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doronga, in menigte uitstcken, fnodorO'1lga

doso (Kaid. "slang"), boomhagedis.
d6s0gi, w.t. v. mosoe (nabij);ne't'noepatlosogi,
schen" staken in menigte .nit, zooTeel ZYD er,
kom er niet dieht bij.
modidorOnga karama, de vingers steken in 1. dota (Kant. doto), begeerte, lust, dota ndaja,
. J meni~ nit.
..
inwendig- verlangen j mlU/tlto, gretig, begee--dosa (Ult het &eg.), fout, schuld, zonde; madq..
rig, madota moeni pangJ.:u-1fi1fj([, 7ftrtfJe1C()e;sa, schuld hebben, schuldig zijn; mrxi..osa,
hU eet weer met lust, hU blijft in 't leven,
beboeten, boete oplcggen ;ma(ngaJdosa, iemd.
rn<Ukta mampepa-u jakfJe, begeerig om mU
beboeten, in een verkeerden toesta.nd brengen,
te dooden j metidota, gulzig noemen, dja 7UJ1:~
.bv. door -hem met onwil iets: te geven, zoo...
petidot;a jakoe, ge beschuldigt me maar van
dat . het hem- geeD geInk brengt, jakoe' nabegeerigheid.
dosa niIf4t utoe, ~ na.u;ai pai banja ri 2.dota, Amp., rar.kta ri U'atoe djoZe, de mals
lcabiieja~ ntkzja, hij heeCt mY in een scheeve
wortH op een steen stnk gestampt.
positie gebra.cht, nlerlei beeft
mij ge- d6taJi ([vgJ. ;"",a en] Gor. Jloelang. K.id.
ge:veD, maar met uit m.lldheid, dje 1Wedosa2 1;a
doetalo, Par. M~t. rOG'Ja; wrsch. uit 't Bob.
jakoe, ge brengt er me maar mee in een
gotal), Amp., storm, taua jaoi kiw, doudi,
h&cheljjken toestand.
bae bolroli, we gaan nog niet, er is etorm,
lcado~, w. t. v. kapali, verboden, zondig,
de golven zijo hoog.ndap<J~, het is Toor verboden verklaard ;
doti (uit het Boeg.), gif, dat op gebeimzinnige
mangka.dmsani, w. t. v. mangkalingani. verwijze in het liehaam wordt getooverd, maar
geten, ~ni, ik heb ~t vergeten; maer _ook weer uitgetooverd kan worden (Tor. 11
mpe1cadosaJuz, met iets een ander in een
397,404,406. II, 52); ma(ngaJdoti, -d()tisi,
scheeve positie .brengen,· noacai mpekadosa1.,
vergiftigcn, moe matioti$i. joenoe, ntje'e to
n()(:U;ai ~'.a, ge geeft het op eene
pedoti, iemand die anderen toovergif toew!ize die geen geluk aaD9rengt, ge geeft
dient, dat is cen vergiftiger.
het en brengt er my mee in eene moeilijke dowalo, een boom die cen weeken stam beeft
positie, nape'kadosaka ni«a" mja ri toekakanja,
(geen hout).
de jongere broede»racht er ecn ha.ehelgken dOlfe (vgl. loe en Boeg. gOlee, rout:) ; Uroe dmre,
toestand mede over z!j n ouderen broeder
een man die als vrouw leett, en zicb v. man·
(door hem iets met wrevel te geven, 't geen
nenwerk onthoudt.
oDgeluk a.a.nbrengt).
dowina, pr. t., dU, bo\·eDbeen j 1u:laparotnd(H:
Udosa, in schuldigen toestand geraakt, koe*
ri d<nrina (Tor. 1II1 693, 69), is op de dgen
potiilosa, ik ben da.a.rd~r in schuldigen too..
neergezetj 1nwnbedou-ina doeii, op de dDen
stand gekomen.
komen de sirih-zakken tegen elkaar nan;
Tog. ~, boot. (nit 't &eg.).
koedodou-i7/a, ik heb het op de dlien gelegd.

1C()'O ntaoe, kalO'IliUmja, de hoofden der men-
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ea(Soond.era, SawOO5Cb mea, Tond. mea', Sang.
Bim. mdut); ~e.a, besehaa.md, verlegen,
maea matakoe, ik ben verlegen, beseha.amd j
leMa of ta, sehaamte, verlegenheid, bangkemo
ea mami, we waren zeer besebaamd, ta ngke~
djtr:_"
H£-io ,cheldwoo!:den...z.-3..J.lallt
--.hI]
over zjjn. (hare)
""haamd.~l.n! ka<G mata, "'maUl, beseha&md·
-~ --heid;-T~l~nhetd';-mampaKOeo:: besehaamd,

("ii) ~'.''It>izjjn
'cq
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verlegen maken; mepaJ:(Ua, id. intr.j mampr-r
k~, mampomaea, beschaamd, verlegen zijn
over iets.
, mcuati, maea:n, beschamen, verlegen ma~
ken; tamba ngkinae4, zie 1. tamba.
toea "de bruinen , w. t. v. kongk4 (kieken. dief), in "t biz. aldus genoemd t§dens 't feest
momparilangka (Tor. I, 367), omdat h!i dan
loert of de ziehm dermeisjes, die op dit roost
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door de lucht nrutI' de Bovenwereld reizeo.
jatoe, zie 2. U'ajatt~. edja mba/aWe, MaiJllmantoia1li, bescbaamd, vcrIegen maken,
latoclli, zic balatt~.
taoe ndatotoeani, ndaplJmpaMka madju·a raja,
twija, tudja'l pe:&f.ljf.Jl!:T1ja, zijn hakken is
de me-,:,,-scben worden verlegen gemaakt, doorals met trappen (a13 hij but, komt de 2e
dat ze boos worden toegesproken.
of 3e bak niet op dezelfde plaaes a.ls de l~te,
eda (vgi. dp.du); mQ'eda, op eeo buppeldrafje,
maar er boven of er onder); WL..>l{lj()I', dja
in cen handgalopje lOOpeD, vooral v. paarden,
1/IJedj(J,'l, hg hakte er in, maar de hakken
motoroetoe njara, be !nt/roo., bet pasrd draaft
kwamen niet in dezelfde keep.
hoog, het neemt geen handg:llop; ka·eda'~
71u:Ungoydjani, v. e. tt'ap "I"oorzien.
pelindjanjo7 bij beeft cen huppelenden loop; 2. edja (uit 't MaL); mangcdja, spellen, soertz
mampapo·eda njara, cen paard een korten
mpangedja, spelboek.
galop zetten; mampo'edaka, mangka'woka, edjo (vgl. Wjo, knulj()l puljQ, peo); edjlM:4jrJ.
er by huppelen, PO'eM ntjambtfa, $0;",00·0
mank, kreupel loopende, door pUn aan de
mampo'edaka, door het g&1oppeeren van 't
voeten.
eene (paard) gs.a.t het andere 001: galoppeeren. edo, in to edo, w. t. "1". bttoela (buffel). '\"gl. ~g.
L ede (vgL rede), laag, kort, taoe etk, een korte
te.dtmg, buffel, en B. kaudo. pompoen. die
man, ede pcmpaoenja, z!jn toespraak is kort;
.ask hom is a.la cen buffelhoorn.
ka' ed.e, kortheid, laagheid, ka'eiknja of edctja,
t"e, nitroep vaD. verbuing of v. ongeduld. ook
in 't kort, kortom, om ,kort te gaan, edenja
om iemd. te roepeo of de aandacbt op iett>
da koeto'o, om 't kort te zeggen, bare'e t/-ate vestigen, u! lautagonja, weI! hoe mooi~
podJo ntt.mtji da moUQ" ri kadJIX dJamboe,
.te, mapari! weI, boe z:waar! manga·o dja. el!!
't is maar licbt, 1t!jk maar! J:fanipi, ee!
ka'edcnja, de vogels willen niet in djamboe- I
boomen nestelen 1 omdat ze :roo la.ag zij n j , .reg, Manipi!
mamj><lka'ede, kort maken, bekorten, inkorka' ee", a.1door drenzende, zonder tot schreien
ten, paka·ede mompaOt', maak het kort met
te komenj TWJie, gonzen, zoemen, moee nodjo
sprekenj mangka'edeka, er kort bij blUven~
ri lungi, 's nachts gonzen de muggen~ ma~
er laag door zijn, kasae mp<J1"f:rne se'i, djole
'eeko, met eel toeroepen, eeka asoe utlX.
roep eens tegen dien bond (om hem te ver~
dja m-Ongka·ed~ka, doordat- de droogte thans
schrikken): mopa',.eJw, aangaan tegen an~
zoo lang aanboudt, blfjft de mais er kort bij;
tala·ede, et!n kort mensch.
deren. pave mYiy,·ee).:a, wooroen waarmec
2. ede (vgl. <lede, enz.); moede, op eeD€' rij sta.ao ;
men tegen andcren uit\"aart: mampa·e.eka
somjX.Xdp, op eeoe rij; mompapr;de, in eene
(llla1lggooi 1£0119°, ondeugende kinderen '·er~
rij zetten, in de rij Iaten staan j maednraka,
bieden.
volgens de rij, in volgorde behandelen, ge- 1. e'e Ct geluid v. drukken, bij afgang). w.
beurtenissen geregeld .ertellen.
t. v. ta'j (poep); ~/e't:, poepen, taoe to"/1!
edi (vgl. dedi, enz,), benamiog .oor kleinl'
iemand die bloedafgang bc-eft; djll l ..k~'
IItl)'c'e oei, kina·" da ,,'a'l)e, het water kookt
meisjes.
maar balr. de rijtit zal van binnen ba.rd zUn
l.edja (Par. IXija •. Loin. odjan, Ba1. Mjall,
Boes. safl, Sa'd. era,,). trap, ladder, m~tal
thier is to'e-'e, als .it·1> woord. uitdrukkin~
v. minaehting).
cen balk waarin tr-cden zijn gekapt. talk' lMe
B. se·i. :.<,,·e (dl'Zt~. dit): mi)<¥p·.·.
edjaflJa, iemand wiens trnp glad is (v, d. 2. e·~. pro t.
Ollb'l{:!' = B. ell'(l.,,~'i, ',~I!'" (alciul'.. zooal:l Jitl.
vele bezoekers), tarx moruempoegi edJanJa,
iemand wiens trap mig, vuil (niet \"eel be- e'e-oni {vgl. gnm' [(~n7_]), Todjo, hoI. mN l"\'n
!;at.
lOOpeD) i~ die geen aanloop \". bezoehrs
heeft, niet gewild is, wja angga. cen 8ilar~ ~ga (V!;l. 6"g(I, dry", [r.-gaj): ,:./<r:, \". l'lka.ar
afwtikcndl!, v, d. tK'('n\'n \". iC'md. di\~ ..... !iJ~
of woka~blad, als eene harmonica opgevoubecns loopt, t:9,,: pt:lin<ljanJa, ;"'''!l0n'';'l ~ .• wen, wa.&rmee kinderen spelen, tdjn mba-
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sola, bfi loopt' wjjdbeens, b!i beef! schurf.
aa.n. de billeD, bet~O fgo", billeD die uiteen~
"s8taa.n; kdega2 , aldoor wydbeens loopend~
Jrorilinja n.tik«ega2 ka, om eene framboesia.weer <lie b!i op de billen beef. loop. bfi
.. wjjdbeens.
ege (vgl. ptge [enz.]); kaegil-, lillend, trillend,
v. e. wooke massa, bug!? joempinja, ka'ai
' _. ngkabokonja, zijoo v.etkwabben lillen, door~ dat h!j erg vet is.
sangege, troengege, met een smak, sangege
lai poe~ wja, met een smak vie! hg onder
a.a.n de trap neer; mQ1igeg~ neersmakken,
kangegfiZ, al neersm...akkende..
eke, uitroep v. verwondering, ehe, impia h!djt-

