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sosoronga (vgl. Boeg. 'Mal. 1;01'0119, Tontmb.
soloJ/g, JU\'.socroefl9, Mar. soron.qa "kist"),srt.
lilkkist, bestaandc' nit 'eeo' stuk v ... e. bollen
ofuitgeholden boom$tam waarin de beendereo
van gestorvenen werden gedaan ~ bet vatwerd
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den voorgezegd, p<mggalw anoe mampatada
sOl("ala, 't is de leider die de zangers voorzegt:,
SOI("(llr, mobolinflom~ nfie'e dJ:z ndapaporongo~
de voor 't zingen aangewezenen dragen de
liedjes ,oor, zU zijn het die (symbolisch) worden uitgehuwellikt. (V g1. Boeg. soem!lla' )!be-

dicbtgestopt en bah"erwege in den grond hegeerig'" hier dua z. ..... a. lIgegadigde".)
grayeD; bij overdr. wordt het woord ook syn. !
met l.paratm gebruikt. Tor. II, 126, Measa sowaIi (omzett. v. trosali, vg1. O. Jav. Soend.
gosali "smidae", Niass. osali, Bangg. Loin.
74, 259.
J..oesali :tttempel, raadhuis", Boeg. gosali "docsoti (uit bet Boeg. sfting), satun, half.zijde..
denverblijf" Tag. goesa1i), w. t • ..... lobo, dorpssows, te voorscbijn gekomeo, aan 't licht getempel, raadhuis.
treden, er uitgekomeo, be sou'a. paaen/a. er
kwam geen woord bij hem uit, djaja se'i S()U'a 'sowana, pro t. (vgl. Nap. Bad. Bes. koana, Loin_
koana1l, Soemb. kauana :ttrechts") ; pekokolk
ri djaja bangke, dit pad komt uit op den
'IItjo/raM, wend u rechtsom ; goelledjamontji.
grooten weg, kasae mpotoefoemboienja,solealllo
nOI<ana, de zwaardsebeeden zgn naar rechts
bengonja, doordat hU zoo lang op zUn rug had
gescbo,en: p~ol<anamo kOICala, neem den
gelegeo, bad hij zUne billen doorgelegen, let:k
palmtak op den recbtersch1)uder; ndajX$Ombitci naperapiJ llakaSOIra mpaoenja, hij vroeg
umwmo loeja, de pinangs worden op den
cen gescbenk om zijne lippen los te makea,
opdat hetgeen bij te zeggen had~ er uit Z1)U
komeni mampaJ.-a.~olra ]JOllIpaoe ntaoe hobo, bIT
een stomme de sprauk te ....oorsehijn brengen;
l:alltjf)tl:a 2 oJ/inja, bet geluid blijft zich uiteD.
mmnpa.<:olra, maJltjolrallgi, doen stuiteD op~
zorgt'n dat uitloopt op, pomroctinja 1Iapa..'lfJIramo ,.i oengkanja, zij bebbtm het schoonwicden ,an den grond doen uitkomen op de
grens (,an den akkcr). dj(y·a da ndipa~o/ra ri
tando joudo, maakt dat de weg uitkomt op de
brog, $("i kita dja ri jopo pdindjll":.ta, da tasOIrGlI.aimo djaja mara, we loopen bier maar
aldoor in 't bosch, luat ons mUkl"D dut we op
den gebaa.nden weg uitkomcn. "apar;: nfaf)f

mombdesi da mantjol("an[li djaJa ri sondal-a
doeanga, ill" lieden die den weg openko.ppen
doen hun best om hem te doen uitkomen op
de landingsplek dcr pro.uwen;

m'jJ(l$.olra.w.ts.

tllepasebe, aanklagen, beschuldig~-'n. ('en klacht
doen uitloopen op e€"n ander.
lIWlItjolrana/.-n, uitcn~ tot uitin;; breD~p..
}Je'e maca sil:o da lIIantjo/ff/1wl.·(/ "norm l?,.
weel> niet ,erlE'gcn om jc woord

sfJl('(lllahr,.

tl'
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je
iets te zeggcn hcbr, sprcek hN dan uit. dar
we 't...hoorcn.
sowala, dl'gene die bij het IIIrtJ!fI"'tn!,J.;,> de vet:<jcs zingt, die gcwoonltik door ~'('n andcr \,0,·
n"e

lI{)NIfQl:mOI:,

J.;fll'adf)!I;Jp, als

rechterschouder genomen.
sowe ['gl. kOlce]; momjOlre, hUgen, blazen, '. d.
adem die met kracbtontsnapt, montjolre nga..;:c,
he,ig ademen als men buiten adem is; tepa-

X·oro djamo sallljo/n inosakoe, wa.a.rachtig. ik
beb nOog maar een tocbtje adem; kantjolcr
il/osa lItaoe madjoe'a, de zieke ligt naar adem
te bijgen i sOlre apr;e, gezegd 'Van kokend
suikers..'l.p, dat opschuimt tot den rand derpan,
Z. '.!l ... de hitt€" van 't ,uur uitblazend".
!:,owi (Mal. toeai, Pipik. ko/ci, Lak. 1I1O$.Olri
.,oog$kn "), oogstmesje, een bamboekokertje
met een stukje scberp ijzer dwars er op, Tor.
II, 280; taono ntjoln lIc'e bol0 2, da maoro tCI)I>,
het band\'llt ,an 't rijstmesje mag Diet let.>g
zijn, do.n komt cr bongersnOood; w. t. pekab..,
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w!jn van den vorigen .da.g storien bil anderen,
We reeds kookt, opdat hy atolle en niet over.
koke; sOIConja, de bij"gestortepalmwuo, pakoe.

springen; mesou-oeraka ri oei, in 't water
springe-n; mampel*isOICOe lahoe, cen kapmes

li nda3oU"oka oee, nepa ndcucali-ntJou-oka U'o'oe

laten harden.

Uat

Dei, medicijn wordt gemengd met water, daar-

ri la$i, een zeebad nemen, in 't zeewater

I.:oera mpom]>Q$61coeri :ttde pot waarin de
(meawe) rijst in 't water wordt gestort", be-naming v_ d. kleinen rystpot, waarin men
voor 't eerst de nieuwe rijst kookt, met eenige :
pleebtigheid, zie Tor.. II, 283;door.erlegging
v. d. klemtoon wordt dit vaakkoera mpomposo
U"0f'.ri, of k. mp. eta "de pot Toor bet breken
V. d. houtskool", omdat met dezen. kookpot de
boutskool ..an 't Tuur waa.rop bij te kook 8taa~
zou gebroken worden; anderen nog zeggen /roe.
ra mpompositcoeroe, omdat er U"otroe! (kwak!)
in gespuwd wordt, n1. gekauwde too,er.
krlliden.
2. sowoe (Par. soboe, &eg., dOOe, Mak. sa'boe,
Mor. ho/coe "hoop, stapel"), dwzendtal, atoenja bare'emo ndaimba, po<i<J soU"oen}a, xc werden niet meer bIT honderdea, maar bU duizenden geteld; kant}ol("{)e:, by duizenden; rna.
ntjOlroe baocla a~we male, duizenden waren
de buffels die stierven j $a1lljolroe, duiz.end,
. l'ocallijfJI({)e, tweeduizend, kasantjo,coenja, de
duizendste; so/rot' re,.o, oneindig veei.
S()wogi ;molltjo/cogi, belemmeren, tcgenhouden,
dOCI1I1[JfllUlSf)lCo!Ji !tUologi, bet,aartuig is door
den stroom tegcngebouden., usolcogi penjJO
lI[1hlpal«· ri t(lsi, ane kefn.jatramo oroenju, de
snclheid van de boot op zee is bel(.·mmerd, als
het onderste gedeclte met schelpdieren is be-groeid.

op wordt er weer water b!igestort, To Lage
lIdasoU'o/ eeD halfbloed Lageer, ndaso/ro mboc.
jal<a, gemengd met goud, oUmtzramula ndasQ/coka oe£ maranindi, warm. water wordt ge-mengd met koud wa.ter; sintjOICO, gemcngd,
dooreen, sintjoICo basa, de talen zijn gemengd.
mMeICe rajanja, dja ndapasOU'o pai napampodjol'M/ hy was afkeerig, 't is maar dat hy
is oVet"gehaaId, dat by wilde;1ldapasO/co, ndapaJ..-asOICONIO kamokolenja, pai tapanto'o: sO-I("omo kmnokolmja, hy is uitzijne betrekkiog
van boofd afgezet, zoodat we zeggen: zyn
boo-fd zijn is gedaan (de beeldspraak is onth'end aan bet tllontjoU'o 9014, zie boven).
2. SOlfO (TIoeg. Sl"JIrfJ"'l.!J, zwellen), krop, strumaOpzettlng aan den hals, ook de krop van
,ogels; Tor. I, 96; kesOICO, met een krop behept, ne'c lIoet(l!roeisi takoe nUfJ(:la, da I"e$o/ro,
blaas niet in de kalkbus., dan krijg je cen
krop.
l.sowoo ('g1. sf,boe en )Iioah. t. ,;cu"f)e, Bent.
soe/roe, POoDO:>. 101m!!, Tontmb. lifll"ue, Filip. t.
Sang. seboe wsehuim '") i 1Ifrlllljrnr{Je, gloeiend
ijzer jneens in 't water steken, om iwt te barden, T or. II, 347, ane ndaasaJlIfJ laf"JI:, s(m[Jaja':. lld«po(lI("a, mfllraa, ndasoU"fJe, aI!! ceo hakmes geslepen is, wordt bet steeds gloeil'nd
gema.akt, en als het rood is, gebluseht; mrSIJ-

T.

jlf:J!9[1((r.

s';u'jlllo taO(' lIIo/lloiff, w. t._ de oogsters be"hben opgchoudl>n (s:n. ID. oloe).
1II1'~Olri, bD het mfJfela (meisjesspel) twec
hvje":' krui":'elings op elkaar leggen en dan
wegslaan.
sOViiVii (Bocg. UOI'Il-iIfi': O. Jay. lralilci.~. )[iL
'JI~libis, Bal. b,rlibis)~ wilde eeneL ana":' CUSS'C"a.
1. sowo l Boe;. I'Olrt/ "mengen ". Sang. I'(P("',
. ~..;>.au!'o"): !!Irmljol.·o, eeoe yIOo.'.:.istof bij t'€"oe
andere stOortco, de eene. loeistof met de andere
menge-n, malltj{JI(O gola, boi joea, zoeteo palm-

TAA

1. ta, achtt'n'oegsel en 'oot\"OI..·g"scl van den
l~ten pen<. meen'. incl.; ook \\"c1 ceo:! bt.leefd.
beidsvorm ,. d. 2den pcI'S..
2. ta, ,erkorting ,an tfllM .,<>om·', bU de t,.knonymische bt:'na.mingen ,an I!mnnt'n, Ttl
Oeralla, Oom van OC'rana; in P. ook nog in
de oudt: beteekeni:> ,an .,vader", T'I J/al!kfl,
yader Y. 11.
[3. t.a, z.ie 1. !(If/.J
-1.taa.{6:Ja~. id..,-Par. i-;;ra'~!"'I,Yiioa
ii'ar«, Mal. tirada, tieula), n~D, Diet, hN ont-

hnnin~swoord van bet Ampa.na-sch dialect
dpr lb.rt:'e.taal; proclitisch gebruikt ta; ta
rr", !rt.·, er is niet, vriend; To All/pal/a 1110tllr,.,., ]',' TIJ[Jj(l 11IfJillndj(,'oe,

de Ampanaers

7.l.:gg(-n tarl!e, de Togianners falldj'/uf'. Zie
T!j<l,.<:hr. B. G. dl. 42 tl900), bi. 5:39-56C.
2. taa (\'gl. 3. saa), klanknab. ,. iets dat stuit,
/ril1Itl.' of Iroe/rla.' k01i11 ri kapn,illja, bet
raa.kb-, pang! cen harde- pIek; -1«itaa-taaki,
druipend, met hard nccrslaa.ndc druppcls,
zooa.ls lijk.ocbt <!at op den grond valt, ,dr.
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mak"en, en dan anderen. het verder laten af·
ook gehruikt om afkeer van iets sonkends '
ma.ken, mampapota·ojoemoe, den ruwen vorm
aan te duiden, z, v',a, dl:; 8,~k: drupt er uit!
v. e, doodkist bakken, en ze door anderen
pallaa of pal/aal.:;, afgrond, plaats waAr aarde
kten afwerken, mampapota'a posoesa, den opcn steenen zijn afgestort, hooge steilte,
zet, de toebereidselen tot een feest maken,
1. ta·a (vgl. taria, tarasi en Tag. ta!Ja', Ilk. Ibn,
de yoorbereiding in gang zetten en dsn bet
ta!Ja, Sang. taha, Gaj. Kar. Mal. tamil, Boeg.
werk aan anderen overgeven.
tara, Ba1. tall, Tomb. taa', Tond. taha'), vorm
die aan iets gegeven is, ~daa.nte, voorkomen, 2. ta'a (Tomb. Tontmb. Tond. fa'an, Tab, taon,
:Mong. taan, Boeg.laJ'9); ta'a JltjO'O, strik om
bare'e kor-intjani ta' allja, ik weet niet hoe het
wilde zwijnen in tenngen, dwars gesp:mnen
er uitziet, elm boti ta'anJa, ziet er uit ais een
tusscben twee boomen; bet zwijn loopt er met
sap, da ocrlja ta'anja, het lijkt welalsof't gut
den kop in en trel't: hem toe, Tor. II, 366;
r('genen, ta'(lznja da mOlloentoe kabo..'lienja, bet
, ta' a nganga "die zijn bek in de houding
achijnt dat bet boofd bet woord zal nemen;
brengt'\ n. v. e, oorworm, die vinnig knijpt
ku.<::ito'anja, zijn gelUkc in voorkomen.
met zij ne seharen; manta'a 1 een val, strik,
mota'a, l"oorkomen bebben, mota'a ballam
fuik opeteHen, manta'a tolia, eeo strik voor
$doe, dat buis beeft "oorkomen, ziet er aardig
berten opstellen, lI'OClroe booe ri limbo pa~
uit; mda'a~ den ,'orm hebben van, gelijkcn
nta'a2 , eene fuik voor gaboes·\"isch steIt men
op. meta'(l ana mokolr.: sta, hij heeft bet voorgewoonlijk in poelenop, manta'a nganga, den
komcn v. e. vorstenzoon.
mond scbuin naar ho\'en houden, om eeo
manta'a, bekappen, bchouwen, forme-en'n,
waterstrnal op te vangen, b\". als men uit
vorm gevcn arLO, den opzet van iets mnken,
den mond v. e. waterleiding drinkt of zich
manta'a jOf'11I0f', el?n doodkist bakken (uit een
watl'r in den mond giet, mallta'a Iriti, bet
boomstam), twta'a Lmlloa taoe radoea, lratof'
been achterwaarts strekken, om de kuit aan
~latn'a, de Oppcrgod formeerdc twee mt'nte bieden b!i het kuitscboppen, ta'al.:akoe
schen, hij hieuw zc uit steen, 1ft1I!Jkr ral)ocooe,
IritiJlw/!, JJepa da klJda'aJ.;a ,~iko fHwl!koe, ste1
pall!}9f'1"c mla'a riof')(jll, enkelringen worden
je been "oor me in de "bouding, daarna zal
gegoten, eer..t wordt de \'orn} "an was geforik het mijne \'oor jon stelleo, ta'aka, d')mpamecrd 1 (lllC taoe /I/allla'a a::l,f)c, Laoei((, 'Htra
pOlroea l'at:, zet je bet,'n scbr~lp, om de rijst
l/o('Jldjaa~ allf)(' f()I'IN)!'"", m},am},(( nfn(H' taft/v,
nucbt te doen dra;en (bet kuitscboppen
l>'(limli) da lIasam!lol'i /It(lsi kita, aIs de n1l'Owerkt bCl"ruehtend op de rlist, omdat bet
s('hen een hond, cco buffel of ids dat ICl'ft
knobbeJs \"eroorzaakt, die uit de kuit opnamaken, dan zcggen we dat bet maar nakomen, xooa18 de korrels uit dt:' rijst).
ma..'l.k \'an de nwn5{'h('n is, 't is \'I.·rboden, we
l.:allta'uZ-mo (;'0, de zon gaat hellen, beeft
zuBen dan door de zce oYt'hHroomd worden,
den schuiocn stand \'. e. gepunten b:tmbol!·
laboe }lda/a'aka dopi. met ('eo mes wordt de
sbak (waar 't wild tegenaan moet loopen),
plank bekapt, mal/ta'a lell!}", moeitc schl'Ppen,
of v. c, been dut ricb aaabiedt bU hC't kuit·
terwijl het Diet noodig is. ben/t' jr)frt'J(jallloaschoppen.
dj02, dja mallfa'a Ir()/re JIIlaja, 't heeft geen
l)llrata'a, w. t. 'f". IrfJPIN)f!. fuik.
nut om hl'cn en wecr te loopen 1 't sebept ma..r
uitputting, /ll(mfa'a }lOSor:,~(t, den opzet '", e. 3. ta'a (Tag. hUln, Tt)ttlb.la'lIng~ Tond. l,dulI/!!):
JIIetr!'a, ophouden. blUn'n zitten, blUnn ligfeest makell, de t'K'berl!icisclen maken, II/I'!
gl'n, wachtl'D (totdat iemand komt). ndjm)f!
fl'll!}J,e rla ndill/'II, i/(( l"o('flon~l", nls gUl. een
trlJ//" IIlda'a, '~',o ',ll,a ri fana, d" stukgedoodenfeest op touW zct. dan mod ik bcricht
lltamph' korrels blij.en liggl?n, de h~-'t-'l(' korhl'bbeo.
-mrmrplll'Olltn'lI, ict~ Iatcn behakkcn, b{.kilP:--' reTs l";\I1('n op den grond, jWw)I"k/){' meta'a
ri Pandiri I m!1n makker bluft wacbten te
pen, mafllI,(11"'lIf,/'(liJl'1II0C, cen doodkist Iaten
P.; mallla'ani, ~$i~ mall/pda'a, -ta'alli~ -ta'(lsi~
hakkcn; IIIl1Jlljlrr},otr/,/, "an iet!; den opzet

