst is niet gelescht; madr/r~,
2. dora, pro t. = B. 1. rrzra; 71u:rifJrrr, schUnen.
dorstig.
v. zon of tnaAD: koepapelldomka rau°(,l (Tor.
dooema, zie do.
III, 694, 127), ik za1 er mee wachten, totdat
do'opo (nit lkJ en 2. cpo), pro t., godentitel.
de zon opkomt j rl"lIgkQ rioemlXi(Jra. blinkendc
1. dopa (vgL 1. <kepa en Boeg. d4epa, Yak.
versierselen.
roepa); :Jimpatiopa, elkander tegengekomen,
tomene d4ra (in po.ezie), roode bataten.
bare'e simpadcpa komi pai taoe setae? hebt dore (uit het Par.), soort papegaai, un de
gijl. die mensehen niet ootmoet? mampa.-«Tor. alleen bij gerucbte bckend. Le.gcndc
mpa<iopa, elrur laten ontmoeten, komi da
omtrent ditdicr: Tijdscbr. A. G. 1899, bI. 607.
koepa:simpadopa ri pogQ-mbo ranto, ik zal n dori (v-gI. /{)reo len"), glad, kaaI; doril t(r/rmj'l.
elknar Iaten ontmoete:Q morgen op de verzijn boofd is kaal geschoren.
gadering.
dorie [yogI. mangl..-arialli, i. v. 1. ria], pro t.;
2. dopa (vgl. 1. topa); medopa, op iets springen,
madcrieni, bewaken, passen op.
met een t'prong op iets komen, medr>pa t<mtji 1.doro (..-gL 2. dora, 1. rara, enz.); med(Jro,
ri ra'a ngJ..·adJoe, de vogels 51prlDgen op den
in liggende honding :rich -warmen bU cen
boomtak, pedcpamI'J, peioempa'itWJ, wip cr
vuur, poempoen."1tVJ ajoeta naped()T()~ het hout
over, spricg er over, sala mpedopa, misgewa.arbij bij zicb lag tc wa.rmen, is opgesprongen, tnetiopamo i Langgf1si':'. de Spookbrand (bij is dood).
aap nam een spong;-maljlYJp«iojJa (I1WlIgg(xli
Tag. mrv/oro, bard, mrnnpai:adora, hard
ri UYtla. een kind helpen om over ttn uoommakCD.
stam tc sprlngen.
2.doro (vg1. .tojo, cnz.); nuuior(J, Ievendig,druk,
pro t. dJa 1nbioe:mopa snngkio, slechts cen
gea.nim~rd. madora poral"go, velcn doen mce
eindje verder apringeo.
&an den reizang, iipot' mruioro. een druk,
dopi (\'gl. 1.lapi, japi, eo%. en Gor. Mong.
le\"cndig dorp, madoromo matu>e. de hanen
drJpi), plank j dopi lItjareko (reJ.-o, rammelen),
zijn a1 druk aan 't kraaien (bet begint dag te
dr>pi mpofflde, bepaalde planken in den vlQ('r
worden): ka,fot"O. durtJ, levendighe-id. drukte.
v. d. dorpstempel; Tor. L 286; dOjA mpf'alo z,
\"~1heid \". liefhcbbcrs. IIIml(a/.:v .t(,ro. op
planken die vcrsierd ztin met koppcn v.
de drukte afkomen. pni lIt1jm'''9umamo, maJ.-a1
jaaryogcl (ala)" Tor. I, 365, aangebracht a.m
nvllvel,,,,, d,J1"o, dat bij bet godsdienstonderhet vcrblijf dcr meis.,Les die het wflnpariwijs voIgt is, omdat hij mt.~t met den
lallgka ondergiDgen, vgl. 1. alo en Iri,wioa.grootcn hoop j mampaJ.'ado/"{J l~JS'j.("$a, bet ft.'t.,tlt
pallggere sadop~ saboe sadopi, een stuk wa~.
levendig maken; mallgklld"r"l.,-'l Tr,,") 11(<1"''.
cen stuk zeep; ma(n9ajdopi. y. e. plank
over gesnelde koppen feest \"iert~n.
voorzien, bg wijze van handvnt. bY. jets doroe (ygL l.dur". 2.;1',rr)) • .\mp .. If/"d"r",o.
dat men wil slijpen, ,uiado-pi oeaM, bet bUI.
oprltlpingen bebben, bo+.'ren l:i.tl.'n.
!izer wordt (met 't oog aan een gat in de dorookoe, zle 1. /"IJ{:l.,-<J(.
plank) aan cen plank bevestigd,padopi O(Q$e, doronga (vgl. dal/ga, /"!Im}'l, ~!. mll~/'IJ): "",..
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