wel, wanneer"Z§t ge gekomen?mo'tne
(Mor.)d., [willen, wenschen), goedvinden1
toespreken, a.anspreken, iemd. dien men ontmoot, laoe linggonG, da ndjo'oe mo'eM, daar
zgn ga.sten, ga eens een praatje maken; rnampo'eheka tooe, iemd. aanspreken, met iemd.
een gesprek beginnen, ~ salco nopo'iheka
jakoe, by heeft me niet eens toegesprokeD~
mampo'eheka latJe mate, een doode toesprekeo,
by 't lijk gaan zitten en eenige woorden ...
afscheid tot den doode zeggen; ba"eItt, iemd.
die gaarne de menschen aanspreekt.
sompo'ehe, degene met wien Il!en een ge-.
sprek aanknoopt j ook de naam v. e. boom
(dez. ,Is kabastnga, Tor. II, lOS, 272),gebruikt
ale looverkruid bij den oogot, omdst bij de
levenskxacbt der ~st toespreekt, zoodat zjj
niet weggaat j VaIl bet ~out maal.-t men
gaarne de huiatrap, omda.t zij dan de geesten
zal toespreken om niet naar hoven te ga.an.
or de gaaten om boven te komen.
11. ei,.. verminking' van kti.]
2.el, pr.t. (vg1.B.sei)j na'ei, natatu/Qeaka,ze
zeggen: bier is '1, en hebben bet aangegel~;
ci, ntjinabe ,·alima, bier! de hand beeft bet
/-",,-_........IIgII!'$Jl.Omen; natandoe, na'eiamo, ze geeft xc
san en zegt er bU: hier!
[e'i, verminking van Itti.]
elba, zie iba.
eta; maeka, bang, bevreesd, Me m<U'1:a! wees
Diet bang! maeka rajako. of ~ ik ben
baDg, 1lI4d:a p<pO, zeer bang (Po-po,-osiJ ,rotn ,
~iam'oe'?
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vera.chtend b!jvoegsel); kaeka of eka ndaja,
vrees, boercoe ngL"a&a, bet toppunt v.' bang':'
heid j mampokaeka, mampomaeka, bang zijn
Yoor, sake engonja koepokaeka, zelfs voor zlin
neus ben ik bang j kakodjenjn an«· ndapfr
kaekaka tnoe setoe, om hunne dapperheid
werden zii gevreesd j mampaka(.ka, bevreesd
maken; baeka, -lmngerd.
maekati, 1'TIMkasi, bang maken, vrees M.njagen, nee' notpodjo da naekoti nta.oe, Jaat jc
met door anderen hang -maK:en-j 1;~kati, [ij
perkati, liefbebber Y. b&ngmaken, pooe m-peekati, woorden v. bangmakerii, Vl'ees aanjagende taal.
f'n<W!'lpar(Uka, bang maken, ~.
too.e, p<nnparo&4nja, naparaeka not ~ h ij
kUkt de men.schen scheel san, dat is zijnc
manicr van bang maken, hij maakt :re bang
met de oogenj bamban mJ?eP<Uacka, een gf!>rucht om Trees aan te jagen.
eke (vgL Ikke, 2. reke, I. uk<, nteke), in de
8&Dlenstelling boeroe-tlu, zie boeroe.
1.eki (Leb. reJ..-i, O. Jav. a&k, artk, Bent. aril·,
Mong. ajok, La.rnp. arok, Ibn. ago', Bis. nalo!.·);
mul.i, kUS8eO, besnuffeleo, mafnga)iki, id. tr.;
,ncmbuJ.-i, elkUr "kussen (met den neus).
2. eki (Tomb. laltikit, Tons. daikit, Bal. ikik,
kaikik), Heliconia. Bihai, CL 1755, een ftaJ\ie
plant, met groote bladeren, zoo groot al8 die
.an wilde pisang; de bladeren worden gebruikt om er foeja. in te laten roten, of om
er &pijs in te pakken, daar zij taai zUn;
twee artn.: eki .pr.mu>eja, met groote, dikke
bla.dcren~ wordt aangeplant, en il..·j kakadj()p,
groeit in 't wild. Tor. II, 199.
1. ela (Mak. Boeg. id.); ela 2 of mada:, onzcker~
onbepaald, van kleor, pla.a~. richting. enz.,
dja maela:, bejl>lIto kaboejouj(t, 't is onzeker
v. kleur, Diet bepaald wit, taoe da:, iemand
die noch welvarend is, noch gebrek lildt,
mean ri elo" of ri kaela:, nu bier, dan daar
Tcl'blijveode.
• 17IIlngela, m41tgela l , met een geweer, lans
of andel' wapen, zondel' hooden, in het 00zekere rondloopen, om 'Wild te krijgen; mampangekJ.:a, ddns er op uitgaan Yoor, om;
'mampangelasi lJo-mk sindjaQt, den iller ginda

EL.!. afioopen, om wild op tc $pol'en; I:allgela: mja?ljo, zijn zin, zijne begcertc ga.at maar steeds
(el' na.ar) uit, rna'oi krli:a1l!Jeia z IUlajallja mo·
71ginfJl!, heyig is zijne begeerte om -te drinken.