:

wacbtenop,afwachten, tdanijak~ waebt op
mampeta'a ria kadjela niu)1I!}Qnja, wachten op de komst zgner vrouw, bare'euUJ napeWajoenQe, manginoemo ~"a, hg heeftnict
meer op zijn kamemad gewa.ch4 bij heeft al
gedronken, bare'e noep<>djo mampeta'asi joen.ot,je wilt niet op andere menschen wacbten.
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ndal4bakosi, in de bloemkolf Tan dell wikerpalm wordt wat tabak (ook wei andere bladerCD, Tor. II, 207) gestopt.

tab~, zie tawanggoe..
tlibangi (Boes. Ngadj. 8awang, Gor. talxmgo,
Sang. tlJu:aoeng, Yinah.1. tazea'ang, Par. taM,
Tom. 1. tabang), Amp., Cordyline terminalia,
manta'amaka,doenopboud~tegenhoudeD,
CL 884, B. soi.
beletten om verder te gaan, llata'amaka tI.I)C taban~koi, zie 1. bangko.
balmja da man!Jk01li, xijn mend heeft hem taba~ (vg1. 2. balL!Ja en Sang. Mong. bango',
niet verder laten gaan omdat bij eerst (bij
Bot.'ool Gor. b(tngo, Boend. baJ'9a), pro 1.,
bem) moest eten, koeta'amaka boerenja ri
kok_palm.
djaja, ,'}..aka bare'epa nabaJari indanja, ik beb
[In gewone ta.al i,a tabango de nm. v. e.
zijn wut tegengehouden op weg (hem een geboom, die op de uelera ge!ykt, doch met
dee1te afgeeiscbt), want hij beeftzijne schuld
klcincre bladeren (MS.); de vruebten gelijken
nog niet betaald.
'
op dif~ v. d, mangl.-oejaU'i.J
vlOta'a manoe, mampota'a maltOt, de kippcn tabantjikoe, zie :sikoe.
naar het hok jagen (ze beletten elders hCI~n tabaro pIak. Boeg. tal('aro, Gor. t()U'ahoe,
te goan).
Bot-nd, to(('ago, lfaL thnbaraM), sagopalm,
baia'arlli), een bouder, iets wat san een
lIdroxylon Rumphii, eL 2289, Tor. II, 24;
werl.."tuig richting en ondersteuning geeft, b'f".
de hladcreo dienen voor dakbedckking, het
een stuk hout dat is uitgehakt, om er cen
mcl'/{ tot voedsel j lemheri ntaixlro, sltimerig
slffpsteen in te zetten, een stukje hout met een
!!Up y, d, sago; tabaro damba, de srt. waar·
gleuf er in, waarin men den priem voortscbui ft,
\'an de bladeren veel worden gebruikt; tabaro
met welken men een puist doorsteekt, cnz.
IMI'9<l of t. maroei, doorn-sago.
(lite banle ndabaUl'aJli, bare'e da mad(l!}o, als
l.tabasi (Mal. Ubah); malttn.br:.<i,1Ilflllaba.."q,
er geen richting-ge\'E.'od \'oorwcrp bij wordt
IIhL/:Ul met een buigzaam \"oorwcrp, rotan,
gebruikt, is het niet goed.
zw~"C·p, palmbladnerf, Laoela ,u.'r lIdataf,a..-ri
4. ta·a (uit bet Bocg, tang); mota'a, '\"erweddeD,
1/fIt' III~Jrf)-mp(t, da I."t!po,:o.e, men mod buffeis
noendjaa noepota'a? wat ycrwed je?
nid ",mao ~met een stengel van fontcin.gras,
tabs (lla!. tfbol, Ja,". Ubfl); lIataba nfrmi/ltf'
dan krijgen ze .lekken op de huid; itabasi,
MebMela, de buffel nam hem opzijnehorens;
in"llIl"i, bet zwiepend 'roorwl."I"p waarmee
mampapombetaoa, voor een gedeelte op eIknar
nlt'll ~laat, igif:') lavero, ran,'ll.-u mi,ojo, Irojo
leggen, iuooo rapapomhfdaba ,rrnljil(ja, "an
::<Il",},im 7Idulxl';naLfkJ'i, palmbladacr\'en, rode gcklopte boomschors worden de lappen ;;('tun, humboe·takken. gespleten bamboe wordeeltelijk op elkaar gelegd, l.wpapomfu:trlliu
dt'n ~.. bruikt om mee te slaan.
ira, mt.kalJini, ik legdc bladeren metde ranJ"n
2. tab.a... i, het gedeeIte 'ran de harige '\'('zcls \'an
op elkaar, opdat ze breed 'It"orden.
den "\likerpalm dat onder de blad~teIen :cit
tabako (uit bet Mal.), tabak, door de Tor. '\"uor
('n DO:,:: wit is ~ men dr.lait cr b,'ngel:moe-r('n van,
eigen gebruik (aIleen om te pruimen) aan~
geplant. Tor. II, 298, m()/uama talxt/.'fl, tabak 1. 1..'11",: lidJ(;,':,~ ,darn:":'. afhangend~ l~ bangend,
pruimen, /al)((/.·fj :!:.ama1llfl, l~ne pruim tabak,
I", ti,"~ !}(JI:manja, dja taL!::', %lJne zwaardtfll,l'lko l/f/ag(lIri, van tabak worden de jQn~e
~h ... ·d,~ zit niet met bet sebkn'ind omhoog,
plantjes uitgeplant. ].;aroea ntl)\, utabal.'r) ../If'·
7.1' h:Ulgt maar los~ allf/119:Jvdi uriu""bu IItnbe 2,
- 11;.ama:..', de tweeds naam-¥an tabak is .pruim~
}I('t kiud wordt in cen laag afbn;;gcnde sasel"; mo[a/;ako, tabak gebruiken, ta"OaK ~ 'rong ~-dragen, mof.Jaot!ga 1Itabe:, zijn tlchaamten; ketaba!.:o, cr zit tabak aan; dOll J/gko1/a'j~'
~(}rJ ..1 laag afbangend dragt'n.
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bakjes dienen, Cl. 3363; Tor. I, 286, II,
2. tahe ('·gl. tabea), van de }foh. kustbewoners
196, 200.
oycrgenomcn, ver~ntscbuJ.digcnd woord, z. v.
nie ndatabo'llaka parada, da sileie, nakasia.. met uw .erlof, neem me niet kwalijk, ge-ngkiki, de verf moet niet geklodderd worden,
bruikt als men ....oor iemd. langs 100pt, hem
ze moet naar aUe kanten uitgestreken worbU ongeluk aanraakt of iets anders doet,
den, opdat het gelgk ztj; patesantaboka, elk
wa.a.r.oor men verontschuldiging wil 'vragen;
in een andere kom of nap, niet in dezelfde
in bet Chr. spraakgebruik tot een begroekorn of nap,
tingswoord geworden j !fIotabe, groeten, zijne
Amp. tabo, soort kalebas, tabo bae U'oeallja,
.... erootsChuldiging maken.
takoe
11Iijoenoe U'oea)l}a, de tabo beeft groote,
tabea, vollediger vorm van 2. tabe.
de taA'oe kleine nuchten.
tabeloesi (vgl. 1. en 2. tall/beloe), w. t. v. katahobo [vgt 2, taboeboe}, zie 2. hobo.
1IIbf'I'(), vuurwaaier, ratabeloe.<:ika apoe, om er
tahoe (.g1. 1. tamboe en Tomb. taU'oe') j ka}/ta~
het vuur mee aan te wakkeren.
hoe::' (P. kandaboeZ'j, plonzen, plompen, met
tabent;o, zie bengo.
kracht de handen of de .oeten ergens instetabentc, n. y. e. rUstsoort, fraai wit.
ken, ane melindja, nt'e kanlaboe'l, da 11fl()tia
tabi ("gL 1. sabi) j Todj. sampotabi, syo. met
loge,als ge loopt, ploDS dan niet metje vooten,
.<:alllllfJ!y)lIdrt, ma.kker, gczel, medestander.
dan wordt ge met s1!jk besmeurd, dja kantatahiloke, zie biloke.
hoe::', kaboen"Z ri oe;, hy plonst en plompt maar
tabilosi, zie bifo.
door 't water; 11/onia1x>e, plompen, plonzen,
tahin~e, holte bo.co de oogen j nwtabillge,
1i/arege sF'fl montahoi! ri l..-ororlja, hg is nat
holten boven de oog£'n hebben,zooals deapen.
.an 't plonzen in de rivier; lipoe rataboe
tahingke (vgl. Iringke), oeYer, rand of kant
ntjape, een dorp dat random gedekt, beveie('ner rivierj mol((bingkc, steil.
ligd is door yersterkingen en verweermidtalHl (T:l.g. tabo', Boeg. fao', BaL taboe), dop y.
delen (}Jf:nfe, amp(l), lipa ratabor, een sarong
('. kokMnoot (de bah'e tlcbaal) ofy. c. kalebas,
die met donker gekleurde yakkeD is be[t,tfm /)I,,~i (bet )fal. u"i;i), gei:maillcerde koro],
dekt, die afsteken tegen den lichteren achterIf/I/O kw/j{)(', houtcn bak of nap, tabo pimlani,
grond (of omgckeerd)j die vakken beeten
komI kopj/\ 8cbote1 ,an Ullrdew'erk, labo falla,
dan taovenja; mokole Idaboe lItjape, tra'a
....an uarue gt'bakken korn (tabo foe-sa, nij
lIlj1alilillja manlalJOe, een hoofd dat rondom
groote aarden korn of schotel, zie lo('sa)~ tabo
gedekt is, zUne onderdanen dekken hem;
1IU1lrr1"jor, nag niet van de \"ezels ontdane,
taboea, een plaats W'aar het water sterk
no"" rui ....c kokosdop, tabo lwoea, soort kalcgolft over onefi'enheden der bedding, streomba; (kr~ipplant), die geplant wordt omdat
versoelling, 11Iotaooea oei:, het water goUt,
\"un de schaal der nucht goede nappen ztjn
gutpt te yoorscbUn.
tc makcn 1 labo Sal1lpOllga, een nap, een kom ,
lIula&oeral.:a, zich storteo in, zich plonzen
labo 1IIjUHlginoe, drinknap, labo 1Jgkoiopot'fJ,
in, asoe nr/alCoenoe ri likoe, metaboeraka; de
labo Jlfjisi, bet schild der land., zeescbild·
bood werd in dcn plas geworpen en ging
pad, pelabo of fabo mlll/o, de hoIte die in
kopje.onder. da hJ{:iabr;eral.a siko lIailli, ik
de middelste .loerplank .an den dorpstempel .
zal je straks oo(lcr W'ater duwen.
was henmakt, soms in den l'0rm eener scbildpad, waarin de schl'l1(·ltl w('rdcn g('legd die tahoeanggo, dial. d('r To \Vana en Amp., de
kum op den kop •• d. maleo (Megapodius}.
\'oor 't c{'rst in dcn h'mpel werdcn gebracht
1. taboeboe, ha.lsketting V:lD krall'n.
('II g('w[jd werden l'cr x[j aan de Ironljea
(/wt ~('hl'd('lrak) werd ..n opgebungenj depl:tnt 2. taboehoe (l'g1. tabolp,,), zie boel,()('.
dip orr yoorkeur fa!,') beet. is '!richo~nibes tab-oe.koeli. zic taboellgl.oeli.
cu('ulIlcrina, Cen komkommeracbtige klim- tahoele nte~a, [taboeli nte~aJ, dez. pisangsoort
plant, \wlkt-r \"ruchtl'n tot kalkbusscn of tot ; als boele nte'a, [boeli nle'a], Amp.loka nie'a.

taboeJoe, Sir. B. (uit het Par.),.n talx>eloenja,
aangezien, terwgl het zoo is, nil het eenmaal
zoo is, taboeloenja ,'atamo ja1.:ol, bema da meu-aliii, nil ik eenmaal gekomen ben, gil ik niet
mcer terug, tab~loenja tejiU ndjaj(J;m() leila,
bare'emo da rlU/onto, sangadi toeMe ri tritri
ntasi, aangezien we nu al een eiod op W(~g
ztin, zunen we niet meer ophouden tenzU we
aan de zeekust komen, taboeJ,oe koepetoemboc-

3a1'If!adi meu:ali ndapokara'2ka, nepa drr
koeolCe, nu ik het eenmaal heb verteld, 7.al ik
er oak niet mee ophouden, tenz!j er een procell
van ko~t, taboeio(tllja mCU'aJi podjamaa, dja
ratadoeIakoni, nu onze rust is gelukt, moct
er maar cen oogst.leid8ter \"oor worden Mngewezen.
t."lboengkoe(li}, of tabdekoeli (vgL l.boekoe, lmrM
1lgktJe, to.moengkoe); taboekoeliof taboenglwdi
au"Oe" de harde stukken asch, die ontstaan 7.[jn
door water dat op de stookpIaats is gestort;
tabOOlgkoe ntalla, heuveltje, holtjej molal,orlIgkoe., zich bergacbtig verheff'en, tana llUm,ffJ'oNldate, maria potaboeJlgkoenja, het tcrrl:in
heeft boogten en laagteo, er ZVII veel bod!:m\"erbeffingen, komi Lare'e tro'Of" da mpfimlm
poaSQe mami, sQllgadi ulOtaOOeJlgkoeli mror,
wti gaan niet na&r cen aoder jachtveld, Yoor·
dat de asch tot cen berg is geworden.
taholendjo, taholenggo, tabolenggoro, w. t.
..... boti, aap,
taboloi:oera, holte (/Jolo) in den grond, die d!'u
yorm y. e. kook pot (ko"ra) heeft, een \"roe~!'r
nest yatl witte mieren, 't welk zc all> ge\'l!~u
gelde ioseeten (lelari) bebben yedaten. Tor.
11, 151.
tabonando, een .ogel, iets grooter dan d~ kraai,
met bruine ylt'rken: wit op de horst en op tI!'!!
kop••oedt zich boofdzakeluk met inwctl'n,
taborot"~ zie 1. bOl'Qe.
taborokoekot"a (Ia + ')f)ro + k,,,,]:rJY(( Ae k..,··
koca-roeper"), een kleine loopyogel met lan~!'
poott;~ en roudncbtigen bt'k, illbrwok,)r/,,"m
f'/ra IOllff/o;: ri Im/;el.-l"'I1·'~'!ia l"li /;akl'l.l'illrl}·
lIjrr, de tab. gc1Ukt op de /lmt. omdat hU ~te!'d~
- in :t mtteren in 't mlJCrns' loopt.
tada (.g!. 1. ta'a, tarasi, en Sa'd.twi;;,,~·e-;:;;;;;-
ken"', Yi:!ot. tada ,.beginnenj. meet, manto
'»10,

c.

;

T.lllA

777

streep,die men op den grand trekt, bv, by het
tollen of bij bet m<Jtela, om van daar af te
werpen; petada, id.; ntada mepone ri edja,
trede Toor trede ging by de trap op; motada,
tegenovcr elkaar stun, elkaan tegenhangcr,
tegenstulc:, tegenpart§ zijn, boejoe 1notada,
bergen die als een paar gelUken in elkaarsnahUheid ataan, ook wei in 8cherb gezegd v. d.
homen der vrou wen, banoea mami motada,
ODze buizcn staan tegeno.er eikaar, ICoeti m()otada pai ICoeti, leugen staat tegenover leugeD,
motadamo ttgango, we hebben evenyeel ge·
oogst alH. den vorigen keer, motada inda ntaoe
setoe,sitoeko, de schuldeo dier lieden staan geljjk te:;cno.er elkaar, ze duwen elkaaraf(yalleo te:;en elkaar weg); ladanja. bet tegengestelde. rt'flt', tadanja marale, "mil "kort" i~ het
tegengt.'JItclde .,lang"'; tarx setoe sampotada
erlja mami, hunne trap staat tegeoover ooze
trap.
mrllPht, zicb in postuur stellen, de houding
aanncmt'n ,', iemd. die gaat aanpakken, 1lrlij;etarirmlll ire'i, sebe ri Iro'onja, begint maar
hier (mrt wieden of derg.) en werkt door tot
aan het hoo;ste gcdeelte van 't veld; mdadai,
houdin:;: aannemen tegenol'er, napato('djof'/d
IJ'IjJl1j11t1!j,t. lioe z metadai sl~a, zUo vader berispte h"nl, tert'tond nam btj eeDe houding
daartt.j!:t'flo\"(·r aan; Jl/a(llgll)ltfada, tot punt
.un uit~an,~ n~men, ah sta.ndpunt, tot l'a.."t
punt kit'zen, kUlldl'jJelija lIapuntadll'! m,zhri
IIIfJflS'~, lIij Dam steedtl zijne hut tot puot van
uit;;at1g' ab hU ging jagen, koeiada mlaja, ik
ncem m!j Yoor, ik stel mij voor, ik hcb de opl'atting dat: II/rwtadai, 7.icb stellen tcgeno\'er
icman<'i. at/lll~j'l lII((lItadai papanja, naprtpf'O1;0, /lfIj"'/'''''''Jl/l'0' de zoon stelr rich tegenover
den \"a.] .. r (>11 da.a,gt hem uit om op te staan I;'n
llc trap af te springen (om op 't erfte \"echten), ""~/" IIflfadai IIr1Ja'a, kwaad stelt zich
tl'gen'J'i.·r !!:oed, 11111' mop(/i..~o In/fl,/)UI"I"f' lIaM
fIld'li II'" l.m!!I.:l/i}~il/. ,f'l n;1I~/flllllltl:' Imoe, a18
de \'p,uw kUft en de Ulan zet er zi('h niet
t-cbr"I' to'g'l·nOvt·r. dan is het ge~t gauw
,g<,rlx.w. 1/"'"

I/Ildrrt/lli }I'IOf' Idooe TIIajall!}l)e,

gu t()("h niet in regen bet gepmat ,·an ceo
dronkt'n man.
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embo ntada-tada, waar de tada=-planten waimomhetada, tegenover elkaar staan, zich beyen; tlditadfUgi podeli, zetuwe vooten schrap; vioden, mombda4a Labongia pai J[o'api, de
tepogiloe, Upotada, [rie gil<Je].
heuvels L. en M. ligg~n tegeno~er elkaar,
bOMeakoe mombetada edJa poi baruxa i Dina~ tadali (st. dali, vgl. u:oekoejali), enkelknobbel"
OOK weI: de geheele enkel rondom, bare'e mapa, de trap van mijn huis en die va.n 't huis
jomboe oee, be tampoe tadali, bet wa.ter i~ niet
van D. liggen tegenover elkaar; mantadamadicp, de enkels komen er niet onder; metadali
/"'a, in de vereischte houding tegenover jets
(P.), metandali (L..), het sl!jk van de voeten
anders stellen, tadam-aka u:itimoe, zet je been
wrijven, tneta(nJdali ri tUmo, zijne voeten
schrnp (voor 't kuitschoppen), tmtadamaka
schoon wr!jventegen de huispalenjpeta(nJdali
edja, 1uzkatetada, maka dja mf.tlnpat<Jenda 'Ulkila, hij zette de trap schuln, zoodat ze schuin : mpaoe, b!jl'oegsel:s en uitweidingen bij 't geen
stond, wa.nt hij zag dat ze zoo maar rechtop, i men zegt, om de hoarders te vermaken, scmdo
gaga petadali mpaotmoe, mantoedjoe= kalostond.
'
'emoe, je maaktal te veel prikkelende uitweipatada, aanwuzing, vermaning, inlichting,
dingen bij 't spreken om eens te laten nen
te volgen regel, maria patadanJa ri taoe 1lafJO"
wat je weI kuot; mampeta(n)dalika loge mJ'kflOl', hij gaf een aanta! aanw!jzingen aan I
taka ri u'iii, het slUk afwrijven dat a.an de
degenen die hij uitzond; mampatada, 'teen
voeten kleeftj mrladali:~:-i, b!j 't kuitslaan of
tegenover 't ander plaatsen, aanwijzingen
kuitscboppen millen op den hiel v_ d. tegeogCl'en, vermanen, opdracht, inlichtingen ge~ I
stander; mampda(n)dalisi /"'cera, aan een
l'eD, pafadn kadjoe, leg bet brandhout met de
kookpot de l'oetzool wr!jven, om bem hard te
brandende uiteinden tegenover elka.ar, tadoe~
maken, zoodat h!i niet spoedig breekt, Tor.
lako mampa/ada joenoenja, de leidsman geeft
II, 337 (vgl.palla);anl' ndapeta(ll)dalisi /..wra ..
opdracbt aan zijne volgelingen, patadakakve I
ndalo'o: majoe..~ ri paja'a, mapeni ri koera,
djaja, leg me den weg uit, rioeZ.llja l/apas((llga<ii mapa$O paja'a, da maposo kfJao,
ladal:i jomoenja, vooraf gaf bij l'oorscbriften
als men aan een pot den voet wrijft, zegt
aan zune makkers.
men: wat zacht is, ga in de Yoetzool, wat
merolltada, den voet op iets boogers zetfeD,
hard is ga in den pot, eerst als mijn '\"oetbl'. om een grooten sup te nemen, cen sprong
zool breekt zal mun pot breken; kadjoe
te doen of op een hoogere plants te komen,
lIdapetadalisi, lOUtboe IIdapefadalika, aan een
merollfada ri kale ngkorme, op de wortels l'an
stuk bout wrijft men ('t slijk) af, bet slijk
cen damar~boom stann, vasten grond onder
wrijft men at
de voeten hebben, zeker van zgne zaak zijn,
omdat men in zijn recht is j lall/pi njara liTo tadantji, zic datlfji,
.&llanda re'e peronfadanja, aan de Holland- 1. tade (Lak, id...staan") i 1II1!'IItadp, zich op cen
hooger punt plaa.tsen, zicb op ~en voetstuk
sche zadels zijn stUgbeugel:< j mamperontada,
stellen~ zich opstellen, merdar!e ri 1r()Lo ntoe'a,
krachtig den voet op iets zetten, om zich daarlIakarimbo ngkaloedf)c mp()timbojoe.. zich op
mee te kunnen opgel'en, kaboeja ndaja j .llo·
cen boomtronk plaatsCD, opdat de vUi5tslag:
kole naperollta<ia. de goedbeid van het hoofd
(hU het kuitsl::tan) ftink aankome, pentad,. ri
heefc hU vertreden (mi~kend).
/..'amaraJ~;a, t/"'f' TH.e.S(unlJOelli . stel U op op eent'
lIlt/ontada, betz. ais merontada; }H.:tolliada
plaats waar ge zichtbaar zijt, verberg u niet~
ri u;ata, zet je l'oet op een liggenden boom~
pa.;:oa sal.."l/i. ria /:()PjJl'fltadr j(trJe (Tor. II,
stam.
137), maak ct'n weinig plaat:<, dat ik me un
/ada.trtda, in po(;zie, ding-en die tegl'no'\"cr
opgtellen: napetltadl'ka ri Irata, 1/rjl£l momp<r'If',
elknar stano, bY, de fce~tmastcn (mIl6amh)
-bij~hct pOjl(lsfln;;kt'.
_ •. - ---hij stelde, er zich voor op op cen boomsttm
en nam daarna. bet woord; mopatade Iriuinja ..
pr. t. tada-fada, 0, ,. f'. kruid, nrhjf';:~, tada~ I
tada, spinazic~plunten, fada;.!-planten, ri JIll- j zijne lippen gun nanr boven.

i

'2. tade, dialect. (Meerstr.) voor tadji, wegwerpen, zie verder 1. tadji.
tetade, weggeworpen, verloren geraakt.
tadea ([lIor. tadea] j misseb. v. l.tade, vgl. Mor,
tadel!.?, zijn stalld, z!jne houding, dus z. v. a..
"standpant", of van 2.tade, wegwerping, vervloeking, vgl. Sa'd. dita'deani api, 't vuur
wordtgebluscht (gedood)), beschuldiging, vervloeking, die men iuide uitspreekt; wanneer
men ten strijde trok, sprak men de grieven
op grond waarvan men ging vecbten in de
lobo uit, voor de tempelgoden (anitoe), dit is
mntadea, Tor. I, 219, 229-230, 295; nlQ8ala

Uulea taoe setoe, ndjf)'f)I! manga'lt, bare'e mQrasi,
zg bebben den vgand ten onrechte beschnl~
digd, ze zUn gaan snellen, maar hebben geen
kop gesneld; mantjajoe fad'.a, ndapampole
bara isema 7najoa, h(U)l?la ndapomai pa'anja.
allf)t manana mepomai, ntJe'( montjo, hakken
om de scbuld te bew!jzen en te :rien wie gelijk
beeft, van een buffel wordt een poot doorge~
gehakt, wie hem in een slag doorbakt, die
beeft -gelijk; mate i Baoe;;a, mllrelre tltfldea,
B. is g~neuveld, omstrikt door zUne uitda:
gende taal (de luid uitgesproken beschuldi~
ging, om welke bij den strijd dorst te wagen
en die door zijn dood bl~ek l'aIsch te ZUn);
ta~ 7lanja ntarl"a, iemand die bet verloren
beeft in eene rechts7.aak (gel'angen door de
tatira); lIIant(ltlea,~ j/m!i, deD v!jand bij de
tempelgoden beschuldigen; deze bandeling
had de krucbt eener vervlocking; koesl)lIIjYJm(,
$fll.-ikoe, lIokflrate ntarieakr)l?, nakasae 1iI11(,"ta~
tMl.'ilSi, ik betaal mune schuld opdat ik nog
lang bct recht bebbe ,'an l'ervloeken (indien
ik 80ms nog gemaand mocht worden), opdat
ik nog lang zal kunnen ..-cryloeken (hem die
m~ mocht man en).
IIImtill/ea., \'elc grieven hebben. tal)" mf~i')1?
1IIt'lliar/l'(l, "'Ilf/,'llm}/i~ IIf11'''rllpi ri ltfl1l()it. 111/_
lrai, iemand die tereeht H~le !!riewn (te''''cn
and.eren) uitsprel·kt en .oor di; aIle te z:.u:'en
gcoOt'gdoening aan de goden naagt. dit·
kr!igt ze,
·-Amp.- tadeaJ1i~ Tervioeking, a!Lj!!J~
ui!wl'o ng/';rln'Of';, 1litoengkoP nl)e Ofle, molal/to
1'/('(1 lr(trOf', lIlf:l'atl)c t'/rtf ,ratoe,ik moge worden
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gepakt door een la-okodil, gebeten worden
door een slang, wegdryven a.Ls ,zwam, zinken
als een steen.
tadele, n. v. e. scbelp~
tadeDgko, zie 2. dengko~
tadera, w. t. v. toempa. kH..'"Vorscb.
taderf, w, t. v. l-imbosoe, leguaan.
tadia (Sang. tarianfJ, wiehelen), aileen in de
uitdr. monoe tacIia, een legendarisehe haan,
die de rUst ... d. men.sehen kwam oppikken;
hg kreeg toen een klap met een rnststamper,
wurdoor zBn eene vlerk bra.k; wrop vloog
hg naar den hemel en werd bet sterrenbeeld
tanuJl'!Jkapa. Tor. II! 236.
tadimba, zie dimba.
1. tadja (Jay, tadjem~ )fal. ladjam, Tag. talim,
Bis.. talom. Mak, taran9~ Boeg. tarhlg, Tontmh. tarrm); matadja. scherp, aM laboem(il!', 1Uzkatadja, slIJp je mes, opdat het
sche-rp worde; katatija, scherpte~ nUl'ai n.gkatadja, zeer scherp; tadja-lIgi..<li __ scherptand",
'G. t. v, Ira/roe, varken.
2. tadja (ygl. 1. sadja en lIal. tadjaJ.:); 1H(wtadja., aan dunne plakjes of echijfjes snijden,
schillen met een mes, bv, hoIlea en nucbten. die eene dunne schil bebben~ pelanja
",datadjal..i, de schi! wordt er afgesned.en;
11'11(1. {({f!jlt, gezegd ~an de maie, als de zachte
korrel:< reeds .an de kolf kunnen word~n
afgesneden. maar nog niet gepeld.
tadj2Wa, Todj. n. v. e. kruid.
tadjene-djene (Boeg. djana), w. t. y • .'langl.:o..
niJ.-i.. sall,'lgolliti, djQmQ~, benamingen Y. e.
rooff'ogel die kleioer is dan de tobongkilu,
maar z.'('r drie:-t in bet rOOl'en van kuikens.
tadje-o~ w. t. v. mho"la (bok. geit),
1. tadji (Boeg. ,"if(', lIak. ;,'iam'. l.!inab. t. tia',
1.!:1l. siar): malllndji. wegwerpen, wegdoen,
/mljimo ronto "top; sd(X. gooi dat ,"od v. e.
sarong w<'"g, tmljimo ,ra'a t'7I!J/:'Jllloe rmoe 7Ila.1j(J'a. doe alje kwade gewoonten weg, ron9Ql~jfl 1)lci naffllljimll, ,,,,,'j da rwfltdjimo ,ro'Ot:
j.,l'"", zijne vorige nouw he<-ft bU al verstooten en nu wil bg mU ooverstooten,
r1/l'Whulji {floe mate, een doode begra"en, 111nlI11'rlji Mlltjo?, hel'ig met de armen slingeren
b!j het loopen, mmlladji tQlIlji mallg;;aa .,gele

..
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vogels weggooien", scherts. uitdr. v. poopen;
malltadji hata? kw~d. v;:egdoen, de gevoIgen
van eenig onhellbrengend voorvPl.I bezweren,
b\". v, e. boozen droom, het breken v. e. kookpot (Measa, 74, 237), ndapoU'oerake..-;i, nuz..
ntadji bata, er wordt een poU'oerake voor gehouden, om de kwade gevolgen weg te doen,
boti mantadji m'a, of enkel tnantadji, deapen
gooien de takken weg, slingeren zich van
den t.'t'nen tak op den anderen, boti 1nl'antadji
ra'a, apen die zich van den eenen tak opden
andercn slingeren j tadjP', W.,t. bg het varen
op de Poso: "gooi het als 't ware weg", bet:
It"" het op zijde, bewaar het"; maniadjika,
;eh:eI syn, met mantadj£j ne'e Mekekeni
Irio'a, tfldjika, makakata, Deem geen trw'a in
de hand, gooi ze we-g, zejeukt; metadji, weggooicn, wegdoen, verstooten (intr.), toealfla
mlOe /lle/adji, vnn den man gaat het Yerstooten uit, ;<O,ldo dju'jnja metadji, ri kabare'ellja
~intoto porongo. nlen zgner familicleden
\'en;tooten (hen), omdat het een huwelijk tllllschen oogelijke partijen i:;, aw ndadorlgemo
i mPapa J.·alrlJ;J!Jokoe, boi ria mefmlji, a1s Yader gehoord heeft .an mijn mis~tap, kon hij
wel eens (mu) .erstooten: pdwlji lia 7IIata
(Tor. II, 15), boere op het br~ken een~r
trouwbE'lofte.
/.:aldtldjiMlltadji. roekdoos weggooiend, aIM
les mlUr wE'gdoend i klltttw/jj'! wlje. kWa:l.d·
sprckt'r, twistzoeker: lI'l(<</ji, nrloren, zoek
gt'raakt. bat/jn rj jakoe katl'fadjillja, het is
niet door mij, bij mg zoek geraakt, pai na/.:a
tetadji, lIIaJ.:a bl.' lIod:rkeni, dnt hd n~rloren
is, k~~lt omdat ge 't niet hebt vastgehouden:
l1wlfI}wfdadjika. iets yoor verloren bouden.
verIor~n wanen, koejJotetftwUika1!lo. utmVJka
I.:oaata liIot:!li, ik hield het reeds yoor '\"Cr·
loren, intusschen heb ik 't weergevondeo ;
tlldjidja·a. onvoldragen Huchten v. e. boom~
ta;ijltl, b(/bOl!/lf), mrl1lvr.;, pIJI'nl::' n " ( tadjidja·
·mu·!!. mangga·s. lansats, dtll'rian:-, aIle hl"o·
bE'n zt> hunnt' 'Hudnen die nid lukken [t>D
af\"u,llt'nj, twUidj'J'(1 !ltw.#'. tW)" djll tlldjidjuM
__ ·wJ.j.J, icmand die tot het uitsl.'hot'iJe"havrt j
IJIvf[/((ji,U{/'a, Yruchten ht'bben die niet gl"
lukken [t'n die laten ....allen; ygLvria, 1. u:aja
M