2.ela [Yor. id.], eenstopwoord in PmB.(missch.
uit belo, -vriend), io eia, iuja eia, sinja dll,
stopwoorden ter bevestiging, 7nau·(mgl-:i~ ;a
eDl! weI, omdat we %00'0 verls.ngen hebben!
3.ela, pro t., kotiUx, parall. m. koepmuole, ik zeg.
Lele; n~ snssen, troosten, afleideo, mae.b'
anlJ1'9godi, een kind troosten, afieiden, 07lang!Jooi ntUuleka loka, - het kind wordt met
pisang gesost, sikQ m'e 71Ulek 1'91:ali<mwe, ge
beh01!ft oIQtrent uzel£niet bezorgd te zijn (geen
troost te zooken); mangek, troosten, sussen.
2. ele, elegi (Minab. t. illk, eUk, MaL tilik,
Bad. Res. Bala.nt. ile; [vgl. ok, silig11) j
Pl'. t. me·d~, me·"legi, kuken, zien, }It:'eleyi
~a:. kijk seberp uit; l't:'de, oog; mo'el<,
mn'd,,!}i, mWlgele, mallgebgi, kilken naar, bekijken, zicn (tr.), 7IIallgde tar..e tm'oni-dfJe,
kijken nMr de aangekomenen: eie lIioelojule
f/esa, kijkt. ziet maar eens.
[-de is in pr_ t. ook aan-vu1\end achtervoegsel, vgl. 1.10)a.
3.ele, PmB. = kede, ventje. ()IS.)
elena, zie 1. le7l1J.)
eli (vgl. /,1tli, geN. treli en Sa:d. ill): /IIr.·li.
omkilkcn, meai ntalikl>C, achterwaarttl- omzien, 1IIee/i rane .,de zon kijkt om", d. i. er
is s.\·ondrood in bet O. of on:r den g:ebeelen
hemel: de ron kijkt dan om, of ze ook
iemd. na.ar de Oodeiwei~td kan medeocmen.
Tor_ I, 272, II, 85. Yea.sa, 76, 51 j m'"flj",di.
omkijkcn n.aar, zich bekommeren om. deokl'o
aan, bnllf) wlpedi j"/.-()(,' lIij kijkt Diet ml;"er
·nl\.u me om. "vlIRjlali ia/ik()p. nanr zijn rugomkijkeo, den tcru;rocbt !Unnemen. 1(1[,"1'bJf.: k'ft'kalittgulli, i~ l·I!/'Ijtl'~:l m(/ml"'lH'eli~ onophoudelijk deak ik san mijn hakmes dat
ik heb -vergcten. 11rt}Jf"pel'ii }lolII/mifija. hij
dcnkt aldoor aan· 't geen hij hecft gegc\'~ri
(\"erwacht er iets \'oor terug-). sml~,'~i'l;! ria
I:~li sil.·l), ik zal zekcr ann je denkcn :
mnmpuiika, zich van iets afwcndt:n: mombepedi, 7nmn/Jqil'pel'ii, nsar eJkuar omkUkcn.
san elka.ar denken.
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J.:a.eU:, s.ldoor omkijkcnde, 1mI'll"! rajah*,
ik ben afgeleid, ik ga steeds met mune ge~
dachten terug nMr, l:aeli 2 ri liVJe a,VJe nayJ~
laikfl. steeds terugdenkende :laD. bet dorp
dat hij heeft \"erlaten .
mdieli, bet boofd mina.chtend of spottend
afwenden, nadat men iets heeft bekeken;
mampeiidi, mantieli, rich spottend of min·
achtend OYt'r icts uitlaten, nt.lf:lld.iaa w~J*
tielika jfJlmfft:'i' waarom toom ge uwe min~
achting voor andereo? &antieli, een verachter
van anderen. een ingebceld mensch.
Lelo (\"gl. 1. iloe l oeilr;e, [1. kelQ] en Boeg. el,'-:
Ibn. Bis. ilf.lt!], Boengk. ell). tong, Xap. e/ve):
begeerte, verlangen, dJa e/frmi hJmi, 't is ul.
eigen verlangen. eltJ ndaJa, beg-eerte. "WeIllK'h.
ane dJa elf) ndajflkf)~, he M melil/dja jff/:"f',
sis mun eigen bcgeerte (bad mogen gelden).
zon ik niet op reis gegaan zijn; wull). b.:-get'rig, verlangend. ifne u-e'fl mae/a, sa"J"l',l
batJela sr.rmbo m~li. als de vrouw verlangend
is (om met den -van haar ges.cheiden man te
hertrouwen) is een buffel de boete daanoor,
b&t" mado ri siko, als er maar geen verlangen
by je opkomt.
,,~dljsi. verlangend maken. graag maken,
1rn1I11J*ell)..~, begt'Crte hij iemand opwekken,
ildj.··e 1I0y"/f)silm ri t(ltJe1 da.armee beeft hij
bij de menschen de begeerte opge"Wekt; maeh,,-:; t,,"e. de menschen graag maken, begeerig
m:lken, 1l,/e I/da~losi toot: an" bart"e do minU"a;k'l, maak de menschen niet begeerig als
~l~ bun niets geeft, dja 1I1X-i!". ~k(f. jaJ.·ne. hI'
n'H"lrai, ge maakt er mij mnar ~geerig mee .
~ ;t.'1:'ft bet ffit' niet.
I/II1//lhee{,)i. IIIIlfII1Jt·e/"si. t'lkaar graa~ rnakt·n. bij elkanr bE'geertl' ~)pwekken. r(ia /II, ...
I/d""·/"I'j. }"xl"

mlrtJH"/>I1/OfIJ.·itak'l 'In~jjn. Zt·

makeo elkaar maa.r b~·gt't'ri:;. ze laten elkaar
m!lar eens zien wat ze hebb~'n. T1U)TTI1ird,,; 1-1
hl!,'l.~, met elka.<tr wl·dU\"ereo in 'l"lugh\·iJ.
1I',,;·,t $<1f11/Km/;'ul"ik,,... het mei~e dM miioe
rartij is in de w\.o('rzUds('h\, graa:::msk\'r[i
tbt\fmakerij).
~. e-ln \ YI;1. rUdo. frill. [t. !f'';''!): I., .-i .• , w. r. \..
'UJfI'lr,x· (kat).
E'ma~ Pl'. t. = It ",.,n,l (. . . it·:-),
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ara i ema tolenja? hoe is zijn nnam?
b) taffnbo 2 lotnimo, laat ons bem bewuiven
ara i emil aloen}a? hoe beet h!j?
. met gele soi,
l;emba (vgL 2.lt:mba en Sal. emba,'9, op de
c) e-mbo ndore magmnggi, bewuift hem .met
·heup dragen), gezellin, vriendin ('t'. vrouwen
koele sm,
onderling), emba ntjaZana, bet kruisstuk in
d) embo loeni malottmi, b€waait hem met
een broek v. &eg. model, d4 emba 2 koe ri
koude sm.
djaja, om zooveel als mij"n gezellin te zijn.
EmbrJ Daga ,/t deicen del' zee'" n. v. e. dorp
op weg, manoe roea emba, twee paar kippen
del' lucbtgeesten, l"gl. embo l1ta...n op 1. emM.
(aaneengebonden)•.
3. embo (vgl. 1. e-mbo en Bad. imbo, goud wag..
'InOimba'l, rich by elka.ar bevindcn, met
schen, ein50, roereo, Boeg. mangemoong,goud
e1kaar loopen, tot elkaa.r "vriendin" zeggen,
wasscben); mangembo, 'g01ut"wa:ss:che~ uit~·
sampoimbanja ri djeja, hare gezcllin op Vo-egj
bet %and del' rivieren~ in ondiepe honten
maemlla, tot gezellin medenemen, naembai
bakken; de B.sprekers doen dit niet; bet
ntaoe,
gezellin genomen worden door
woord is Wl'SCh. uit 't Nap. overgenomen.
Zie 'J.'ijdschr. A.. G. 2e Ser. dl.llV, 1908,
&nderen; met anderen in gezelschap gaaD,
. "salana iulaemba, [nclaembam1, een broek met
hI. 1319.
ee~ ingezet stuk.
emboe (vgl. gernboe); moimboe". slepen. Ol"er
mosaemba, 11JOS4Saetnba, los om 't Iijf ha.n~
den grond slieren, momr1x>e z topinja, baar
gen, v. e~ kleedingstuk dat niet is -'rastgesarong sleept.
knoopt, be 1J.alve'oe paoebanja, dja 1UJ.posma~ eme (vg1. &me [enz.] en &eg. teme, pis..~n,.
emoo, hfi heeft zijn dra.a.gsarong niet vastgerYor. te'one, id., erne, pisn: groentesaus,
knoopt, by laat ze maar los om de schouders
groentenat ~ ~ met nat begieten, behangen.
vochtigen, naemesi l";na·anja. bij begoot zijne
Saloem. Zoe-mba (lidw. [a), vriendin.
rgst met sans, pat mami naeme 2 Me oedja.
Lal. lahm, vriend.
de regen heeft ODze rust nat gemaakt. kami
[PmB. maemba = B. mcwpe.]
U'o'~ na.nnenio mpaoe set~, ook wfi zijn in
2.emba, pr.t., 1) = B. eva (als, gelijk), cml"ldie zaak betrokken geworden ; n(Jl?meka kiMtttje'e, aldul:!.
.
·anja. h5 begoot zijne rUst er mee.
2)=B. nfbe'i (waar?), ri emba, W:Lllr? VgL empa; maempal, bij kleine boeveelheden dOt-n.
Pal. oe?llba, Par. iva, waar?
den voortgang telkens afbreken. dja ,uiaembe (vgl. l.lembe, ie:rne, uembe [enz.]); kaembc\
empa2, ~ ndavai sangkani, 't wordt slecbts
lillena, trillend, v. week vleesch of vet.
bij beetjes gegel"eo, niet ineens; tl!l!mpa t ,
1. embo (Male. Boeg:-emlxmg) j embo niasi, ~n
beetje voor hectje. stuk voor stuk, teempa" ]"'groote kaleba.s-soort j Ynotf/lbo", opgehoopt
djaa "",ami. wij kwamen de een na den acder.
liggeD, by. vuil, afgeva.11en vruebten; maempa.~. zonder bet beoogde ge.olg," ieu
embo, graaien naar, zoeken naar ieu, dat
dat begonnen wordt, ma:lr geen resulta.at
tD!SCben of onder andere dingen ligt. ,,~
opIe.ert. 1I.llpe'J"api lu'a. natnuie malluHlg<J.
ndjoo nuUai no«mJ.Hmgi? wat gas t ge zoeken?
n(l~, dja tlnpasi. hij .~ een mei8jl~,
koeimbongi panvJtroe tetadji, ik zoek, ik ~ai
bracht de pinang, wachtte, maar 't bleef
naar een ,verloren naald.
wnder gevolg, empasi td.:abongo pw~. bet
~_~..,,:~q~'I!Ig.kaemlxJ, eeo siuk, een l"ak Y. e. begesprek bleef zoo maar zonder gcvolg, nnpas';
vloeid rustveld (B:,..d. id., wrsehl. uit die wI
djamaanja, naau'(Jeii, l(tl'(1.71jm;w, zijn akkerovergenomen; vgL lembo).
...verk is zonder gevolg. bU heeft den grand
2.embo, Pl'. t.
B. IN?1lbQ, waaien, zwa.a.ieD,
aehoougemaakt, maa.r daar blcef bet b5.
wuiven.
empegi, rie tmpehi.
a) tm:miJfJ2 1wmmw, laat ODS bem bewaaien empehi (vgl. empegi en Mol'. TnQ'empehi. mat of
. met -roode $Oi,
'derg. als onderlaag leggen, Mol'. dial. ,w/a-
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lms1, Loin. amJiftS, mat). soort tool"erstaf, n1.
cen Tor. regenmatje (I)rJ}"fJf:), opzetteIijk l":l.n
zeer klein model vervaardigd. waann cen
hakmes cn ~nige too'>erkruiden zUn ge~
wikkeld, waarna het op bepaalde wijze i~
va.stgebonden (ltdatilllbr)e'rx papit'JI!). em{J"Jli
ruiatatapeeka pombesoempa" mbrx-koe, met de
empehi wordt geslagen op de gewncbten (van
rieken, om de kracht van 't gzer eo van dt:
tool"erkruiden door de gewriebten bet liehaam.
te doen binnengaan; Tor.!, 3i2). Ret woord
is uit de pro t. a.fkomstig en dllidt oorspr. het
regenma.tje a&D, waarln de toovervoorwerpeD
gepakt zgn j vgL de bet. in 't Mol'., waaruit
het woorf wrsch. is overgenomen.
I. ens. (lb.1. a"jam, Tontmb. ajam, :Ya.k. Sang.
anrlllg): mr;ena1 vIcehten; maena, ieu: vlecbten, lraikakr;e tali, ria k()iltbUJ.ka ~ko bil'9ka~
get:! me een boofddoek, dan :z:al ik er je cen
mandje voor vlecbten; y;eHQ ali ",zooals men
cen mat l"lecht'" een .lechtpatroon, afb. Tor.
II. 333; [mfll~ift, bij een fuik. zie Qe$Qt'].
IIIflJllpapoi!Url, gelasten te viechten. aan
't vlechten zetten: mekiyxl1a, verzoeken te
.lecbten: marnpekirna ri. all()l! mail/ljani. vel'·
zoeken bet te l"leebten aan iemd. die de kumt
V"l'Nta.:l.t.