M

toe]; ndapotadjitija'aka, be ndaaja, het wordt
als uitschot besehouwd en niet gebruil-t.
tadji 1llball"ot, eae smakelgke 600rt paddeostoeL
PmB. ma1/.adji = B. tftat/ji.
2. tadji, Str. B. (uit het Boeg.)~ kunstspoor v. e.
vechthaan.
tadjidje (yg1. p-idje), 'W. t. v. u"au'oe (varken).
tadjo (vgl. tftro); ka1uadjo'!, trappelend, met de
beeoen spartelend, zooals iemand die over
heet zand of over pas gebrande alang::-stoppels loopt, be ~ Icitilya ri taruz, dja kantadjo"! ri raoar %!jne beenen komen niet op
den grond, ze spattelen maar in de lucht.
I 1. tado. lepel, gemaakt y. e. kokosdop; in den
wand zijn twee gaten gemaakt, tegenover
elkaar, daarin is de steel gestokenj wordt
gebruikt bij het zoutzieden eo het suikersto-ken j TorM II, 340; tado rapotallgkaoeka ta..:i,
rapo-ntamesi ri boroi, met zulk een lepel wordt
I
bet zeewater opgeschept en in de kokers met
'
ssch gegoten.
2. tado (Boeg. tado'), strik, di~ ;;~worpen wordt
oyer den kop Y:ul een dier dat meo wi! opYangen, t.'en groote Ius, die n. h. eind T. e.
bamboe$t:aak bangt en waarvan men het
koord te zamen met den bamboe yasthoudt,
laoao IUlatailok« b<vJda, een rotan om er een
buffel mee te strikken, tl) T')']j') [r/e mantado
[agilra ri lIj(/ra. de Todj~l'$ yerstuao het
om te paard een hert te strikken.
3. tado (ygl. 2. kado en 4. twl,)), pro t. en oo~t
taal, bet'ngruLD, zich yerwijdere-n; pO'Iuado..-.:i.
hugo IIdoe'Jl(iof!, pr. t., yerwijdert u, binnenste der donderwolken.
mdru/o, P' l b~De.""3.an, eindi gen met oogsten i
:Yet'rstr., beeng::lUJl, beg-iunt"n met oogsten:
PIllB., b.'t'nguao, iIllJ",'j p,.t(l,I'Jltli, bidl'?w3.3.r
g-aat ge been. kinderen? prta'/IJ .~iU'i(l:: paiak,)<!,
g:1 te z.:LllIen rod mu heen. ,I", a". komi ri
kwba. Ilipdru//J, /IIwdllllll/o ...ka kit" l:'ill:J!)I'lli.
ze£"jullit· in 't hui~ gaat heen. om water>oor
on:; te :;.:heppen. (tr, ui/"·t,J,,f,) lI'lj'/IJI', lle''''lIijlllkal:'i(~#'i. zt'g. g'.1.3.t bt'('n. wet·"t niet lui.
. -t. tado (Xap. iJ..~ wellicht id...md 3. tadv);m~
tadv, achteruitschoppen, zooab een paard.
tadodo, zie 3. dodo.

i

tad~ (= B. t{tll'oe., de .Toot, het onderste7 de

gronds1ag, Loin. tadoenjo, uitstekende landpunt, ta,d.()e }we apoe, tong v. h. vuur), pro t.
(in de spreektaal overgenomeo) j tadof!'ll.ja,
pri~res., eig. tarke mboerake "aanvoerster
der lucbtgeesten", degene die de litanieen
voordraagt in welke zij hare reis naar de
BoveJl- of de Onderwereld of naar een vergelegen land beschrijft, om levensgeest voor
zieke mensch en, dieren of gewassen te halen;
tadot!lako (Mor. id.l, leidsman, aanvoerder,
leidster, degene die de gebruiken kent, waardoor dJ verbindio g met de onzich tbare mach ten
tot stind komt, zoodat tegenspoed afgeweerd
en Toorspoed aa.ngehaald wordt, ladoelako
mpanga'e, degene die deze priesterlijke functi~n Yerricht bij bet koppensnellen, tadfJelako
mpatIVJta, [tadoe mpoNiotaJ, de Trouw die bg
het oogsten :).1s priesteres optreedt j Inrmtari,)'Oitll.."On.Z, aaDsoeren, tot aan\"oerder dienen Ya.n.
pr. t. tadoe ntjoeola, t. baligoe = tarloe mlwerake; tadoe hmgi = poe'oe jrmgi, gezichteinder; laMe Ittoudl') = poe·()£ b'fllie, de Yoet der
omheining.
tadoebike, pr. t. = tabillgh. steile OHer.
tadOHoe, zie 1. do;;.
tadoel2ko. zie tarille.
.Amp. tadoelakl) (Ygl. (mI97o~ [en Tontmu.
lak~, Sal. lakoe, la/coe"g}), palmrolmarter.
Pa.'"ado::turus 3-IusS<!henbroekii.
tadoeli, zie do-di.
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oemajQ, opdat zij sterk zg ala ze geklopt is.
taemba, zie 1. emba.
meri; mIlIItaeri tooe madjoe'a, een zieke op weg
Y:)orthelpeo, door hem te ondersteunen, V8$t
te hoaden, naast hem te binven of om zijnentwit la.ngza.am te loopen, jQeMekoe koetMri ri
rlj(y", madjoea, mapari natpe melindja, ik: ,
ben myn kameraad bijgebleven op weg, hij
WaH ziek en had het te kwaad met loopen;
11Wmbrla.eri, elkaar oppassen, vefZorgen, op
wcg.
taga, w. t. v. U'oea, vruchtj toga mpae, de aren

der rijst j Inotaga, vruchten dragen.
van den houten
hamer (ksambe, i.$a.kQe) waarmee men sago
klopt, a:mscherpen; overdr. koetagadisimo
paili' Iltaoe setoe, ik heb de k1acht dier lieden
goed onderzocht.
tllo"1li (Tern, 7(ti, rups), millioenpoot of oproller
(J ulllll); men onderscheidt: t. tal/.-dole, de grootste IWOrt, t. lori, geel, dik eo kort, t. nda'a, de
kleinste 8Oort; mo'e'e tagai ane nal$oe;! utaoe;
IlI/e m.emama, sangadi merintji berl'se, nepa
m{.l)Irf', de millioenpoot scbeidt·vocht :1f ala
. men hem aanraakt; als bg byt, houdt hij oiet
op voordat het bliksemt.
ta;'aj:Lndoe- (\'gl. ta!Ja). groente die (evenals eoe,
1i!J'/J) tot de A.m;,uantacee~n behoort.
tag-ab., .str. B. (uit het .Ma.k. f/tgala')~ pand; dll
I..WJ,'JIlf,f ll!J!JIJligjJ.·oe, ik zal mijne gong yer·
pa.ndt·n.
tadoloe_ zie 2. dolof'.
tagalimoeroe (Ygl. fU!la), Tooj., een huid.
tadondje, zie r/1J;J4jl'.
ta;-...I~. hetz. al:> uga/o(.
1. tadongte, w. t. Y'. baoi'lu, buffeI. \gl. dilM
ta;'a.nL pfand. t,zJar. Tinomb. tagallJllg, Mal.
kr(m! _roe~(',Kar. id . ..,bgten", Tontmb. Tons.
n!Jkt'~ wellicbt ..,groot".
2. tadongke, E'en kle-ine boom. (lie om de vt.'~1/.'1/1'''', Pono:-. I.:a/lflt. Tag. Ilk. Ibn. Bik. Bag.
heid zUner nuchte-n gebruikt wordt al:! t<JOk'lJ,d. Bi:,. k"!Jf,J~ Bontok kagaek, Pamp. kaYerkruid bij den oogst. De bladeren wor,jen
jill), rQ+.':;t, rapf{.Ii{)/i idjaoe, Ilakajali ntagara,
£,t>kauwd en gespuwd op dt>u buik bij buik.
de n~d wordt gescbuurd, opdat de roest er
pijn.
af g".L., m:/:'mi ntl;Jgara. door roest n.angetast;
ta.dosi_ D. V. e. kruid.
h·J,f:J'lI·'I, roestig.
tae (. . gL 2. to;.' en )'Ior. f(/ ..). pro t. ~ mot(!/'. l'preI'mB. montagflra, fundrukken, fijnknijpen,
ken, muffle I/wkflrll/'tmh,t. "'preken met ,,1<1('Z/Jo;J .. Ue PmB.-sche vrouwe-n doen met d~
ke!l (Ygl. /:rzra/rllllb'r).
l'irih.pruim of de ""ortels die ze.,..J-illen kau:-bell:. ll"_t. ,;-1.(a (.utocarpas Blumei). tUl-!i n,fflwl:n; doordat de l>nij- en hoektanden bij haar
1:'(l}lwJ!eka o'!majo, nakar')M mlaJ:jJ;j, S.enors zUn uitge:>la~n, moeten ze die eerst in d~
v. d. tf'a wordt S;lmengeklopt met die van
boll'! banden fgnmaken; djoiall.gkue mtagu-

ta..:.<>idl: wmtagadi, de randen
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hut oprichten, de plechtigheden die een gooraka pal'OPO, voor mijneziekte is medicijD fgnden afloop bevorderen, verrichten (Tor. 1,
gewreven.
232), verspieders uitzenden (ibid. 236) en
tagere, zie gere.
voedsel kokt!o voor de komende dagen, om
tagese, zie ge&.
op vijandel~k gebied niet te koken en zich'
tagilaende (1'g1. gil,.l, 3. iin en tTule), eeD liaan,
door den rook te verraden; ,PO'ntaha ~ de
met vruchten welker a.u.nraking hevigenjeuk
plaats, de but waar men dit doet;pontalta7
en verbooging va.n licha.a.mswa.rmt~ veroorbakoe mpontalla, ti-nalta, de r~ st waarmede
zaakt; inwrUving met gekneusde bladeren v.
op de po-ntaha is gewicbeld, in bladeren gearofjQ cn Icenio-noe geldt als geneesmiddeL
wikkeld en in bamboe gekookt (u:i,wlot') en
taginggi.8oort van wild~ postelein, kleioer dan
gedurende den rocht in 't vijandelijk land
IU1Uljima of lan9!Jina en tatoelCO, gaarne door
gegeten; mon.tinaha, deze ryst kokenj polltide varkens gegeten, maar door de menschen
nalla = tinaha.
versma.:ld. [Vgl. tegillggi.j
.
tigodi (vgl. pugo); m&ntagodi, zich haasten tahalele, St!, B. (nit het Boeg. tahalde'), de
eerste helft der Moh. geloofsbelydenis j motaDaar, da tagodi taoe rrn>lwe roo, haa.stje na.a.r
haiele, bet reciteeren daarvan, als godgevallig
de menschen die zooet'en zyn voorbilgega.an~
werk. Tor. I, 307.
natagodi lagi/Cu ri kasolranja. xij haastten
zich naar bet hert op de plaats waar bet te . tai (YgL 1. saL); In-ontai, kerven, krassen, graveereD, teekenen, met een mes uit kleedingvoonlchijn kwam.
stof een- kleedin.:,"Sto.k snyden, tuiitaikakuf'
ta.;"oe (wrsch. een zelfst. geworden prefi."t), bikarabakoe, sngdt u voor mij een jakje, jJI1zondere of afzonderlgke toestand of wijze "an
n/aikot! karaba ol("i bare'e meteali, toeD ik
optreden, komi sindjaoe $Ondo gaga tagoerni,
laatst een ja.kje heb uitgesneden, is het niet
jullie daarginds, je maakt veel te '"eel grap-gelukt, dopi mp<mtai, een plank waarop men
pen, je doet te veell'll.re dingen, banja kami,
het geed legt dat men wi! anUden, tai i1Lodo,
kami satagoe'llja, niet wij, wU bebooren tot
een snipper, eenafsn.!jdsel van geklopte boomeen underen troep, tot een a.ndere 8oort, katlli
$chor$, ajaJXI solliai, eeo lapje k3.toenr.tf'tai~
ballja KOl'mpallia, kami satagu,mja, wU zijn
geen Regeeringsonderdanen, wij bebooren tot
gekon'en, ingesneden, gekr3.l:it, uitgesneden,
tdai, tdai-t/zi pelanja, zUne huid is bekrsst,
een andere groep,
gescbramd, bare'/!. madagu katdai ngj,:arabatagoeangi. zie gOl'allgi.
nja (of kortweg iai Itgkarabanja), het snit
ta;oelandagi. xie 1. lamia.
van haar jakje is niet mooi j pela71:/a mako~lli,
tagoentoe, srt. pisang.
tagoi (Par. tago, ygL gote); Tog. mefag/ji, een
ta.asantai mada, Z§ne huid is geel met hier
en daar een stukje ~art ;popatai-tai pelanja,
boer laten.
mdiudja ri Zl)kaja, ZlJn huid is .01 schrammen,
ta.gorogL~ et'n slingerplant die tegen boomeD
\'3,0 bet loopen door de wilde framboZt:'n_
opklimt en op to-mate gelUkt, de bladeren
taiJ...-i, mantai].-i, idaiki, hetz. ala tai, maworden ge-geten~ ze zijn bitter~ de vruchteD
li/ai, idai.
gelijken op de balongka mbatu~.
taha (in ProB. laa, in Ond. tdlm; }IaL taluw);
lJIolLtlliuukawo pae, het rU~tyeld .ormt al
mal/taha, bestand zijn tegen, er tegen kunDt'D.
,-er:;;chillendOo' vakken, de r~st b al zoo wr.
dat de \"t:'rschillende scorteu die op de!!. akker
iets dun'en wageo omdat men meent het te
kunnen uithouden, koetaha, ik durf bet, brtrf/.:
zUn gezaaid, zich door hare kleuren la!Oo'n
onderscheiden,
"Ilatal,a. hij don;t het niet, bare'f' da laoe mao
ntalta, niemand :reI het dun'cn.
/lIOn ai, rot:1n scbra.ppen, om de doren:;. er
__ JJlJ.mtI.l1m. lfuliltahlJ., wdL :;wa.c1tt!h''';e't:n-·
-sHe balen;pI)JI{li, ti1d, plaa.ts,..w!jze y:u: rotatl
t;cbrappeo, he: me;je waarme.., men het doet.
term nJ.n koppensneller:;;: b§ de ~rens .an
het aan te .allen dorp halt maken, daar eene
penai, zie aiz.
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ta'i-<MaL tahi, Austron.), het vuil van iets,
kettii, bevuild door poep; mrldimbawoe"ze
drek, uitwerpselen, bezinksel, ahal; tr:Ei baljjken op vark.nsdr.k", gezegd .... Iansatoela., buffeldrek, ook n. v. e. lo:uid; ta'i njara,
vruehten, die reeds groot, maar Dog niet rYP
paardendrek; ook n. v. e. kruid, waarvan de
zijn.
f1jngekauwde bladeren op wonden gespuwd
tania'i (wrsch. uit mata nta'~ .gl. tambale),
en de vruchtjes door de kinderen tot kralen
acbterste, aa.rs, ondergedeeIt.e, onderstel, ta,..
worden gebruikt; ta'i lago, hertendrek; een
n!«';' OOso, de losse bodem, die in eene draag_.
kruid waarvan men de vruchtjes in loopende
mand ligt, metania.' i baso lU.niia, ze heeft een
ooren stopt j ta'i kando, reigerd.rek; een kruid
rond gezicht, tanta.·i mpepe7 onderkant der
dut ook elco nto Bada heet,zieeU'Oj ta.'i nepe,
pepe (srt. mand), ook: zeester, die stekende
zie n.epe; PmB, ta'i nga4, ka.ttendrek j na.a.m
pijn veroorzaakt als men er op tr.apt, tanta'i
v. e.liaanj ta'i wordt ook wei eens SYD_ met
bingh:7 de onderkant der mand, "11tl1liogoe takompo.., buik, maag, gebruikt, II'cYaa 1da'i (of
nWi ngkoera, de voet van den pot is rond;
/c. nglompo), ingewanden, 111(J.(»'(} ta'2' (gewL
11:'aUN!_ taoe, )l(lta.'a £o111Oa, napapotanta'i i
m, Iwmpo), hoogerig; ta'i bd.oe'e, vallende
ngKomhengi ma,'i ngojoe1 da napampapo'inoster; ta,'i ndem.e, het avondgeel, het laatste
sa, de ateeneU mensehen, door J... ~beeld
licht b§ zonsondergang j ook.: verdroogd
houwd, heeft K. met hun a.chterste naa.r den
zweet op de huid, vuil vlies op stilstaand
wiDd toegekeerd, om hen te doen aderoen.
water; roea ndeme bepa nakita ta,'i jore, in
Amp, ta,'i engo, snot, ta'i til~a., oorsmeer,
twee dagen had h!j geen spoor(vuil) van sla.ap
ta'i p<mgi, sperms., ta'i djoeri, dian-hee; ",4'i
gezien (geen oogenblik geslapen); ta'; gege,
ta'i1tgkoe~ ik moet peepen; mota'~ poepen.
ijzer dat afsmelt van de voorwerpen die ge- taidjandja (vgl. taligangga, op 1. tall), koperen
gloeid worden; ta'i ma.ja, geeIachtig water,
yersiersel, door kleine kinderen voor de
op sommige plaa.tsen gevonden, als bewijs
schaamdeelen gedra.gen; dat .au de jongens
dat aldaar goud in den grond zit; ta'i [oi,
. heeft den .orm van gestyleerde mL scbaamzie 2. wi j ta'i baro!!, makfJe1ti, IULpasamba- I
deelen, dat der meisjes dien .an V1'. id. j er
ka 1lot oeani, nakoni te(/oe niMe, uitknfip- '
zgn er ook vau den YOrIO van een pa.a.r 001sel .an de vru~htjes (niet de steenvrucbten)
letjes. Tor. II, 228, AtL pI. Hfdst. Kleeding
v. d_ suikerpalm, [geel], wordt door de bfien
en '"ersierselen,
verzameld, ook de menschen eten het j ta'i taila. (vgL tui); P. momp(l$il1taila, opzetten, van
mtu.Je'n.oe (ook ta'i mbinoenoe of tatrinoerwe),
een lap op een kleedingstu~ rapasintaila
beenvlies; ma1flpota.'i soepa, dunnen afgang
iJl{)f['), de lappen foeja worden opelkaar gezet.
hebben,
taimpi~ zie impi_
tota'i, motola'i, poepen, barle'madafJo potaingani, Tog., kookplaa.t$, haard.
tota'iuja, zijn afga.ng is Diet goed, llIotf)ta'i taitL eeo vrij groote boom, met ta:li bout eu
noua, daa, slUmafg-.l.ng, blo~"'3Jlg hebben;
V1'ij kleine bladeren.
flumtota'isi, bepoepen, alikoe IUliola'i:<i, hij
taito [vgl. daido 1 j m()lrlito, onrustige beweheeft op mUn matje gepoept; mampl'fa'isi,
gin~n maken, zOOll.ls iemd. die overspannen
ht't yuil, den drek erg-ens ru:- of afhalen~
iB, bruten zich zeIt' geraakt. op 't punt is van
lrajaa IIg/.:01llpO lagiu-a llapela·i..Q,h!j heeft den
krankzinnig te worden, op stenen ligt. em:.. ,
drek uit de ingewanden .an ·t bert gew3.SImrf"e /lakoto da nmllama lIodjl),dja "wtatl1.itu,
scheu: mampotota'ika, mantota-i.::aka, uitpoebij kon er niet tegen om door mU!Jkieten gepe~ mantota'i,saka odl!7lja, z!jne worm en uitbeten te worden, h§ sloeg maar om zicb heen.
poept:'n. J'//e k'Jdjo mata lIIa710e 1!aWnu, paikll- taiwl, ne ilri.
-JJja Ji.ajJiJwt.,/iJ.:a IfIf)"ni-,- hij heeft inderdaad
t:s.iwoe~ zie iu:of'.
een dubbeltje inge8likt, maar hy E.eeft het taja. en itaja. wig van hout, meestal v. e. suikerweer uit~poeptj bata'i, poeper, veel-poeper;
palmlat, waannede men ~ta.mmen va.ngevelde
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pa.lmboomen apl!jtj mantaja kOll.aoe, eensaikerpalIllstn.m sp~ijten xnet _een wig, k01UJfJe
ratoja, ilrt:l1til,a rabobal.'iJ..YI itajo; de swkerpalmstam w-ordt met eeo wig gespleten, met
cen klopp(>r wordt op de wig geslagen; nw.
taja, metaja, een wig gebruiken.
tajaja, zie jaja.
tajaoe(vgl.jaoe), Lal., beengaan, tajao~l1w, gde,
ik ~ heen, 'Hiend.
1. tajawa (Boeg. kadjmco), schelpdieren, die
rich vMtbecbten aao palen, vaartuigen en
ander houtwerk, dat lang in 't zeewater ligt,.
doeanga nakrmi tdajalio, een vaartuig dat
door scbelpdieren is aangetast j ketajalf'a, met
schelpdieren begroeid.
2, tajawa (vgl. sajalca); malltajfllC'a, opv~aen,
in eenig vat dat men daarvoor ophoudt, b'V.
vocht in t'en nap; on:-rdr. et'n be'Vci, eene opodracht aanyaarden, ter barte nemen; SQJlgka