2.ena ( .. go1.

/lyi!'IUI, IIdena). Pl'. t.
ri bl)Jl.gi lItjabvrI!}i IItjf:"". in dezen naC'ht.
/; amlo ntj'I'(Jnti,) rna. op dezen dag.

end:&., Pl'. t.; maUlf:"l!}uld= ntjallti. om e1k:l..:lr tt'
dreigen met het zwaard (liS.).
m'l1llbe't'7u1a" IItjariti. ('mar met hd zwaar.l
bouwl'n (liS.).
t'nde (Tob. t'1uie. )Iong. d,.-,.,ie. &Lng. ,1'~II</,,')
dans. in cen bing uitge.oerd. bij vcn.;..:bilh'nde gelegenheden. l"oonU door vrou-wen.
op <ie ma.a.t v". d. trom. Tor. I. 292, II, 13 .1-,
14:4, 3:30: lI~x·fI.(il:'. zulk l"'1;'"n dl:lDS uit.oeren:
lIw;,/(le mbalili, daosen in Iinkscbe ricbting,
I/I,)/iml" IIIjJf)se!oa, zie $,,10<1.
rJtaeml,,!,:rr. moi/ljx:';;-fld"ka. md iets al tripp€'lend of in dnnspa.s rocdlooIX'o. !lImllj<1
/II~)t'b(I, l/((jHXlldef...", zij droeg baar kiud in
de dl'll.U,:,...-sarong en liep er trippdend mee
hf'en en weer; "W71Ipapoin<k. gtowten den
nuie-dans uit te .oeren; mampompar.m{ek",
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bij een kind dat men in de wieg op en Deer
wipt, wi"egeliedjes zingen, fl1VJ.lIg90f/i ri k'rhllti n.rlaprhTJpaentleka, ..·ocr bd kind in de
wieg worden liedjes gezongen; k~l, a.l~
door maar dansen, met de beenen trappelen
Y. ongeduld, krrelvie" la!.·; b'lf11ke. de groote
buffdf!;tier staat te trappelen.
Pl'. t. nIK;:-fld~Z. d~tkr(.l, loop er cens . . . lug
in heen en ...,...cer.
!I'Jf:I'I:J(~:' IItjlllilli. doe zooais de bonden
duen.
1. endje (vgl.lentje. [nulje. 1. la;e), fmai, mooi.
fUl, en-dje SIJll.' nu~ dat is mooi:
2. endje (vgl. 2. kede~ l'i!liJ")' P:nB., benaming
voor kleine jongens.
endo (vgl. rendo [en )lor. illdr.IIC<), herinnering
aan v;at V"ervlogen is, pe-end,). g~henk t"r
gedachtenis; 1W1.e'lIdo, dl;;!nken a.:lIl. zich i.et8
herinneren, "'ami da I/I)e;:-mio U'o'oe. 'HII! r">
rasi 1ICIerata, denk -Oak aan ODS, al::! je buit
beha.a.1t, paendonja i Rmlli, $00, $(Jf) rJl!~ 11117.ta1lja. toen bij aan Ronti daebt. V"iOt-idcn
zijne tranenj u:aikakoe dvi. da "e'/! U'o"Ji!
koe;:-,JdJ:Jka ratUO, geef me ~ld, dan zal er
ook iets zijn waarmee ik je later beJeok,
!"'"II/.l) re'e endoJ.·anja, hij denkt er niet mcer:l.3.n.
'Iar"'.: k')~paen;{f)" dll hlre'efl-ja ptri r.:'e
djfl. ik dacbt er niet a.a.n dat het er zou
z5n en het i::! er; mampapwndQ, in her. ionering brengeo. doen denken a:ul; /I/,mdK1'11,1,). a.an elka.::tr denken.
tel..-affll/,). ontwaakt. tot berinD.ering, tot
b..~zinning gckomen: l,l)t'pakat~'hu;lId() $i].-",
ik breng j\:' in h(·rinnering.
11I'llIItHlfi'-lIdo, CoeD d ..'nkcn. in h ..'rinn\'ring
brengen, ,jj(l J..-'~'lllltjend,)kf1 ,~iku. ik hl'rinner
+:'r je :<l~chts MO.
t'n1!".l: III~'''"J(I. ruikcn: '1lt/!/1!,,""!"'. bt'ruikt'o,
ruikt'n :.L:ln: Iltrl<'lI~I'I. iet:;: ruikt,o. 1/(1",,:,'1
111.1jilra !.-'lma·i IIt'Nf!, ht't hert ruikt dar t'r
wt'nS('hen aankomen.
f>n;~ l _;1. ol91..-a, ,i..-n~':J!I, ri"":I~'I/, [h,:,J;,(/ 1,/ <): 1
"":1:"/;. .o~lvt'r,:.,-'hrikkt'r. langt' lLjn n,,'t
:otukken b~lmbo,-,. die het'n I'n w,-'er ';:I..ln
l'n geluid ffi:l.ken: t..nr:,:,"~' het'n en Wt"'('"
wappt-rend, zO<):lls e-en bp in ,i"n wind.
I
1f/~.HI'';11:11'"

111,,'1')1/'."

"9:l<I

,'!;!. ,i." ":1 ~·,t.
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(ngi)], onuker, wankelcnd loopen, bv. a1s
men cen pttist op de bil hecft.
"engge (&eg. ingki', nuk, grill, even.a.ls podjo
kortweg gcbruikt Toor bare'e kOeintl:Jl!, ik
wi! niet, 'k wi! bet niet, vooral in de Meerstr.
en PmB.
maengyeri, a.a.nzetten tot ie~, lust doen
krijgen tot iets, anakoe ne"e nrml!Jgeri, jc
moot myn kind ~et a.anzetteD, dju JUle»!J!Jen
Moja mbc'anja poi tWpantjoei1M, door de
gezindbeid zijner Vl'OUW werd bfi aangezet, zoodat hti er aa.n meedeed; m&miJanggeri,
elkaar aansporen, lust tot iets bij clkaar
opwe~ken.

ane· be 1/.oeifllgge, tb.I ntJq!fljXll!:n9ge.ka, als
je er' geen lust toe hebt. dan m~t je er
maar lust toe maken.
enggi, pro t., parall. met oera~ ver"'Gijde~eD. opmimen, wegdoen j vdr. dat het dorp Peaera
in de pro t. genoemd wordt Ka·enggt~.
a) da 1fJ{J,'(JC1'(l bataegi, om het ooheil te
verWijderen,
b) da. ma't:1/f}!Ji toendroia,de ramp wegtedoen.
I.l} bautjll, oera la''9ajadi, meisjes, ruimt de
mandjes op,
b) lito, e'l9yi ojall-itro, jongens, verwijd~rt
de ko.rfjes.
a) tll'ocra tmce mpa'omie. we verwijd~ren

de bladeren waaruit we gegeten hebbt.,o,
t(lIre mptmtJilxl'!, we roim~n de
bladeren wa.aruit we gedronken hebben, op.
a) m:'emo kn:~!li-:', 'Verwfidcr u niet meer,
b) 1II:'t:UV! kava7e"!, ga niet meer weI;.
fly knte'uem bataegi, het '\'erwgderd :qjn \'an
't onheil.
b) kt:d~'efl9!!i ,/.loe-}lti.eula, bet wegged<Ul.n zijn
van de rnmp.
a) p"p,,'ocra SdJ) i lITde. bet wegnemen
("ao ramp) door Xdo~} nT.,
b) pupa'ellg!!i Sdo i Bmdja. het '\'l'r""ijderen
--_~¥_
(,·a.n o.nbeil) door Xdo i B.
uwlxU'nf/f/i, 71W1CaeJlygi., rich '\'erwijd~rcn,
zich terugtrckken.
a) rtKJbalili 1IlptJro·]>Q'T'O, allen kf..'Cren tcrug,
IJ) 11WtCatm!f9i panttr, allen gaan heen.
a) gQ1lt.oc da 'l!Jkatoba1i1i, we :tuIleD ons
verhanl "coen -~keeren,
b) ta'l"flfJyi

--........ -
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h) toi ria w/kol.o1cac:t'!lfJi, we zullcn o.nze
wooroen doen wederkeeren.
11) palUivlfW soeloetfolita, hat ons de lansen
omk~ren,

I,) ,rae"f/!]g; tampa oeuwta, J.a.at o.nsde schilden

omwenden.
IfUJufJkoe dOlrfun.'1gilflf), ik

zal teruggaan.