be malluta g(/ga padf.mgea ndatatajaU'oka ri
samba'ol/ja, een be\'el dat men Diet z~rdni
ddU k bt'eft gehoord gaat men nog eens naYl'3.gen (opmngen) bU een ander; )Xwt<Zlr(llauja lagilra, dja nat(dajaJca, toen hU bethert
met de lans wierp, hedt hg het als 't mlrl'
opge,angt'n (hij heeft er rekening mee g+!bouden, dat '[ hert :mel \'oortliep).
tajo (Tontmb. tajewg ,. ,cr"), IItDgdurig, v~l t!jd
nemend, tajo guga taoe, IIW$ae nl!"jKl rata, 't
duurt lang met de men:;chen~ na langen t!jd
komen ze p:lS.
tajM'ja, zie jOt'ja.
ta.jomi, Tog .. hetz, al:; B. l'ajou-i.
tajondo, aanzetsel, aangroeisel op steenen, op
de tandeo, tajolldo ri U'atoe ngkoTollja. 83.D.~
groeisel op de steenen in de ri"rier; kdajvndv
ngk."i, am' bem:'e lulagl'gl!"$i Illaoako, de tande!l
krijgen Mozetsel, al:cl ze niet met t:tbak gewreyen worden, Icatoe kdajomlo, st('enen met
aaugroeisel; muotajoudo Ol'e U!Jf..:OTO ItTadlJ~
llfji, het water ,'an de ri\'ier T. swaakt DS.:J,.!"
het aangroeisel der steenen waar ze onrht>('l:).
stroomt tsmaakt grondt'rig).
tajo'Wo. zit' l.i)lI·u.
taka. --(*1. JaY. tak':p) i mdttkll. kl~·\·en, ph,neD:
Yllstraken ann iets, zich heehten aan. IIIdaka
}XI!'ju/;' rj livlf/VI" er klet."ft Igm op je gezieh:_

TAKA

T.!.KABERE -

metakamo tanta'inja ri djoia, zyn achtersteis vastgepla.kt aan den vloer, To Lage nv.(i
metaka ri J..-ita, een ~"'€er, die zich onder
oos is komen vestigen (door hier te trouwen);.
mampetaka, zlch vasthechten aan. ieta,jal:oe
7lopetaka }toe wllgkaroe, een waterbloedzuiger
beeft zich a:lD mg gebecht, taoe napetaka
Ilgkabosellja, eene 'VI'OUW met wie het hoofd
is komen huwen, tace napetaka ntangga,
iemand op wien de melaa.tschheid is gaa.n
kleven; napetakaka ngkoese ikontja ndeki kadjoe, de buidelbeer heeft zich met zijn sta.art
opwaarts aan een boom gehecht; metakaraka,
zicb hechten, rich plakken op, aan, alinta
metakaraka ri lrompo ntaoe, bloedZllio""ttS
hechten rich \'ast un je buik; m. ombetaka,
zich aan elkuar hecbten, ook gezegd "\'". h.
tredeo \'. vog-els.
mat/taka, \'asthechten, \'8.l>tmaken, binden,
baoda kodaka ri poe'oe ngkad/oe, ik heb den
buffd aan een boom gebonden, uatima ~
nainja, lIataka ri If.lmpenja, hij cam z!jn
zwanrd en bond het om zijn middel, 1tta1l0f!
be nOdaka pai nakalapamo,je hebt de kippen
Diet \'a.stgebondeo, zoodat ze zijn losgeraa.kt;
m(lntaka ikfK, ben. v. d. buidelbeer, "staariv:lStmaker"; mampataka,~ets op iets ande..'"S
pl.a.kken, u:ajo koepataka ri gOl!"makoe, ik. beb
bladtin op mijne zwaardscheede geplakt, mampatul..·u tengko ri J.:oro nlaae, een Yoorteekea
(goede gelegt>nheid) op iemo.nd ,atitbecbten
(tegen hem gebruiken); pataka pale, geschenk.
<fat men aan een fa.milielid geeft "voor het
binden zijner banden", om hem te dcen afzien Y. h. nrkoopen Y. e. slaaf, tegen wien
hg rl·chtmstige gril'\'en heeft (Tor. I, 19S);
l!Iantakwd. iemd. tegenhouden, aanhoud~
zorgen dat bg nie-t "Weggaat; mantakaralu,
zich als 't "Ware ietsombinden, natakarakamo
kudjw. fWj)f)!}Ol!'ma. hg bond zich eeo stuk
hout om, dat hU al.s sch~de gebruikte.
tak(urato-: "die zich aan steenen beche,
een riyien-ischje, aat onge\'. t'en spa.n lang
wordt; tukarindi, takadl)pi ... aa.n dt'D wand,.
-tegen de planken klevend':" src. klet'fr!i~
dil' aan dl'n wand blijft zitten, al.s een kluit
~r van er tegena:r.n wordt gegooid; U'oel'f.il!

ntaka7 de buiten-enkelk:nobbel; toedoe ntaka~
gezegd van insecten 8015 de mbogo (kokO!!tor)
en de grmdi, die zich vasthollden aan 't geen
waarop ze zij"n neergesfreken en rich niet
spoedig laten 'V&wijderen; ntaka 2, kataka"Z~
w. t. v. maliga "vlug".
tal..-apoeli (L.), takapoo, op zgn stuk staande, niet 'V3.Il toegeven wetende, nee takapoo,
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in bla.deren (ongekorven); mentake, groote bla·

dere. drage.d.
2. take, een woudboom, die op den suikerpalm
gelijkt maar kleiner is j hij draagtsteenvruchten (konta) en levert ook sago, ten bedra.ge

van 2-5 bamboegelediogen Tol; er wordt
geen palmwijn van gewonnen., want ala men
dat deed, ZOIl de konaoe geen p8lmwijn meer
leveren j bet palmiet· is zeer smakelij"k, de
podo sangaja nOqJokono, mboOO'apa sakodi,
haI'ie.noe vezels (kamboeka) staa.nsteil overeind.
blijf niet zoo op je atuk staan, dat je
maar met een ding genocgen neemt, geef een takea ([ltor. id., ketel], Ment. take, deksel),
syn. m. dapo, bamboekoker van een lid, met
weinig toe.
een deksel gesloten, waarin 2 gaatjes tegentaL.-anoo; metakanoo ri sotsotinen;ia. bangen
over elkaa.r zijn aangebracht, drinkvat op
aan de borsten zijner moeder.
reis, waaruit men den palmwijn met cen
takara, %i.e afz.
stranltje in den mond laat lOOpeD. Tor. II,
Todj. mell.aka = B. metaka..
188.
"takabere (nit bet &eg. takebere), bet gebed dat
ProB. takea angga, een slingerpla.nt.
in de :Yoh. bedehuizen worth uitgesproken
ter opening van de samenkomst a. h. einde der taki (llong. takin, gczel, met, Tontmb. id., gra.fgeschenk):pataki, al wat men DOg buiten den
Va.sten. Tor. L 336,
inhoud z~ner draagrnand er a.a.n bangt, bv.
ta-kala, 'Voegw., syn. m. tero'o, aangezien~ overeen zwaard, een roeispaan, een mat; rata
mi~ dewgl, DU bet eenmaal zoo is dat, tal.:ala
mangallt'lJ... .£':. u:ela, h!j kwam aan met de wondjelamQ ire'i, bemo do. koekeni moeni, nu het
den
die hij had opgeloopen; mompataki, als
eenmaal hier is gekomeo 1 neem ik het niet
"aanba.ngsel bgvoegen, laboe napataki ri kaweer m~. takala matemo, bmw du toeu:oe
JlJenju, hti hing nog ~n ha.k::mes a.a.n zijne
flwm.i, a3..D:gezien hij gestorven is, zal hij niet
(volge-pakte) drnagmand, se'i t.akeu, ria koepameer opleven, takrzlanja metima $ikr), barr.~
ta/':ika tMe .~Id()e ri ki1lOj011.ja. hier is een
'emo da J..-oerangani, nu gU zelfvan bet wDoe
drinkvat,. dat zal ik dien manaa.n zijn draag.
hebt~!lomen (om mijne schuldaanu teinnen)~
bst hangen; petaki., too,erkrnid, kieine toogeefik er niets meer bij, takalalfja brzoPla kr)~
'Vt·rmiddelen. in een Iapje gepa.kt, die zich
perapi. illt}e'erflf) se'e do. noe/cai. daar ik ee-nin de 111ga bevinden (Ond.): mal/lakilaka,
maal ('Cn buird gevraagd heb, moet ge dien
in de baast oppakken en wE'E'nemen, takillldall ook !.tC\,en, anol' lakala koet()·omo. bare'elflf)
hllil') p't()eb(tlJwe~ pak gauw je sarong mee,
da kQ'!p;elika: wat ik eenwaal heb gezegd,
/;oe(frJ.-ilakalfll) (utaflg!JfJdi, kod:eni ri oe;;, ik
daamaa.r kgk ik ook niet meerom (dat trek
h",b bet kind ha.astig opgepa.kt en na.ar 't
ik ook nid meer in).
water gt'bracht.
takanoo~ takapoeli, taka.poo, zie takfl.
Amp. rrIJek,)e fai..-i. heupl heupbeen.
takar-d. (wrsch. v. taka), eeDe plant die a.an de
oppt>!"Tb.kte )'an zoetwater groeit, takllrfl na-· tatie (g..mg. fllki,th,;, ~ia.ss. ta'i", Sal. fllkl'm,
Boe-g. taiu. Tal. ta'jaka), bovenarm, ook
pe..~asalld.JOl'lIi b')/)I!. in de t. wrbergen zich de
w. t. 'V. pale, arm. 'Voorpoot. [en benaming
gabO€$-"Visschen.
\'. d. a.rmleuningen v. e. kalataJ.
L take (,;1. tangke en )fa!. t(l1Iglrui). classificeerend woord, om al wat den vorm Y. e. dunne ta.k.ipQeloe~ hetz. als l'(l1IffJli, haarbos aan een
zw~<>"t'\'e1:lt. Yolg. sommigen lli-takipl)el/)e
bui;za=:!-e !aag heeft do..armee tl' telh.'n. im partn haa.roos die ."a..stg~token wordt. p(UltfJli
tafltak':". ·r blaJeren, i"nfJal/ tn'Qef!.!!t.!.lJ..~
eeo die in het gevest wor-dt gestoken en er
stuk oftwee lappen geklopte boQmschors: keook kan uitgeh:lald worden..
take·take~ in blad,orIll, tabako ketltke Z, tabak
~)
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1. tako (vg1. ago [eoz.] en Filip. t. takaoe,Mong.
ta!;r)/c, Sang. takQ, ~iil;ss: t~90 ",stelen");JIWIIla/l:or om iets ofiemand komen, Jha'i 1nU11iakQ
pauia ngkai mami, ik kom om eeo erfstuk
"an oozeD grootvader in bezit te krugen, farK
malltaka da 1'leIrOeliGe rionlja, degene die