::mla bqi 1ttOlraell!frP, o.pdat bet vs.artuig

nid terugkeere.
ami

da ntou:aen.gf]il1l(), we zullen teruggaan.

teti:flellggi vwnba rtgkt:ienu,dev1akken-de'r- .

tro.mmen zijn '\'erscboven.
taengg111.aka landoejo, we strijken het
haar weg. engg'C) ('\'gL dciggo, engko, lel'!Jl:o [enz..]); TIIaf7"9!!O, bewegen, verscbui'\'en, op zij .z.etten,
rojl)/! ma/~ ntJI:1l.9go not: lilUioeyi. dl~ lwJO<::.
de eieren z§n Yerscho~n door 1l!U'dbeving,
ze zullen mi~lukken, naen990 vail, kudi
gU'Ja bt.llukuja, hij heeft de beining \'e_rscho'\'cn (yerzet), zgn akkcr was tEl klein,
tatx ltaenggo ''1lkrmta, iemand die door de
nuchten _T. d. suikerpalm is hewogen (aardigbeid op een dronken man); kt::H!l!Jo"!, in beweging geraakt, '\'~rschuivende. tee:lf9!fo': t"pi
lIdapelindJaka, de sarong is aldoor in b~
weging all> men er in 1oopt; hWIY90"!' aldoor
in beweging, fldtllril~ sakodi doei, dja kIf'
eWY9')"!' als de sagopap eeo beetje sehuin
geboudt-n wordt, raakt ze in beweging ("an
pap die te slap is).
mtr~II-!f9{)ka. bewegingen maken, zwaaien
met. 1I1{1/lWIf9') IUU10If/9,jku tU'}f! f1UUij<W/U. er
worJt met (e-eo mandje met) ::;irih-pina.ng
1;l'Z\\ouid om (bet boofd '\'an) den zieke,
tultU:"!]!]f)/.;u

/Co'/)

7UW)I!.

'ID./,"Il'lJ..-itfl [tllWJlI,

er wordt rod een rnenscbenscbede1 gezwaaid,
op&.t de goden het zullen zicn.
1fu:~tlgyf)lla/.:a. rich verschuiveu, zich Vl'rzetten, meroggonakalllf) nlatWtjlt, hij het'ft
zicb elders neergezet, P'~UJ!f(JIUlhl. scbuif
op, \'erplaats j~; teeltgf]fJ1ulka tmuUl mJ)utll.
het aiteinde '\'. d. (liggenden) boomstam is
verscbo'\'en.
'ItlelC4Cnfjgo, nch verschuiven, ncb verpwt:sen, petroen9go, ga op zij! tevao,!}9(),
verscbo'\'en; ~goJ versehaiven~op zijde

zetten~nau'aen:721) ~jrt, bij stclde ter zijde.

wijzigde wat hij gezegd ba.d: mmnprtzmm1:71991), op zijde scbuiven, ter zijde steHeD,
pnperrrJ4!119'.1f} nilrfl7lVJe. wlpflli.)~- ntrtf)p, duw
jc pa.ard o.P zij, dat de menl'Cben kunnen
'\'oorbijga..'\n; ndipapelrtung.'7{)2ka kflWi (of
kortweg ndilrfllcarn!Jyokrt kami) Ira'" ndjOI!'/I,
wil aIle ziekte van 0.08 verwijderen (gebed):
mQmbetrau:ru:IlY!!O, voor elka.n.r opschuinn.
oak: elkaar dccn opschui'\'cn, maken dat de
cen voor den a.nder pluts maakt; mampfJmbeluV'TUJf]oka ~J ~ne afspraa.k wederzijds ongeldig maken, voor elkaar verschui'\'ing mak.£o ten opzichte cener afspraak.
kdienf}f}I), wa.ggclend, telkens '\'ersehui'\'end, tedidieng!Jo ylindjanja. zijn loop is
wankelend. oovase.
en:;t.a (vgL ,f,P1I9kfl. r/.e71Y!la, e'I''lf](l, [dfU'7lyka.
-1I~/i~, enz.j: "/f';:'I'.Ikt~\ gebrekkig loopen, Y.
kinderen of zwakke menseben; mae1I'lktl,
JluvlIik,m'ji pm"" eeDe zaak gebrekkig, onzeker voordragcn. ~bandelen, zoodat er
:een '\'oortgang' in ko.mt. IUlrll:wJlmnyi ",airl
~/!JI)*"'.:t.(J, de i~tda.g is in 't o.nzckert· ge~teld, de dag i~ onbepaald gelaten.
1Iu!~19f.-,1IU7./"·tl, zicb - wankelend, o.nzekcr
voortbewegen; r"~"!JklltUl/.;fl 1.-ll1u/j"-O"lIjll, zijn
voortg'J.:l.n is wa.nkdt-nd, onzl'ker kunll:'n te
wordeIl.
en;-k:l(bi)~ zi.,. iIl9/.-.lIhi).
en=;ke ~'\';L "/ll)-'-. !'."'9/":~J; II/.,,';":/!,••.• fit't opgetrokken knit'ell zitten. op de hurhn zi~'h
Toortbewegt:n. zooals ki~kt:n;. t'I'''-' "''''III'l
II/i';;/I'ji..-: n'

,f"l,i /"ti

III.-J.-I'f]fllllll/'·Il

r1. I.-r~i"'·"_

de kr::L.'imnouw zit gl.'hurkt op t.-en plank
en boudt zieb Y~t aan et'n touw: ""'"'1:'/.-'''
de knit-i'n optr't"kken, om daarna in de 11l1Of!tl'
te ~.•"__ bit'ten. ltIt:nr"ke t,t'j" II/"},>I(I': ri Illrfm"lf~"J,
i~'man<i IIi., in t'en pinangboom klimt, trt·kt
d.· knit'~;n or; tt:t'lIf;k" !"t'!<"~;'l, 7.ijn wtl()rdt.'n
zijn Omh'.kJg ;~boten. zijn on\1t.'h')llrlU~
gt..wor,1\·n . .It: ;rt.'n~ te buitl'n ;;t';!".l;\n: 1/1,1ffl:Jke, uit t:t.'U - hurhnde houding op iets
~pringen,

tnY<.u('It/OI

IfUk1tY/.-1!

~/O'"

IIId"f,a

7m~'i Irit£lIja. de pad ~pringt op iemand en
komt neer op zijn voet; 1.-0<"'11.'"::,, alJoor
hurkcnd rondspringen.
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mee7lgkeu·nkn. -raka. hurkend voot'1:.8pringen. tO~~lpa11U!e719kl'rflJo'fI pdhuljfwJa, kikhN
springen op de hurken voort, ad.~l T/u""'f]J.-~~
Imhl. het gewoonterecht hurkt neer .·n
l:lpringt op (is '\'~rander1ijk): tN:ngf:eu-nJ:a. in
de hoo.gte komen te ga.an, bv. eell br.}t·k
die wo.rdt opgestroopt; ml1,mgkelrnJ..·a, in d.·
hoogte doen gaa.n~ nwm9kv2/cflkrl rv/fl. hij
heeft het gewwnterecht opgevoerd (doo.r b ..·.
el!n hooge boete te eiscben), ellLjI.--:lrrth, $'/vmaflu),.. stroop je broek op, felrfJe!'I"'Jl/I, ri
falikoe?lItg f1l1fJlI:J10,fi, e?lgk-:lrflkrt, b"t kind
is afgezakt o.P je rug. beur bet in de noo;t'-'_
pro t. engl.·e. stap, ~hreJe, bij het opklimmen, ffll'J~ 1!1Iyh:. "i"1 eTl!Jk~. drie stJ.ppen.
vier stnpp€"n r:aar bo.ven.
en;ko ('\'gL kngko, enz., [in9:J'JI? en )for. '-Wf!:< 1.
eigenaardigbeid. bizoodere bndding. gr-.l.?,
aardigheid. gril, kuur, zoowel in gUllsti:::::en
ab in ongunstigen -iin. far"! s(md~) t"n~'!:''''.i'I_
iemand die veeI grappen uitbaalt. hr 1.-(''1''''
h-rmo l'1191.-mlja. ik bond niet van zijne strekl'n,
'ija engko n To LaY'.'7nf) :Je·p • 't is tolet'ht::; "ene
eigenaardigbeid d~r ~....eeT8~ e11gh,) nff-tlrlrlr,_
het snit '\'. e. b~oek.
IfII'I~lI:fl.·n ri jOe7ux:. mflrn:J 1.'1) jfH"tWe, and"ren
mel"l>leept:'n: meeDemen, bt-trekken in iets dat
mt'n dt~t, bv. bU het tollen: door 3.1s de
h;.Lt~tI.' dt:'n tol y. Jen tegenstanJer nit te
_;,,,)ien ;llle yuorafg:t.:mJe mi~worpen zUner
IHrtugenoott'n goed makt.·n, nu'", IIfI'f"Ii.~.,

III'I"":'!'-" ·In,,,, I,,: 1II"!;(li_~". I",i If'Ip'I''lI:,k,,_
,,,,d,-'I _,·t'l lI'U'[(J<] ri si",f'I/"1 mp"f""·-~",~i'l.
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die twistt'n b\,trekh'n in hun rwi:-t :.1nnid twi",r.'u_ en J<lt zU 7.t:' "r in
b,-rn·kken i::; ,-,mdat .I~z,·n tPfr.·nwtlordi:.:
wart'n bU d,'n twi~t V:.1n :;:'_'nen.
'11' N·-":I i:. '. iet,.: ei ;,-'n:ta.rd if:" h.,hht.'n. ,..,r,·k. ·n.
:.::r:Lpr,'n ,Jf an<1t.'r,' hizon,l,'rh,·,j"tj: 111"',-,,,,1, ...
hiznn<ler ,foen_ dW:lz,'. "i:;"n;J..;(r'!if:"'. "11:;:,,.
WOIl"
din::.-u \·'.'rri.·ht .. n_ "rr"k"n ui:h;d,-n:
1"·,,,,1:, •. mt.'t it't:- hil.,'n'!~·r" ,-r :1.:1n. i ..... :~"I.
,!~'rt:n <li~·

"-"i"~-

/.. -y,.'.:

!,,,;""~'i:""_.;"

I

::,tI'-"II:';'-'",

.... 11

rUSh-tamper die ll1;t;lr k.t.;l.r~r('cht i~. ~"nd'-r
l'l'ni:;:-c Yer.<m;l11iI'!;:. iulr':,- 1"·II~r':-". ~'r:,;: :li..:~
bizon'!t.'f" a..:w. t't zit ni ... t~ biZ<l!;.,l,'r:< 'i,-ll1'-~_
engo (\'g1. _~.-1/!f" en :\ia.:-::;. "':' Laj_ "1':--_
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Boeg. ing'l, Mal. ingoes), neus, tngo nggoema,
de hoaten riehel, op de zwaardscheede uitgespaard en met twee ga.atjes doorboord,
door welke de draagband loopt; e'II!}O mboeTa,
geiteneus, n. v. e. kruid, ook w. t. •. leti
('171. schaamdeel).
mentjiengo, oprisping door den neus veroorzaken, v. spgs of drank die gist, m~1I"tii
r:ngo T11{ldoei, pai napentjie:ngo, maka rna' ai
7lgkatasa, de doerians pakken iemand b§ den

neus, en dat ze oprisping geven, is omdat
ze zeer r§p zijn.
Amp. engo ngkioekoe, de kiemgaten der
kokosnoot; moi!ngo'l., met den neus snu£Fen~
.. snofneuzeo.
enoe (Bis. hinaoe, Sang. Tomb. Bent. iM). kraal
en al"wat er voor dient, kra,lensnoer; momoe,
kralen dragen; mt:nnfXKnfX, rus k-::uen gebruiken, be maromoo oedja, be $Ope nd.a,j;rJi?Iwe, de regen is niet berig ~weest, de
druppels waren nietgenoegomereeo,sluitend
kralensnot!r van te mllkeo. Tor. II, 2'26.

enta (vgl. kenta); moEnta 2, by bet weenen
om een doode diens deugden en daden op~
$Ommen j maenta, .olgeos den regel, in goeden
samenhang "iets voord.rageo, ,taenta mpI)(inf/f)
polill!JanJa, ze hebhen' in gOt.'den samenhang
"gezongen.
pr. t. ellta
B. elltl), zie aldr.
rol'Juloe ri paUl IIIjftKlda, aangekomen op
den vloer waar de (,lIto-mog wordt gl!ZOogen.
pampoFntal;u,..Ji.!!lrala, de p1a.at:s waar .oor
de tmrtJe!}i de cuto·zang wordt gezongeo.
mamp<hdaka !xJlcngka, deo entu-z.::log uitYocrcn voor gt."8nelde koppen.
enti (vgL ed£. de.di, t::/i, kti), benaming vOQr
kleine meisjes, die "ze wcl eens als eigt'nnaam beboudcJl,
l.entja pror. nt..>:ll, trap); UI'}/'-/lla'l?"lItj'l,-tra.pS'
gewuze TerscbiUcn in groottl', u!lisi /lwk,,-;'--~~m""<";utjll. onge1ijkc tanden.
2.entja, Todjo, n. v. e. kruid.
entje (vg1. u:elttj~ lenz..J, eH9k(. rentjdki.), Ih-U:]
gese); 71UJintJe, verschuh'en, opschuiven, ;:mentje u:ailtu~'i, smmtje U"O.W/oe potaronja, e<!n
schuifpaa hierheen., ecn ~huifpas daarbeen.
zoo danste zij; 1wentjtf, aldoor TemhuiTendej

.
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gantji baentje, een tol die Diet op zijoe plaats
bl!jft draaieD, maar verschwft; maentje, mn~
tntJeka, iets verschuiveD, met iets schuiven,
dmnpo ntoeke unellfje, hij schoof de sluiting
.an 't veuster weg (b •. een stuk atap, dat
MO lu~sen o.er cen bamboc kan geachoyen
worden), na~ntjeka u:aima'i wail/djo'oe potarr;Tljl1, met hare daDf~passen schoof zij heen
en weer, teel/tje, teentje':lraka. komen te 'er~
schuiven.
1tu1entjengi, maelltjeki, door-grasin struih·n
ToortschuiTen, by. bij het oogsten.