komt 't'ecbten werpt bet eerst zijne speer,
taoe mantako da "wende, iemand die komt
om filet aodcren te dansen, taoe fIlcmtako do'iu'ali, menschen die komen vuandelukbeden
plegen, u-a'anja siko koetako, alleen om uis
't me te doen, ICe'a mal,tako toeama, ban:"e
1IIeatr(Z, een YrOuw die de mannen aanbaalt,
die is oDgepast j mantako[al.:u, ergens om
komen, zeggen dat men ergens behoefte aan
heeft, poera 2 dja '1Ioetal..·olal.:a sangkani, alles
heb je ook maar tegelUk noodig j tincko, wat
men noodig beeft, waar men om komt, be..
hoefte, tillako ndaja, wat 't hart behoeft, be..
geert, 1Wendjaa tinako IIdaJamoe? wat is je
begeerte?
Ulnlako, Ond. PmB., stelen, mariaJlgkani
lIapenakosi allOt' joe)loe, dikwUls heeft hii
dingen yan anderen gestolen.
2. talo (wrsch. id. met 1. tako en dan zoo.eel
als ons "pak ze!", dus ecn and. woord dan
1. akf)), uitroep, .ooral gebruikt om hondt.."D
wcg te jagen, tako IQ'oe~ Yoort, WE'g! tako,ri
talln, ,·oort, 't huis utt: doch ook weI tot menschen, tako, tal'alai, Yooruit, l:l.:lt ons weggaan!
1. takoe~ het geluid van het stooten of klappell
van twee dingen op elkaar, taJ..·oe nr/ol::oe, .ersterking ...an dit geluid; katakoe-takoe, kIikklak, het geluid ,an paardenhoe\"en op harden
grond; mantaJ..wbaka, twee dingen op of in
elkaar stooten, by. een kapmes in de scheedl!".
takof'baka sakodi l'adjoe :::eilJe, lIal.:audjo'oeri
r(lja Idana, geefnog cen slag op die palen, dat
ze in den grond gaan, 1IIel..-oellyaJl!IG rioenja i
kede, llepa lIatal.·oebaka sOl:'soe 1IIJf.' illl:'lIja. eeM
deed het ,entje zijn mond wUd opeD~ daarop
greep bet met de lippen de borst zijnermoeder.
tdalatako(', door duwcn of schokken uit
zUn ¥erband gerukt, door elbar geschud of
gt!hu~t, telalaial.w ri IIj<i1"a, d60r elkuar-gt=-fichud op bet p:1ard, tetalatal.-o-: adj" (lI/e sa/uIIja'(I," bemll tdakf)('baJ.."a J/u.Jl!ni, de kaken.
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raken uit baar verhand, ala de tanden afschampen btl bet kauwen (op iets bards), ze
kunnen Diet meer tegen elkaar geslagen
worden, tetala'Zf,aI.°oe jakoe nakeni noe radar
ik werd 'roortdurend door elkaar gescbud,
tocn ik venoerd werd door de \"'l'8.chtkar; 71Ulntalatakoejoenoe,eenanderdoorelkaarschlld_
den; J:intallJa ri katetalataJ.·oenja, de oorzaak
ligt hierin, dat het door elkaar geschud is.
2. takoe [.Yor. id.], kalebas, ben .......... ersch. kruipplanten; tal.:oe uoe[a, ook weI kortweg teod(r~
de soort waar...an de vruchten, die den yorm
eener lange smalle peer hebben, worden gebruikt om er de kalk voor de sirih iD te bewaren; tal.·oe retcQe, soort met orllnjekleurige
Yruchten, die op zee-egels geluken; ta~
londe, rond metalen kalk- of gambirdoosje,
door de Boegineezen inge.oerd; takoe taoo,
de kalebas 'KMr"8.D. de vruchten \"rij groote
nappen yoor buishoudeluk gebruik le\'eren;
takoe ICOleo, gelUkt op de takoe teoela, heeft:
barige bladeren, wordt tot niets gebruikt:
takoe djclIdjeJlgi, een papilionacee, laag
struikje, met gele bloemen, 3 onle bIaderen
aan den stengel, en peulnuchtjes_
takoe 1111)(/0. hoofdschedd; taJ..·oe do/a, l.
londa, ecn ka.algeschoren hoofd.
Amp., taJ..·ve ullle, kleine soort kalebas.
tatoeako€', dez. \"ogel als taJ.·oeroea cn goaoea,
groote kaneelduif.
t:lkoE"ja, Amp•. pytbon.
"takoele (\·erk. \". tal.:oelera, Ygl. tallfjkouera),de
kleine blimbiDg, Anrrhoa Bilimbi, Cl. 379;
Tor. I, 405, 413; wordt niet gegetcn door
IUders aan gewrichtsrbeumatiek (koele).
takoeroea en takoeroea-roea. zie tal;oeaJ.w.
takoes<w-sot'-, [takoetoeoe-toeoe], dez. ,"ogel
als to/;f)I:'kot· en pa[K1lroea.
takoetoi'--toi'-, eenc duifsoort, met smakelijk
Yleescb.
takolaa, zie 1./'la.
tak61ani. Tog.. at' bt waaruan d~ wieg bang~
om g~wipt te worden,
1. tnkole. zit' 1. kul...
2. tnkole, zie 2.1.·,~1~.
takole'e, et.'n halsketting die nauw om den bals
(fl!'t!) sluit; mataJ.:fJle·1! Cfll)(', dja metaka ndOQ~
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ban'l: /Qmbo, ·dja mainti, het kralensnoer sluit
eng, het :zit nauw, niet ruim, maar strak.
takolo, zie koZo.
takora, zie 1. kora.
talore. z.ie kore ..
tak6tani, .Amp., takotani 1lfJkalandf), de bodem
der ~and.
tala pror. tala]: matala, Yergaan, ondergegaao,
v.e. ¥aartuig, lIlalala ri rajakoe, het is in mun
hinnenste nrloren gegaa.n, ik ben 't vergeten;
Mala, weggeraakt, opgeraakt, we:r, mariallU)
boerekoe tetala, nape1'api rwejoenoekoe, yeel
'\'llIl IDyn zout is opgeraakt., mgne makkers
hebben het ge\"Taagd, tetala1fl/J baloe'1nja, zune
koopwaren zUn van de hand gegaao, eU"aYmlO tetala 11dajakoe, aldusismgnegedachte,
dat waarmee myn geest bezig is, waarin ik
\"erzonken ben, teta/a jakoe ri px/jamaa, ik
ben \"erzonken in, nitsluitend beng met den
akker, tetala mangJ..-rmi, be poera sangaja, naI.·olli IN./ oe sangaja, hij roaakt het zich druk
met eten, 't eene gerecht is nog niet op, of
hy e-et het andere, ntje'emo nGjXJlttala SfleO
sat!Q. daarmee is hli uitsluitend bezig, dag
aa.n dag i uit .ormen als napotdala is ontstaan
bet $ub!1tant. tetala, werk, berigheid, task,
1l0f'n,fjaamo trdalakQl!? wat heb ik te doen?
",arin tetalakoe, ik heb yeel te doen: bGre'e
motrlala taoe seioe, die man neemt geen taak
op zlch, Ii potetalaklJe If'O(>-lIgka eo, bU mijn
dagdijksch werk; 11I.Qtetaia, s6 ndapaj)()(da[r:
lro"oe, ik heb bet al druk en nu word ik nog
"Weer aan 't werk gezet.
talada, Todj .. n. v. e. huid.
tab.de-ne. zie d"W'.
talado·i, zie do·i.
talii: lIIantalai, samenhoud",n, bUt"enbouclen.
.erbinaen. saJ.-od; u-art' karamakoe. djall/f}
j"lfl IJI(wtalni, bUna is mijn viDger doorge-hakr, sl",chts de huid houdt hem Dog ....as:,
da Jldnkou-a. ndatalai, ombind het, houd bet
bUl'eugebonden.
t:lhs.k:L. bah! et'n woord wa.armee men afke~r
of 'Kalg te kennen get'ft. ta/aka siko St'iOl:'.
tttV'·-IIl(m[Jkoni, ·onlll.Jto~-: bab, jti ~r~
men eet, laat je winden! talaka sf'i, taZ,I)III(k
IIonmika GSOf, bah, wat vies, je drinknap
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gee! je aan de honden, talaJaJ rajal«>e, mamptok pengeroe setoe7 ik walg 1'3.D. binnen, .Is
ik dat kwispedoor zie; koqxAalaJM JX'lCoes~
•inja ICaJaa nta'i baoda, ik walg van de wijze
waarop zg buft'eldarmen schoon maken.
talakak~ zie 2. kaka_
talaH (uit het Boeg. tala!.,,,!!), Str. B., het .
voorzeg~ngsformulier, op bet graf van een
pas begra\"ene gelezen, om hem te berinneren
&an 't geen hij moet antwoorden op de vragen
der gTl,f-engelen.
talalo, Todj. = B. ,.~e-ree (bam&oe-muziekinstrument).
talambaba, zie 1. baha.
t.alambiadje (vgl. adje .".kin, kaak" en lampl),
dock of band, dien men eel!: doode om het
hoord bindt1 om de kin op te binden en te
voorkomen dat de mond openstaat en de vliegen eieren er in leggen, zoodat de mond vol
met maden wordt; motalambiadje taoe mate,
hoi tebengaraka adjmja, de doocle heeft een
kindoek om: opdat z.!jn onderkaak zich niet
opensperrE'. Tor. It 91.
talambibi, zie triM.
tSlameme(ngi) (¥gl. hebe): mL~ of mr;talame~
m,,(ngi), de lippen yooruitsteken en de tong
een weinig buiten de lippen ui~-teken, die
te¥ens hee-n en weer bewegende; dit gebaar
maal:t men om iemand ztine minachting te
betuigen~ mantalaml:'me-lIgi, tegen iem.and dit
geb:car maken. jakOl! lIatalarnannl!Ji boti, een
aap heeft zUn SI.ioet u-gen IW uitgestoken en
zune tong heen en weer heW-OgeD.
talami, zit' lami.
talampa'a, zie 1.pG·a.
talanda"a. zie ra.:oIlJ.
talandese- [.gl. tambI"Kr"Sl? en 2. re..'~t'J; lIla-uta[III/We: steigeren. trappelen: mOl,talandese
ujarrl, be na'ell:J1" ru.eiilldja. bet paard stei~
geit. h~t wil niet loopen. pai napolttalallde..;:;e
gantji, mal.:a tana U/Qllta[andoega, dat de tol
hippeltJ is omdat de grond ongelijk is; tetalalvi{'~ pelilldjalljll. met schokjes. met trippelpasoen gaat hU .ooruit. __
.talandoega, zie rOl!!Ja.
tal&n.:,.ooa, een boom, goed ,oor timmerhout.
tala~~ zie 2. gaga.
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ta.langgene, zie 1/ggene.
talaniri, een ronde houten scblif, die men langs
den weg laat rollen j To;. II,- 387; 'llotalaniri,
8pe~en met zulke schijfjes.
1. taIa'oe, Canavalia ensiformis, C1. 628, een
plant welker peulnuchten als groente wor·
den gegeten en ongesteldheid veroorzaken,
ala ze niet goed z!jn toebereid; a.a.ngeplant
en in-'t wild; Tor, II, 297 j w. t. ":arae, Mol.
Mal. l.:ol,:ara; twee soorten: tala'oe londa, me-.
Ide, be me/retce, tala'oe lItoenda, merceu:e, be
melele, tltje'e ndapomoeja, ndapapeponeri lw1laoe, be 7iIasoc, lIdatijojollja, mosaligoemboe·
11gi, t. I. kruipt, maar slingert zich niet om
takken, t. nt. slingert zich om takken, maar
kruipt niet; deze soon wordt geplan~ men
doet ze opklimmen tegen suikerpalmen, bet
duurt niet lang, of ze bereikt den top, ze
groeit als een nrwarde .massa.
2. tala'oe. klier, klierachtige zwelling; rie
3. rengi. Ook de amandelen worden lala"1I!
genoemd.
talapipi, zie 2.jJipi.
tala-po, Tog., korst op een wond.
taIa......e, eE"ne plant die als too.-erkruid wordt
gebruikt.
1. uInta (0. Ja\". laMI;h, Tomb. t((la'f(l')~ witte.
ronde plekken ("itiligo) in de bruine huid.
die men zeer frani yindt. omdut ze iemand
gedeelteluk tot eCD blanke makt'n; Tor. L
91; als cen man zc beeft, naagt eene non ...
er om en wil ze o,erbreDgen, door met cen
stukje curcuma o.er de plekken te 'Wrij.en
en zich daarnu daarmee in te smcreD j l:elalata, met vitiligo op de huid.
talala l..·ama, vitiligo waaraan men krnbt.
'W. t. v. boegisi (ichthyosis).
2. talata, Psophocarpus tetragooolobus, C1.
2865, eene plant welker pC.'ulnuchten alSo
groente worden gebruikt ()fol. :Yal. birar(J)..
talatalwe, zie tako('.
talawangga (Boeg. I("akka·). niet behoorl!jk.
niet in orde, slordig1 cngeregeld, lallwangga
!lrlya pOlriamve. be 1//(ll/ill/po!!,. be tilllama. W':lt
je gedaan hebt is ,eel te slordig.-riict orael~
nid passe-nd.
tale [.Yor. tale]: motalf', zi('h uitspreiden. ziclt
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in de breedte uitstrekken, motale k{fl'() mPc»lIa 1 bangJ,:e potnknja pai be majom1me, de
Poena strekt zich breed uit, hare breedte is
groot, maar ze is Diet diep, kodi polale not .
no-ntjoemoe, je rlistblok beeft slechta geringe
wijdte, lItotale':. oei ri uma, het water spreidt
zich over 'tland, djole dja motale2 , de maTs
Iigt zoo maar tegen den grond, soera dja motale l ri djoia, de papieren liggen zoo maar
verspreid over den vloer, motale'!. engOTlja
ndaole 2 , het is alsof zlin neus zicb in de
breedte uitstrekt.
mantale, mont., uitspreiden, taleka!.:oe aUkoe, spreid my mgDe mat uit "(montaleali, zie
afz. op taleali), PQntale, rak waarop men gekorven tabak te drogen spreid t; montalesaka,
b!j w!jze van aardigheid ook 11I(mtale kosi,
liggen met de armen zijwaa.rts uitgestrekt,
zich met lichaam, armen en beenen uitstrekken, montalesaka, montalel..·a# oera am! Ilepa
llJe1COlltjoe I), mampoai pelanja, nakatoe'a, de
garnalen spreiden zich breed uit, ala ze pas
ven-eld hebben, om hare huid aan de zon
bloot te eteHen. opdat ze hard worde j manfa.
lesa~'a, uitstallen. breed nitzetten, uitspreiden,
ne'e ndata/esaka tca'a rengko mpangl.·oni, pa~
pOil!1fJlika madika, gi! moet bt,t eetgerei Diet
zoo "!jd uiteenzetien, zet ht>t dieht op elkaar;
/ldalales-aka ata. lo'Of: mampositalesal,;a, de
l.)(,·dckking \"oor hl't da.k .... ordt (in de zon)
uitgespreid. ga medchelpen met zc nit te
spreiden.
tale-tale!!i. oleral yerspreid 1 overal in de
rondte liggend, Vall dinge-n di(' niet zijn opgeruimd.
palltall'a, n. v. e. hoogen boom. die op de
ja/l'fJeangi lijkt.
"
Pl'· t. palllalea~ rak, bOlen den haard of
.langs de wanden; ri potillaie grlnaga. wa.:uzich de lIelkweg uitstrekt.
taleali (ygl. tal~'), in d~ nitdr. mokaralve IIfalfali, of enkel morJtoleali, het roffden op de
stn.ande trom, aaD 't eind van hN slaan op de
t!rl..)ote trom (:lOlIda); de karuto,,'s worllt'n
"daarbij beg-ch'id door een .'7(mria: wrsch. is
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dit klanknabootsend- en hoort men in den
dat bet een soort neat wo~ boot motalemba,
roff'el de woorden tak ali ,.spreid een mat
nakari!si potojoenja, kosa bare'e, djam() ka~
uit"; volgens and. beteekent deze uitdrukU'QeSl'2 tojoenja, kampail ri oee, de gaboes
king, dat bet geroffel
luid en vel' hoor~
maakt zich cen nest, en slaat (bet riet) nit
baar wordt, elC'a montale ali "alsof men eene
elkaar om cen plaats te maken om knit te
schieten, de klimbaars doet bet niet, die schiet
mat nitspreidt", z..v.a.. ons "van een leien
dakje"; kantoeoe 2 tambikoe elra montalcali,
de kuit maar zoo, ze slierl over 't water.
m!jneslapen kloppen alsof("r cen trom roffelt. talembi, zie lembi.
ta.leba (vgl. teba en lebasi); .amp, ratoleb~~i talenga, Amp., spee,' bij de To Wana = B.
m:Jo 11/);o11li, rasoso, palQxja rapoe'aki, V3n
taMelako, Ie-tdsman.
den DeUS van den up is een stukje afgehakt, talenggori [vgl. polengkari,pal., op 1.Ien.gkaJ.
er werd een schUfje afgesneden, van zijn
P., de stukken bout die tegen ['een nog niet
voltooide beining] San zijn gezet, tel' voora.ch~te is een atukje afgebroken.
loopige afwering 'V'an dieren(lIS,), Icaja bare~
taIedja (vgl. idja); mont.aledja(ni), in een kokospalm klimmen, met de teenen tegen den stam
'epa rapakorol..·a mpo<iago, nepa ratale-"9!Jori,
(de heining is nog niet gebeel in orde gegedrul"t; iemand op de hielen trappen; nataledjani kajoekoe, bare'emo·a1in:JI."('a, hij klom
bracht, er zU n pas stukken bout tegen (de
openingen) aangcbrachtJ.
in den kokosboom zonder een klimstrik" te
gebruiken j kami dja 1lodaledja, dja noe-peta- talete (0. Jav. tiatah), de Iellen v. d. hasn.
dalisi, dja ma'i sarai, je mpt ons maar op de L tali (.austron.), boofddoek. hoofdband (Tor.
I, 356, II, 133, 220, 351); tali pampa, hoofdhielen, je neemt ons maar tot voetveeg, je
doek del' vrouweltike dooden op het ten.gkekomt maar eventjes; m.o-mbdaledjafni), elkaar
feest; tali bOJlto (afb, Tor. AtL bfdst. Kleeop de hielen zitten.
taledoo; TnontaledQf., met een plat schepnet
ding en 'Versierselen, Kand. eel. Ob. I, 380,
yischjes (doe'o) opscheppen, boe-llgoeti 11[1":(1Grub. Streifz. pI. 47, 70), de haarband van
joekoe IIdapotaledol?kll d(~'o, ri l.-arimbouja
bamboeschiI bti de 'Vrouwen der Berglandschappen; tali b(#'ja, witte hoofddoek, waar~
poll/ledoe, mfll.-a lfliria naposa1ldjnjak(l ri
Irilri oel, ,"ezelweefsel van den kokospalm
mede men rouwt .,·oor cen boofd; tali [Jallgga,
wordt gebruikt om er de viscbjes mee op tt:.'
een \'e'rsierde tali bonto: tnli rak-tJjo, de hoofdscb('ppen, op plaatsen waar sterke stroom
band btl het feest momparii.mgka, die van
den hoofdschedel naar den nek loopt j In!i
ga.at, want da.ar zwemmenzeallemaal in het}'(ll.-t)jlj pilll?s/?$", de oude vonn y. d. Jlf'banlja
zelfd(' water IH,ngs dl'n rivie-roe\·er.
}/d~Jmp'Jf: (zie &antja); IIIvtali, een hoofddoek
taIe;i. zie tall:'.
dragen~ ICI:"(: paka motllli:<i. de nouwen dra~
talehe: mi!latalelu:" tegen een andl'r zich aangen allen hoofddoekcn: "AIJlb' }!(Iafa{ini~ de
dring-en, zich wrliven; md(rfalelte (lIIrrnggudi
mondfluit 'Wordt '\". e. trC'chter (tali) voorzien.
ri i1le'lIja, het kind dringt zich. wrijft zich
2. tali (::S-ap. Par. 1tfl(li~, SaGes. tflli, Tor. I, 225,
tegt'n zijne moeder aan.
ab pref. I~.). ,-oort'oegs.el in Vioorden als
taleileta, refrein van ei!n gezang, dat daartrdilmlll. talilf"/lfU#'fl, tafiMja. zie aldr" [en
DaaI' wordt genoemd; lIIotahildil. dit gezang
5prkk.] en op ti/llali, t'f"maliw
zingen.
::>- taJi (uit het BO("g.). eene boc;€'t,}heid van
talekomho. een struik met l"t'-n scbijnstam.
:)0 haantjes-duit1c"n: t'ot1r/i, ongey. 8 1 ::; ct.;
talemba (\'gl. 3, 1I!/IIba), een pll'k w:tar de g.l.boes-viseh zich met dcn smart ruimte maakt
k')I'I'a ".:ala/i, et'n kookp..>t "an 3U duiten: tllli~
om kuit te scbieteu, roeestal in sti! water in
trtii, t'en kwartje. ~O haantjes-sluiten.
taliado, zie !.:ah·flrl,).
't tiot'~riet; III,-,rfll"'ilbrr.op·~n stQ.£.lekie een
nm maken, om daar knit te scbieteD. een "taliawa, e€n plant die juis! zulke bladeren he-eft
3015 de (lira [zie 4. (lira]. Tor. It 240.
plek voor het kuitschieten toebereiden~ zoo-
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taUboea; moialiboeaJ.,,"i, opborrelen, van water, taIimboeboe (vgt tiboeboe), weI, uit den grond
bv. in een d~ikolk; 1/}-tOgoe oef motalibotopborrelend water.
aki, meoemboetaka, het opborre1ende water taliDga (vgl. 2.liaga en Austron. talinga), oor,
Ve!'tOODt zich als ceD bol, bet wipt zich naar
taZi1l.ga oease, gat waar de bllisteel door ~
boveD.
[«ZingG basa, de rotan-ring die onder aan
[taUdanta, zie sidanta.]
de voorz5de der draagmand is be"\"estigd,
taHdanto, bloeiend kruid (hanekam), Celosia
om er de draagbanden san vast te maken,
lalillga lIdjaroe, bet oog der naald, papenaa
cristats, Cl. 705.
talidi ~ metalidi, ergens om heen loopen, langs
talil/galllot, zet je ooren open, taZinga 110C
den rand van iets loopen, meialid; ri limbo,
il1lboe, scherpluisterende ooren; [talinga is
1angs den rand v. d. poel loopen, metalidi
ook w. t. v. tangali].
ri U'ilri lIr1jaja, langs den kant y. d. 'i'>eg.
lIIotaliTlga, ooren bebben, idjaoe bare'emogaan j mnmpdaZidil.:a roei, uitwijken Toor
taZill.ga, de Inlandsche naald beeft geen oog;
dorens.
.
metalinga ;mbot, soko kaboetoe 11I.boej<Jta
taIie, Pl'. t.
B. falikoe, rug; mOllfalie, den
nadonge, de watergeesten hebben seberpe
rug toedraaien, "\"I:'daten.
ooren, zelfs het doorbreken van een hur
a) mllali,- IItaoe iotJldoe, verlaten door den
hooren zijj talinganimompodagoolloekoeto'o,
doode,
neem gocd ter oore wat ik zeg, bare'e 'wL) lIadill!l!.lo..-.:oe IIlm)I' lajoe, achtergelaten
tatalillgani parx ,zgkabose:nja, hij nam .01door den gestorTeoe.
strekt niet ter oore wat het boofd zeide,
taligini. hct.l. als nall/Lo, mosterdkruid.
be madojl) 7naulizlingani ada, hij doet niet
talikoe (Tontmb. litjocr, talitjoer, Sang. faii.lijn best op de goede zeden te Ietten, Jldakr)((li', Tag. Bi8. ialikved, Austron. [il:oedj
t(tlil/gani rioellja konaoe, nepa ndataja, in
["gl. il.-oc]), rug, nchterzijde, ri taliJ...oel.·rx,
den starn " d. suikerpalm wordt eerst een
achter mun rug, huiten mun weten, talikOl'
opening gehakt~ daarna wordt de wig er
lIIpcII(li1 rug van "t zwaard, tali/':Qt n[ll.-araoo,
ingeslagen.
rug v" h. bandje; lIIaJltali/.-ot'si, df'n rug toe1II0mpdaiillga lmllpol.' tali II To Poe'oe m&Jkeen·n 1 niets "an iemand willen weten~ dju
to, de boofddoekell del' PmB.->rouwen hehnatflli/':ot~-.:i kami, h!j beeft ons maar den rug
ben (slippen als) ooren "an wilde buffels.
toegekt>el'd, ons in den stet-'k gelntcn, zich talingondjo, zit, ()}ldjo.
niets vau ons aun;ctrokken! 1/1'"1.' IIda/aii- t"llinti (Nap. Ea.d. id., Du·a-t. talingki),oever
J."l)l'si jlt'bdt' Ildt'lIIt', keel' niet den rug naal'
van zee, rivicr of meer: mefalil/ti, langs den
't Oostt'n, ja/.·ol' dja lIai<Z/ikoe 1II]1ao(", de zaak
o(>.er .1oopt'n, dt'l] water kant houden.
is buiteo rnU omgegaao; tetalikul!si, ten talis."lja, ook Icajaa lIgkadf)sa (zie do:<a), Tor.
II, 270. cen liu:m: die wegens ha.ar va..;;t
acbtcr gera.akt, :'lchterlfjk geworden; IJ/Q-mbainfa{ikot', ineen:'. den rug wenden, plotoroklemmcn "an :mdere planten tot too"~rseling teruggaan, ri l'om1)(liJltaliko,· mami
kruid bij den cogst wodt gebruikt.
mfl/rela so'(', tOt'n wii plotseling den tcrug- talise ()f:l.k. Boeg. id., )Iinah. t. talist-i, Tag.
His. talisai, SaD£". :-:a(ise), Tcrminalia Catoeht annnaIDen, wl'rden sommie-en gl'\\'ond.
Jllt'parilltaliI.-Ot', :lchtcraan komen, zkh in
t;IP:t~ CL 331:), een zl."er groote strondboom
de /'Lchterboede bt'gl,yeo.
met nij groote b1a.dercn en eetbare HucbteD,
talimba ("g1. 1.Iini1'(l cn Xap. (a/IP·1II1,(/). gmf
kn.rU')e tali"e n"~ ([}/OI! nda(1ja/;a, taiise.hout
wll!1ruit de doodki:-t met de beclldl'r~·n is
wordt yoor enkele dingen gt'bruikt.
we~g-('n!)nll'n. omd:lt Y')or de bCl·nder'.'n uet taIiwlljo€";;i, pro t. = B. tfrlilr(l"')I'a~ huisbe-d~!lfe~t WQ.dt gC'Ticrd. - De b~'n(fe;;'il:' - woners, hui:-genooten, fafirrajl)('gi mpambola,
wcrdt'n d::l;,una in t't'n andere ki:;t in een
hui:-bewoner~l httish('eren.
!>pelollk bugezet.
taliwa.ni, taliwanji,. zie lram·.

=

f

taliwanoea, zie tronoea:

taliwo"ke, oorsmeer.
talo (Tgl maloe en Minab. t. Tag. llk. Bik. Sa'd.
Boeg. BoeS. id., Ibn. talok, lIal udoek, Niass.
oiaw , Sang. tala, :lIong. talo"lL', lIad. talol..", O.
JaT. Tob. Kar. Lamp. Sas. taloe,Bis. taiaoean);
mdalo, het winnen, de b~ zijn, metalo lIgkadolidi) bet winnen in schoonbeid, de mooiste
zgUj mantalo, mantaZQri, ierod. overwinnen,
iemd. de baas zijn, iemd. noodzaken om in
iets toe te stemmen, panangi $i'a, nalato 1ll)e
jocwe, btl is overWODDen, anderen zun bern
de b~, koetalori da maoeba anakoe, ik beb
Tan baar geda.an gekregen, dat zij mfjn kind
droeg.
1. Woe (Mad. talon, lIak. taloeng, O. Jav. Tob.
Kar. MiDah. t. "Mag. Tir. Ibn. Ilk. Tag. taloell),
Ternilderd stuk grond, akkergrond waarop
het onkruid de oTerhand beeft gekregen, da
taloono ell·o ri bonde, be da poua rapetccum,
het ookruid op den akker 2:3.1 eeO wildernis
worden, het kan niet meer ten "\"olle gewied
worden, taoe momoia dja 1Jumdmta"2 ri tail)e,
degenen die oogsten ba.oen zich met de voeten
een pad door het onkruid, talOt'lroli, het on·
kruid dat na 't wieden weder opschiet, dja
lIIodil,:a talof', nicts anders dan wildernis aan~
brengen, .l. v. U. te veel hooi op zijn vork
nemen, gezegd vun iemd. die een zoo groot
!>tuk land wil bebouwen, dut hU de yerwild.. ring niet kan tegengaan~ tai{)(' frilrilljl1, "erWlIarloosd zfjn zijoe lippen, gczegd van iemd.
die niet meer pruimt en wiens lippen ilus niet
meer beboorluk rood zien, brxndl1gil/w wltriJlja, mangaoe/l/(), ma&ol'jalllo, flrff)f'Jllo, /)an>
'eUlf) tllalf/Oll!.lu, zUne lippen zijn bleck, ze zijn
droog.lichtgekleurd. nrwnarloosd, hU pruimt
g~ sirih meer.
IJ/(Hltaloe, zUn akker \'el'waarloozen, het onkruid laten groeien, de wrwildering niet
tegenhouden. ~i'..,) N/oufa{fJf', Larr'l: re'e /~r)_
IIdtJllfJf', je hebtje akker lakn yerwilderen.je
heot get'o akker nlt'er: oTerdr. niet g"l'rc:::dd
"\"olhouden, dja Iw"da{l)f' lII'toU)//go, te.~al)jo
mam;mgo,-·{e.-':ftojl) LrtYt-:'F, f'/ca tat"Je.1!iJdiam(l(J,
~:anta',* da Ico'oe lICpa ndar~nta..'1i, santa'ol!
$e.; roo nda!.:oeasi, hij pruimt maar bfj tus-
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schen.tyden sirih, dan eeDS weI, dan eens met,
zooals iema.nd die cen stuk.land bebouwt, bet
volgend jaar ruimt hy bet onkruid op, terwijl
hg dit jaar reeds het hout heeft verbrand;
mampakataloe, laten verwilderen, verwaat"loozen, oemo nakoro mamjKJdjamaa, bemo lIarata. mpalenja, dja napakatalot, hll kon het. .
nietmeer bewerken, zgne kracnten schoten te
kort, bij liet bet maar verwilderen j dja till)nl.aloaal.:a, dja najaoesaka lratodoe, bart/eTno
mamo'lgo'!, hU liet (7ijne lippen) maar verwilderen, hij schoof den sirihzak'ter zijde en
pruimde in 't gebeel niet meer.
toonaloe, motoe»zaloe, V. e. omineuzen
vogel: voortdurend roopende blijven zitten
op een tak en niet nader komen, an~ (mo fioema1~ poa, da re'(! bambari, als de uil op een
tak blijft zitten roe-pen en niet nader komt,
dan komt er gewiehtige tijding; 1UltoetOl!"ma~
loesi mpoo (moe da melcali, de uil heeft al
door aanboudend geroep voorspeld wa.t er
zou gebeuren.
2. Woe (Austron. U[f)e), PI'. t., drie.
'1.'aloedidi, zie Toeladidi.
taloemboe, ouderwetsch katoen, alleen nog bij
godsd. plechtigheden gebruikt.
taJoeIl.:,"a (jlak. talloengalfg, Boeg. tfllot"lIg';lIg)
cen boom~ ,,"elks bout .oor tioomerbout dient,
de "\"ruchtt'n worden weI bij de sinh gekauwd,
bij gebrek aan g-ambir.
taloewo [\'g1. {oP/I"o], een kruipend kruid. srt.
poorelein, met dikkestengels, nietaangeplant,
guame gegeten door de varkens en als ·het
jong is ook door de menschl'n; hl't is grooter
dnn {rm!lgilla of lanrljillla, maar wordt dik""Uts da.1.r"an niet onderscheiden.
talombo (vgt. )1a1. t/)embltJ...~ Loin. ta{umbo), cen
groote :lOort ViIO ~taabielans, grooter dan de
.~'jr''''9j ('n eyeneen", met eent' scheede OTer
'tlemmd.
talondo, groote en hooge waterval, steil gededtc van den bodem. waar bet l ...ater a.fstort,
btl"'IIIf) JlgA.-itl), 1,I(1/ft' srrafQl! mban/I)i?, bt'
t'J(:fi,,.., [iii)!! tiJ..·')e, ri ,·njttllja tIlfC!.CZpj bUll.'!''',·,
inlllj« f.'lra im IIwJ..·ata, de watt'rnl.l van de

K.ilo is nteer da.n 100 yadem boog~ bent-oden
is ten kolk en daarin leeft een groote paling
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met vinnen zoo grl)Ot ala ecn aloca.sia,.blad.

talongkoe, zie longkoe.
taloto, ProB., een boom: die zijn..e bladeren tegelUk veriiest.

talotoe, een zeeviscb, die dolo'l heet z<>ola.ng
hy DOg klein is en dnarna den naam talotoe
en DOg andere DarneD krUgt; zie dQltJ..doZo.
1. tama (verk. v. toeama, zie aldr. j Mor. f4ma, I
man), OOID, broedet of neef van n,der of j
moeder; ook de stief-.ader wordt vuk. met
lama aangesproken j broeders van vader en
moeder heeten gewoonlijk papa; de illor-

opgeschept worden met zulk een tamaoe, die
daarvoor zeer gescbikt is.