entjoe (vgl. get/ljoe, l$oe, Da.·a-t. il/.djOl!); /IIeentjoe, opSchuiven., Va.n zijne plaats ga.a.n.
verschuiYco1 peentjoe U'aima'i, schuif bierheen op i teentJoe, verschoven, opge8ChOVeD,
pdirtriJrt .-;a. be teentjoe, loop dan toch, je komt
niet van je pln.ats, Qe71!Jka ire'imQ Jmtcl!1Itjo~
mpeiillfij(llljrr, tot bier is hij met loopen
opgeschoten, teelltjoe mp%e.• hurkeoJe 'i'cr~
schoven.
1Tw:ntjrJfflalm, uit zich zelf '\"'erschui'i'en;
f.ee1djocllaJ..·a, V. zyn plaats geraakt, '\"'erstboven; 7IUh:1lljoen.aJ.:a, iets ycrschui.en.
lfIeI:arfU':1ifjfJe. zicb vers<:huiven; IUll;flTrlr:IIUfJe jKlle 1I!J!.:araha1lJa. ze heeft de mouw
v. haar jakje op~trooptj kk.lrtwdjr}e. v.
zijo plaats ge!:lcho'\"'en.
ntlj".. ff/p"IIJl~ (of Iodin). ('cn kruid dat
lils toovermiddel by den oupt wordt gebruikt.
omdat dt' naam .. geburkt \'oort.."'Cbuivco" beduidt, 't welk dodt op het laIlo""Z3.<lm opsebie·
teo ". d. OOgllt, omda.t er Z00ved te oog~ten
ill (Tor. II, 272).
ento (\'gL milt. of dill/fI, ('oz.), t-en z.'l.n~. dieD
meD zocg bij !ll"t koppt:nsnellel':.'ft'l;.-:;t in til'n
tempel, Tor. I, 242. UI, ti:?4 -639: 1II'''~lItl),
dC-Len zan~ zingeD; !'-Ivldo':.. in ml·nigte zidl
bew~n, zooalll de fl.'estvierende ,.,d""z.::ln~'r~
in den tt'mpd, btl·lIfo':. tWit" mljf)'rx IIIf}/jd",
in mt'nigte gaun de na'oscht'n dt, ~Iwah's
bewerken.
("gl. 2. ufo, 1. ami,) en Bent. lair, Bot.>:>. do,
ro, Ga.j. {Q, Nap. (du, Bis. adllllK, Sang. "I,),
"Minah. t. hulo, Ngadj. InUUlfX), zon, da.g,
daglicht, maLa eo, 09lJe eo. bd.toe eu, de :wnne~
schUf, gebruikt als het enkele eoniet duidelfjk
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genoeg is, eo mboejn., de €'Crste dag der maaneersten dag na Sieuwe :Maan, dan za.1 m~o
ma.and (Tor. IT, 265). -:0 'flJ..-i .,mannelijke
op .,;en d:t<; worden oyeryallen en afgema..'l.kt;
pfttes{v;okrt, niet op deo.zelfden dag, elk op
zon"" felle zonneschun, eo IUloda ~zonneschijn
die zelfl\ den steeds vochtigen dadap-boom
eeo anderen dag.
zon droogmaken", heete zonneschijo. eo tiWl
,";n~j{U?f), op denzelfden dag, (l1lO7Ig9fJ'ii
"vTouwelgke zon", zacbte zonneschijn. e!rtlr"Vi{}erl .~e'i s7.tltj(l4!'f) 1)flmpoa1l.fl. deze tw~
imhe'i eo, rimbe'i eo, makoedjll eo? hoe is 't
kioderen zijo op denzelfden dag geboren.
met de zon? waar staat de zon? hoe la.at
kami ria m~lralC!) rnne!), br;i s1.lItjaeo hVl.
;" bet? - De dagen der week z.ijn: eo ming!J{fl'
wij zulll:!D :norgen meden, opdat we niet op
(Zonda.g), to manda of eo ka'Ufa(Ma.l, eo J,;ara- ..
denzelfJen dag wieden a15 gij; m/)~intja"'}.
M<a (Di.), ",katab>gQ (Woe.), "" ka"mpo (Do.),
op denzelfden da.; vallen 1 ml)mntjlVo p".M..
eo ka'alima (Vr.), eo Satoe, eo ka'a{f1I,o (Za.).
lenj{l VIi p"~>:a(" jDe'J'l.'JP, bet gemeenscba.ppelij'k
De stnnden der zon tu.sachen haren op"
werk op hun akker vaIt op denzelfden dag
en ondugang %ijn de volgende: nw80e eo,
als dat van a.nderen: mc.mp(l..'~intjaeoka. op
da.geraa.d, ~bete eo, de %on gaa.t op, 'l'U!J.XI.
denzelfden dag doen yallen. ne'e n,If1p<l..>:isangkadjoe frojo kandateka eo. de z.on is pas
nJjaeoka pasoele ~alemoe. doe je gemeen.zoo hoog als eeo bamboesta.ak (7 u.), rna.scbappelijk akker~rk niet op denze1fci",o
k'X7liptl eo, de zon is nog geel (8 u.), wia/edag "allen als dat van 't onder-dorpshoofd.
lIUl.ntjiwvo (Y• ....,.eO met info -ill_I, io ~n
·kUIIUl eo. de zon staat al hoog (10 n.), ka1I1keluP eo da sall"i .,de zon krabbelt zich op
da.g iees afdoen. iets een dag laten dur"n,
om ho"en te komen" (11 u.)~ S/l,nmQ eo. de
tabak/) lldllSjll4eo, tabak die (n3. gedompelJ
zon is in 't toppunt, teyile. teg,oii. klrrmtoe t!(}.
te zijn in palm .....ijnazijn, wa.a.rin ge~pte
de zon is over 't toppunt heen, lfIa.dj~Jliml) eo.
gambir is opgelost) een da.g in de zon is gede zon dnalt t>nel (3. u.). nut{OtmlO eo, de zon is
droogd. ttz.r.w na.sififUQ nee itrali, meo~hen
a.l zacbt (-4 u.).lal)f'/.:rl1luJ,J!o. dewn st:l.:ltal la.'!g
die op
dag" door de vijanden zijn o~er
(5 u.), i'oIJj')l1U) eo. de zon is ondergega.aD.
"allen eo o~erwonneo.
,,/JUf) (in L
niet). zoonig, heet; III-a',-fl!."',
;/1",-',411l,'", op khtarliehten dag koppenl'I:n hedeo dag over iets dOt:!"n. een ;-.ln~hen
:;nellen (i. pI. ". '$ naches of in de motg\'n~
dag doorbrengeo met, IIJl'''IJI..a IItIlAlt' Sf'lf"
~bemeriD:;l~ /IIlj~"a~() t«K ilr.ui. de ~ija.nd
IIWU")~. die tiden bebbl'n den hl'l:len Ja:!
heeft hen middt'n op den da.; g,-'soeld.
:;en>eid, ~"jll dj-l flu'efll,lt, de rt"gen valt den
lli'm,/i",,"~i l Y.n' ,:.,).l'"OitUll uito~fl'nen bU dag.
he'den d3.;:: door: ml""r:lI:<;, dt)or dt" zon ht.;'"
rfl/l"", de da;- y. mor;~o. 1"111"" /"11'1/". O"('r~
s,:heneD; IIwr.tmw f:t"l"irr:~;k')e. ik ben aJ d~.'n
mor::ren. ""I'r:/)}~i". ook wd 1"1/1"11. later. in
bteren tUd. ,iil'" lM,'mln' ..,a"", ;",1 /JIfl,,,"1
lang bier; IIUJ1/fU:U~ peli lI,[j'"~i", d.a.g a.a.n d~:;
reisde hij voort.
r'''I'''"~i''. o(,waar ",en Jeel uwer rij!lt, ,,["ht
:'<'V(J. een da.g lang, ."'1"'1 1f.fI"". d;~g" a.an dag.
ge l.lkr :!"t"n hongl:.'r lijdt'lIfJ~·ikll/'l. 'lf~kal'I'"
:->11<':0 se'i. vanJa.a;. t"."m.~ae1/. tl'l.l..>:fI"", tdken,.
,"III'"". !;.t naat" ~·hool. op<iat ~.. lat"r knap
t'l'n1:l eeO dag. van ttid tot tud. ri "~'I"",!jfl"
w"rJt: trrm·'I""". ,H'I'r el;'ni::t'o tU.i,
op .:-pn andert'n da.g; JIlfIlI~j'Ir:I/. iets in (. . .:n \,,'0. \"erdrnozd. in~.,lrO<l:,,"'i. 7.0<'a1:l :'o<)m!l :!e"...,hi.,Jt lIl<'t lijk.'n Ji,' nid ""!rr,'ttl'O: "P
da; b"rt'ikeo, volbr.'ng~·n, II{)"/""'" i!I'fIf~i'I'""
ht't ,!,),,'il'ni'_'l~t w1;.·r,ll'n I;ulk., !Uk~'n in :lun
P'KIf{I ~ kunt ge van bier '.lp ':':'n ,j~ (h~','"n
en tt'ru;;) naar de Fi\'it'r Pu.'oa I.Hlpt.:'n: 1fI'1_
!.!",·h,·pl :!elaten: "~i;"'" 1.'",·,.;·/t,l I,,, lIf"ill;~, ""I'''''''' ..
,i,/ "",, "'1/1 ..",,-/,1" ik zi., je oooit ~Wt"<.'~t'!l, je
IJIj/f)i'ow'" hng oVer ids Joen, er deo heden
10k loa! /.t·k .. r lat"r nitd\'l\~t'n.
dag, l~<>'t'o tijJ voor nemeo; ""1111/"'"""'"",
in e.!n dag den \'ijand o\,eryalleD. J..·1111<:li t'Qe- \T,)b. ""'''-///. I';lUll" ,~i"~'I/l), .\mar:':l:::I\:i
,HOixnu.x:a ri eu mlJ(Kja. da 114j>!J,$lkO IIt.Wr:.
sp. i.e!. !'Jl). 1:11. !lpinazi." :!l·kw ....,·k, e:; "d~
bet is verboden een huis te bouwen op den
grol.'ote .~",,;:."ten. ""r! jut/",:i'l. wilJ,-, :;Uo,~r. ":l'-

een

doornd, met gegeten, .A.ma.ra.nthus spinoSus
_~;;
~

(CL 194).

eoea (vgloloe en Tontmb. ajQer, floer), de tijd
tusschen het eiod v. d. oogst en het opniea w
aanvsngen met den landbouw, vroeger in de
niaanden October-December, de tijd v. feest·
vieren, rondreizen en koppensnellen, Tor. II,
. 18;121, 170; ttMa taoe, er is een r:tlstperiodc
in den landbouw; tf)etJ. m~a pae, de rt18ttijd
van 't wachten op den groei dcr rBst (na bet
wieden); !Sangka'roe.a, eeue rustperiode.
epa, korlere vonn van 1Jepa. (MS.)
I.epe (Par. id. "hooreu"", Tons. epe, Tontmb.
¥); maepe, ma.epesi, mangaepe., iets gevoelen,
'. _~wa.arworden (de bet. "hooren" is in rommige vormen. nog duidelijk), k()(2pe, ik: voel
het,- -mapari naepe., h9 heeft het moeilijk,
paoendal.."C uo'Qt:, be nae-pe! zet (den.pot) nog
ecns voor hem op Ct "uur), hy voelt bet
:(eten) niet, hij is niet venadigd, k~'j(;
ritJenja, ik beh vooreerst genoeg, koetcailm
pal:oeli, be lIaepe, ik heb hem mediegu gegeven; maar h9 heeft er geen uitwerking van
gevoeld, naepemo anania, zij voelde 'dat z[i
zwa.nger was; kaeipt-qH1 ik vind, me duokt,
ik zoo .zeggen, koei-pe'l be flu ma'i uroe sW>e.
ik zoo zeggen, ze mIreD niet komen, Iroeiyl,
. bak~ J..·ita da -mnraiilimo, mc dunkt, mend,
we zuDeD terugkeereo;

]>0&) sakf)(li napaf!/H!,

maka be mdai, by heeft 'er maar weinig vaD
gevoeld, want 't was Diet erg; JXVJx? mi'ljal-oe, du rong~ juLw, ik heb een vourgevoel, dat ik spoedig wloduwc zal zgn; ("jlf'1Si.
cia tl~ipt:si ook(JUja! proof nu maar een~ hoe
leller bet is! uitrOl.'p v. leedvermaak, ouk
alleen: ryesi!

...::. maepe wordt ook gehruikt in dl'n zin Van:

----~-o-n~d~.~rst~eltr,-gesteld, ala: 't I..'ens "'"as

dat, nUII'jff'

siko 1RQJ.;·Qlt; lipoe., OOItO dt., 1I(}e(lja ta«, gc-

steld

EPE -

EOEA-- EPE

152

gg -waart dorpshoofd, ~a.n zoudt ge om

-!i---''';r;,;'e~m~and meer ge\'cn, 1nlU'J~ tamai"fN: lIUlIl;,I·
, inoe, be lL, ~kotQ "mmj;a"tjarika, gcsteld dat
mijn oomje schoonvad~r was, dan zoudt ge lLi~t
in staat zijn hem van palmwijn te voomen.
~ka, ineens iets te voelen knjgen, be
J:tx:intj-ani poe'oe ndjoe'akoe, dj,! }toeipC$aka,
laocno, ik weet niet welke oon:aak m!jne

--....- - .

,

ziekte heef4 ik Toelde ineens dat ze er waS.
mangepe, a.angetast zijn door, te l§den
bebben van, mangtpe bOO(; rakamande, de
visscben onderga.s.n er den invloed van, dat
ze met kamande worden bedwelm.d, dja
maugrye sakod; taoe mad-joe'a, be ma'ai paw
ngq>enja, de zieke beeft sler'.bts een weiriig
~. d. ziekte te lijden, hij l!jdt er niet erg
van j mamperlgrye, aa.n iets voolen, om het
te probeeren, rooYnQ k~UJepe, be matadj'l
pe'lKU, ik heb het 'al ee;s--;mngevoeld, ge:probeerd, het zwaard is niet scberp, TlUttllj"'w
ngepe.-ri reml?, de weersgesteldheid opnemen,
zoOals de koppensnellers des~orgens vroeg
doen, helder weer voorspelt gunstig, hewolkte lucht ongunstig, mampe'Jlgepeka- Ullf)e
fflE.J.n£e, a.an iets zwaars tillen, tra.chten te
bepalen of jets zwaar
1I'Kmlbeepe, eIkaars gevOt:lens raadplegt'n,
elkaar over iets booren, lra'~ mQkwf! mQ'1111)".rye rioe'lfja, 7~l'a du mt'9'JJ1IOO, de boofden
raadplegen eerst elkaars gevoelens, dsarna
houden ze vergadering, pom/>eepeka i T(,
Raute, pl~ overleg met T. R.; mamprl}Hl"}J':ka, iemand bevelen eens anders gevoelen
te raadplegen.
inept: (krijgstcrm), geboord, opgemerkt
door den vijand, ook g'("Zegd .... degt'ncn die
ietsgeboord hebben, paJ.:luUzyo melilUlja, I",i
im·pe leita. loop voorzicbtig. dat we niet wor·
den opgemerkt, ;""7H:11U) ileali. de vyand is
opgemerkt, inepof/-lJ fel,"J ngkabtJsmja, de
boofden zijn er van op de boogte; "UZ1f1}XJ·il4."pe. door iets zijn opgemerkt. zijn verrad('n,
Y. iets de kwadc gevoJ~o onderviodeD, 11f1P'~
'iuepeT/l/J .~)f'I,i, 'Ulptnualnlt~, bij ondervindt de
gevolgen der int:nting, hg is er onwd Tan;
l'U~IIII)(I?<I·i,wi'.. hl, iemand iets \"lion snderen
uven hooren, waardoor b[j vet1"llfieo is, /fIa·
IllptIJKJ' iuepa:fl jQl"flfJe /cam'l'j ilra/i. u.a.n zijnc
makkcrs de komtlt nn den .vUand ,,·ernLden.
sottiep.-I:I)f'. 8flJliIHt.ep-:!:OC, met dat ik't ge·
voelde, bemerkte, :mlliqJd:w: djoe'ok-oe, li()l~~
!':fXpobo-nene, zoodru. ik gevoelde ziek te
. worden, hcb ik er dadelijk werk van gemaa.kt, sa:n.ifJU'pe1tja kamasi 7lta:n, karalu.H:'!
b<v.x!la 1nang·i'1'UX, zoodr& de bufl"els ~even

is:
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dat 't zeewater zout is. drinken ze er gulzig van.
epea, droog blad (., wat gchoord wordt'·,
als men er op trs.pt), IfI/J!krl) ep-:II, de droge
bla.dcren kraken, kak~si ep-:a tOP./t/,#', grijp
een .b.a.ndvol van gindscbe droge bhderen,
ane taoe tr)ta'j ri tr.m.gQ Ttatcl}e, 'fI.(lellg" ntii'){,:
pai pac, ria t:pea, a1!:! iemand poept op den
akker, dan ruiken de m:Us en de rijlSt het
en ze worden tot droge bladeren_
A.mp. rtpelRQ (raepemo) f)(;i!nja, ki:J'If!! nu
heeft hij 't eens onden-onden (beeft 't sap
er van geproefd), boor! pangepe.ngtpeka
rrxjoe, gt;te! preer bet maar eent eenw, vriend!
2. epe, een groote rotan..eoort, maar weinig
bruikbaar, daar ze spoedig breekt..
epo, in 't water gevallen bladeren, 't zij ze
drij ven of zinken.
1. era (Gaj. id.~ )i(:nt. ira, Bim. hel'll, :aot.
I:ero, Soetnb. kera, j"rrJ, Tob. er}Jl), zwager,
schoonzus:er. nJ. echtgenoot v. zuster of
oroedet, zu~ter of broeder \'. d. I:"Cbtgenoot
(vgL 2.lag,)); oak neven en nichten worden
tot de zuster!> en broeders gerekend: Im'anjll
TIJ PellllllJ fHIIJI: ffll'/:'JJrli ri erallJIZ• .:I.l1een de
Peba~rs zeggen .,IT' tut hun zwager en
:\Cboonztl::lter; t'zoe :Ifl~m, lieden die elkanden;
""'1 zijn: Illlue k'H!p<';m. die mgn zwa.ger.
t;Chooozu.:lter is; htmi If/,'<:m, wU zUn elkanders .. rfl: /;(I·l'r"~. telkl:os het wuurd >:7'" :!"bruiken, zoval~ men ...... el Iloet ',oder tij.j.
genvott."D. bg w[jZI' v. vrienJdUk .... t'-'(,,~pr;L;J.k.
PmE. en )it'i.,'nltr. ,;"i~J'l·er(Z (~unHI y.... rkurt
tot Ilg~l"·eJ = "I'll.
:?er-.L.. pr.t.; J.-i1J l'lII~li. IfiL'}"ld'l. bUna wa.... de
heroet nt·er~"ya.ll,:,n~
,j",ra Ir"w(J I}JJ tll':gO"I1. abof de wolken
zouden IUI<.aketl.
/'.;" "I,,~!i "" /JI"'II{,,,,,,,I'H":~ bUca w~ dt·
hemd n(",,·~ekqna'n.
,II'''''' '("~lIra '{,i tllr"':II,I"... a,1!!\of do.! w[}lk~'n
zuud",n ncervall.,.n.

l.ere: l'I'K·I·,..·~n" zich breed maken. zit'b uit~
u:ttcn, zil'h ontplooien, moi;r.. ~ lJ<;i,,,,u,lullja,
&nlflkt: kvr'mj.J, bli zit breed uit. op zijn
gema.k, zoovecl mogdijk pl.aa.ts innemende•
dJa JHYrtP""w;e n.oryakvru. jc :.!;orgt maar da.t
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je op je gemak zit: l:,um?, '.Ira ptii. in
zijn voUe breedte ter neder liggende. ab
cen mestvarken.
uv.ngerf'. breed uitstaa.n en daardoor niet
sluiten. V'_ e. pa.k. waarvan 't ombulsel ricb
niet !tan sluiten. Innlfjer~:' [J'Z'Jf!bfl. "",·k'>ef:,f7ljangr:. maJ'am~) banfjaninja. de draag.
sarong kan zic'h niet sluiten. ze !!U!I.t ~n
weinig open.. de inhond is te zien- (Een ander
meng-:r-:. zie k-:re.)
1Iv.b<I<'"7I-9"r-: (ook Tlur,)P7Ifjiri:. :ricb opE-neIlopengs.a.n. ~plijten. zich ontplooien. m"I~'",,
ng~rf! lokn, de pisang splijt open: kh'.H!71,]<?r..
jXlQeba, br",kf! gaga, van de d.ra.:'s~rong zijn
de ra.nden uiteeogegaan 1 ze is te ~oL
mantJoeir-:, m.a'lf.tjrJe"'JI!n-~. hret!d uit~laa'O.
v. de vtam v. e. vuur. l1uJnUf.,,,;,.,, r:zJ!'JF. ,.,,Ironja IH/.{iC m.asfJeIf'I', hl:t Tunr slaat ui:. Je
vla.m is bet die bet d~t branden. miifP,ktl(iaJ;o, fJpoemi dja-1.:a7lU'Je;SwP'. past op. uw
VUUT is aldoor geweldig aan 't brandeD.
PmB. m.a'ie()e kinoni, ntJ;,;~;;rl' 11"" {IV"'.
de rijst is verfieost." ze betft te lijden gl!bad
van uitslaand vunr (dat te dicht ~naderd is).
2.ere (uit het Z"ed . .,heer")' de beer in het
k~pd.
(~gl. -'yi. sufi'. in dt: pro t., soms ~eI"'o"a.ng-en
door ...;ri. bet. = -f.tJ.·(t); IfUl·«i~. rul!t met den
t:i!.."€'niUken cum Doe-men. ootzien. UIUlH9!1w/i
'U'L. IId,,·<!ri-+:ri. bet kind wordt maar met
tt'Q<;;'tdoaampjt'8 a.an~proken. IHlr!!'" ff(IU/',
(J/l"~i'''f. 'U" /ltl',.ri:. hij hl!t>ft bl't wet rt>ehtuit gez~·gd. hjj bt:'eft het -verbloemd.
ero: 1II',,,r,). ont:.->teOld. omd.:J.t meD te sCMnde
geroaakr. ;:-eplaagd is. of iet::; dl!r-;.. ,,,,tldj
"1""1''', Irr:"wj" Ild'""'pi. hij is 'lDt::>temd ...... t'!.':;:-t'~1.n en het'ft zUne HOU ...... zonder vlled~cl
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:l.~·htt·r:rt'b:t·D.

~ ~'lit ! ...."'I). lIf ""'111.1".

uitrL><.·? v. ,'ng't"iul,l.
.!ikwijl:, nit·t W\."-'r t~ ::~·\·~n. ,'"" i",,·i. DU.
~'P 't oogt·nblik. II'" ,,,,,"<1111" ".~'"1)" '11i''''
mii!"',,,,~ waC i:.-> d:tt ,:a:.J. tl'(."h dat juilie
pr-.w.~: ri r"./tl ",'.1/ ':'",i,<, 1TI/"',,",unp"",1,t. ~·n
w;1:l.r"acbtig. terwUI hij naar bt"n\.·,-lt-n :;rr~\n!!'.
est!' (Y;L :Ie.~". ;,,"JJ~i". t'DZ. ); m·I"...... j<,'tS M·hu ...·ll.
wrij\"cD. i"tr.~,... :'->l'buurmiJdd. bY. ~·...'n ruw
bIad. ook u. Y. e. boom md !lar:g'e bbJ.~·N.·o.
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