[tamapoe, dezelfde boom als (ta)mampapae.J
tamarari, zie 1. ran.
tamaroepoe, zie roepoe.
1. tamba (Jay. tambal, Tab. Mal. tambar, lla.k.
tambara·, Boeg. tampa'}, lap die ergens ia
opgezet~

belegse1 am iets te besebutten of am
cen gat te dekken, tamba doel.·oe, stukje dat
in eene wan is gevlochten, om een gat te
diehten, tamba R!Jkaraba, cen lap die op een
jukje is gezet, tamba mhela (Tor. I, 183, 184),
boete voor het toebrengen eener wond, tamba
tiog fa wordt by de pompeindo gebruiJ.."t, zie
2. ta; meta»Ul, oom xeggen; mampotama, tot
lIgkiuw-a "bet lappen der aangedane scban0000 hebhen, oom zeggen tot, neef Zl]n van,
de", boete die een o"erspelige eebtgenoot bei JfesQU'Q napotama, h5 beeft 1L tot oom, 15
taalt, om bet hl1welgk in stand te bonden
is een neef.an :M.,pampotamakoei TaLasa,
(Tor. II, 35), tamha mboeroJ.-o mpoehtja, "die
ban/e madago koeto'o to'oa, daar T. L. myn
den (doorgcbakten) strot van zUn heel' weder
toelapt·', beet een slaaf die in plaats "an zijD
oom is, mag ik zijn naam niet noemen.
[2. tama (o.ergenomeo, wrsch. uit't Boeg.),Str.
heer gedood wordt, oolt cen bekentenis, be·
E. j mofoma, yolleerd, bet Koran-reciet ken10fte of toestemming waarmede men zijn Ienende; Tor. 1,324 y.; lIIamjJotollla 1), iemd.
"en redt, lamb« mpeeli "om het omk!jken
matama maken, het Koran-reciet doen ten
(berou w hebben)tebelettell", hetgeengcge't'en
worde am een der echtgenooten tot scbeiden
einde brengen. (J-IS.)]
tamaboenga. 600rt waterlelie.
te bewegen, tamba mboekoe mboeJoe "bescherming "oar (een sebop tegen) ·t scheenbeen",
tamadoee. cen boom die gelUkt op de doerian
(m(It/r)Ce'), maar andere Hllchten draagt; ook
hctgeen cen kind doet of meebrengt om z!jne
de doerian wordt weI tamari()d: genoemd.
OUdt'N, ....an wie bet straf ducbt, gunstig te
Amp. tmllar/oei;, doer ian.
stemmen.
mill/lamOn, lap of ander dichtaelopzettcn,
tamalaba. w. t. v. /){If)ela, buift,L
taruampapoe, zie IIUUlljlUP0f-:.
lappen, m{mlamba daeallgG, een \"aartuig dichtamamparo (liar, foemamparo), groote wesp
ten, malltall/Ull df.Jeko(', eeDe wan lappen,mamet zeer dun middel.
nfwllba lcQerol.o, zUn leven redden door een
slaaf te ge"en j d(,d:()f; m/atamba, eell gela.pte
tamana (\'£,1. 1. alia en Mak. tama/UlII!;' Boeg.
waD, .'iulunal..oe L'oefamLamo, ik heb m!ine
tOlllanallf/), onnuchtbaar. kinderloos, ... ooral
van menscben, doch ook weI \'. dieren gezeg(l.
broek gehpt.
tamandali, Todj.~ n. v. e. kruid.
2. tamha, Str. B. (uit bet )!ak. of Boeg.), vermeerderen, bijvoc"gell, lIdatrwdJ(li .~oma, bet
tamane ["£'1. 1. tall/a enz.]. w. t. \'. /(wgl:ai, man.
tamangkapa, zie 1.lMpa.
erf wordt vergroot, muclnlmo, pai ~!Oetall/[,ai
m/oi', er i~ al veel en ge doet er nog bU.
[tamantjoejoe, 7.le 2. sf)':iw.]
3. tamba, SrI'. B. (wrs('h. )faL tam/J(I!.., viscbtamantjopoe. zie .'ioj'o/!.
tamaoe (vgoL 2. jiM/'), cen bakje van palmblad
vijn·r), groote zeefuik (aero); JIlutam!Ja, met
ct'n zeefuik visscben.
of -bladschcedc, dat slechts :tan el'n kant is
omge,Quwcn en vustg<'stok('n; ,f',,!i sallta- 4, tamba ~ \'gl. 1. frwd.-a). in den n&''1.m mil eenige
mao.;. zulk ecn bakjeyol sagopap; IIJat~ ..
_boonlt'n en planten: talldmlJlQ!langc, gebruil:t
als tuo,ermiJdel, om de te :miiden rust mec
te be~puwen, tam'6a doeata, n. Y. e. boom,
(I) Yo!gc'u" illlichtin"en ten I'~chte mompatama.]
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w.tamhale, zieh QP de voorgalerg ophouden,
ta.ba nggo-ra, een lia&n (woekerplant), tmnba
gezegd v. e. man die Diet bg z!jne vrouw
djara, Todj., een kruid, tamha mboeni, PmB.,
siaapt, 1Mtatambale, be jore ri rongqnja, hg
eeD. boom met eetbare Tr11chten, tamba ol~,
slaa.pt 'a nachts op de voorgalerij, niet b!j
Cassia amta, 01. 679, dez.. heeater ala kale
zijoe vrouw.
1tU11tI)e;1"()e of ka.djoe yumouQe, aangewend tetambangoe, groote sooTt kallerlak.
gen icbthyosis.
tambadjo, bamboe-koker Tall een lid, waar- tambi.ngoni, L. tambangoeDi (vgL 1.u:angoe), .
boofdkussen, langwerpig van vorm, met 2
mede zeewater in de kokers (boroi) met asch
platte zuden (lro'o 7ltambangom1, Tor. II,
wordt geschept, ri tambadjo ndapanUI1llboe
187; tambangoni nfoempa ,.hoofdkussen der
tMi ri boroi, in een t. worJt zeewater in de
kikvor:;chen", een waterplant, met platte
kokers met asch gescbept.
drfivende vruchten j ala de kikkers met regen
tambado, D. v. e. boom.
kwaken en deze vrucbten hoven water ko1. tambae, versperring: gewoonlijk eene beiuiog
men, zegt meo, dat de kikkers om 't 't'erliea
van uU zwaar bout, of eene raamvormige
hunner boofdkussens scllreien j u:atoe 1UJj>()onrbrugging eener rivier, die a..'\ll buffels en
, tambangolliJ liii gebruikte een. :steen tot hoofd'\'ukena den toegang moet beletten; dJaja nda~
kussen.
iamba'!7li, de weg is met eeneheining versperd.
2. tambae, PmE. ,\". t. 't'. tan/pere, kated(), pom- tambani (vgL l.latca)j moni.amballi, zich voor
iets, om iets terugtrekke~ om zicb niet bloat
poen.
te stellen, nonuljaa 'l~polltambanika? waartambaga (uit het :II.1.), rood koper.
,oor trekt ge u terug, wat tracbt ge te ont[tambajatoe = 1.lcaJaloe.]
loopen, te vermijden? J/apo-ntamhani /"'OIU)t:lmba.le (missch. uit mala mbaJe, het eigenlijke
n!l'mja, hU trekt zich terng uit gierigheid
huis, '''gl. [1. lI'ale}, ~a1. btllai, Ra'oeta ball'
(om zicb niet bloot te steUen un vragen, om
.. deur", Boengk. lrale'l "hue, Austron.lrall!
, niet iD 't oog te loopen als gierig).
huis"; [vgl. auk mbal.. ]), het ,"oor iedereen
toegankelijkc gedeeltc 't'. h. huis, de voor- tambira, Str. B. (uit het ~. farnbam'), ge~
neellmidJel. tE'gengift ~ m<mtamoaras;, wet
galerij of de miJdengang, al naar de bouwgeDeesmiddelt'o behandelen..
orde (Tor. II, 160, 161,29); bIT de To Ampans. is tall/bale bet gehecle huis, behalve d", tambaradjo, hetz. a.la 11flrudjfJ~ zie rarljo.
L tambaran3, eeo \'lies\'leugelig inseet, een
k.a.mertjes (.-:on!Ji) en de Jag-ere vlo£'r, waar de
lsngt.", zwartblauwe glazenmaker, die zich
kookplaats is, tnmbale IIIjKUII', een aanloopjc,
aan 't water ophoudt.
ecn inleiding, dja pMI:' taJrtbrtlel~jf1, blllljUl'fl
11djoia, dat is maar een praatje ter in!t·i- 2. tambarana, ayn, met ba[,/':kari, geitenh3ar.
a1::; lansversiering.
ding nn hem~ nag niet wat hU werkelUk
tarubarari (zie 1. rari), Amp., hertzwUn.
Zegg<'n wil (het ,"oorhui~, nog niet de e('hte
huisdoe-r, h~·t binnenhuis). Jall/lml" ffl, c(!n tambari, Str. B. en Amp.,gen<-tmlidde!, toowrkruid, tf'gengi f ~ (tl (1/1)([1';, mJ,xlwt"l,,:a la bia, 1/((.
stul: ". d. bosch rand dat itl omgekapt rondom
.~r:k', 1/(11' I('(JU!If/O IIf{)!mtt-: (Amp.), wend een
deo buitenrand der omheining, taml,ule·p.onj'l
tOlJn'rwiJdd a.a.u. brand er meel voor, de
IUlutl.'oh{/1/i, btl; OiletW pul', IIdatlilmlm tamba/..
gel....t Y. e. doode heeft hem aangesproken.
eo, 'lfJi [n'Of kadjof! me·OQenani. de boschrand
pro t. (1) III' lIt-:vnd'llll':lrr}l';ri, men houde niet
om den huitt-nrand der beining ,,"ordt omop medicgn te spuwen,
ge~Pt. opdat de rUllt Diet in de sebaduw stu,
Ii)
tu'
nl"m;
IIll'mlmhllri.
men acheide Diet uit
er .....orat cen toepwg ,"oor den zonnescbun
geneesmiddelt'n aan...k wenden.
gl'maakt, OpJ;lt niet de schaduw der boomen
op de rijst ,aIle, rijn fambale·eoll.i!!.,_ brtnial)(t , tarubaro. bolgewas, ll00rt wittewldlejie, wordt
. gepLmt op de erven. heeft lichtgroene smalle
].J'l()( If/ontjo, 't is maar een buiteorand ('en
bladereD,
los praatje), 't is DOg geen ecbt bericht~ mo--
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tambata ([Mol'. id.); vgL ,rata), paddenstoel,
mpatambeka. kadjoe, op den grond is bet hout
die op rotteode stpffen groeit; eenigesoorten
gelegd.
worden gegeten; Tor. I, 237; 413, II, 199;
montambe taoe mate, eeo doode in zyne
(10k echimmel wordt wei tambala gend.;!:ekist op een stelling pla.ataen; mtmtambe.(of
tambala, m('t padden~toelen begroeid, be-.
mQtambe) pale, de handeD op elkaar l~n
schimmeld. Soorten 'ran fn.mbata z!jn: t. ba(de linker met deo rug in de palm derreehter,
oela, groeit op buffeldrek, wordt niet gegeten j
beide handeD aaar bOTen geopend); men zegt
f. talinga, bedv;elmend, bestanddeel T. d. tndaarbij: koefambe pall', I:oeromf)e sampoejQe,
ii/rani (zie 2. Irani); f. 1II!,e!Ja; t. lIgkasa; t. rf)ik leg de handt'D iDeen, ik breng de 10 ViD11lbf', groeit op ~ilar-stnmmen; t. Irona, ....ordt
gers samen (ik zie af van allen t(·genstand);
lIumtambe rUjJQI!, het gt'schenk vra.gen da.t
gegettm; t. ma;sill'()(, ook /rlll!/l..-odjo genoemd j
t. jopo, wordt gegeten j t. uwiangk!', beeft ~n
lambe ndapoe beet, 't geen ('cn nouwellj"k lid
ring (/(wg,.:e) om den Htecl j t. n!l/.:rYIIgkrr, een
der bruidsfamilie btl de huwelijkselniting
tauic I>oort, die lang moet gekookt worden.
naagt aan de fumilie v. d. bruidegom, voor
Amp. tambata kodj() = B. tangkodfi.
de talrijke malen dat zij voor de bruid den
tambe [Mor. id.] j mal/taml,!', man!lanfamk, mu~
pot te mur b«ft gezet (koera natambt ri raJlfum6('/:(I, mOJIIl'airllllb'!l,(t. iets op iets andl!N
}XJe) j montambe paoe, de bespreking op8Chor~
leg-gen, ma(ugapdamhe t(((Je mate, ('Cn 19k in
ten (rtlsof zc zoolang op 't ra.k werd gelegd)j
nwnlambemo djole, de nucht der mals gaat
de kist op een stelling leggen, Tor. II, 96,
lral('OI" lItiatambe ri I.""UOI', tmulo iadjOl'ni
zich leggen, gezegd als de Yrucht der mal's,
ndatambel:a ri I.·adjo,' m'Jtoto, het varken
die eerst schuin naar boven staat, hoe lang<:!r
wordt op de boomen gC'legd, de uiteinden ,'.
hoe meer horizontaal gaat liggen, als de pitd. stok waaraan 't gedmgen wordt, worden
ten zicb "ormen; [pontamb" k((,...:o I), rie tigelegd op twee boomen die tegenover elkaar
jJQkoJ; tamb! (.oor pOl/tambe) ban!Jl.·e, henasta...1.D, taw IIude lIrlat(wd,,:ka ,..i fam/xrJ, de
ming van et'n figuur die zicb yoordoet bli
Goode wordt op {"ene stelling gelegd, pall'
'r wichelcn met touwtjes; e('o de.-l der touwI.·nii 7Id,tfmnb"l.·n ri flfI!" "",kalld, ulje'!' &rmhe
tjes zit aan elkaa.r, een dee! nidi tamb!'-/'';'
71gkllii, po...;okinja 1//'l'f)f'i;. de linkt-rhaod wordt
gt>zegd .an een mao die naakt 100pt of wiens
gelegd (met den rug) in de reehterband, dat
st'haamdeelen nit>t \'oldoend(· bedl'kt zijo,omis: Iinksche ligging. de beteekenill is: zieh
dat ze bii 't ziuen op den vloerlig;;en (tflnW)
onderwerpeo, dj(lin "!Ikilltd!'l'" lIdatam~ka
en bli 't loopen neerbangen (It>;:),
ri tana, de ,'Ioer der hut ..... ordt op den grond
me/ambe, mdambeka, liggen op iets anders,
geIegd (dus zonder pall'n, aIlet'n op dwar:lkadj()e mdambe ri jUeJ[(JI>!ljrl, dt' bulk ligtop
e('n aoderen h:l.lk. ka.cljot! UIt(X ri kalla mdahouteo), korter gezegd: I..nmlf'l'e "dalamlJ/'
lalla, de hut is op den b'rond gezet, flt",h"
mbd..a, allOe ri gose pdnmb-:ka /l)l')'! ri I..alla,
kWli/l, dika falmla. legt d~ !'(;hilden «()p 't
de balk aan dt' rechterhnnd Iigt boven, op
rak)~ zct dt, lan:>en nc(>r l(ormule bij 't sluikn
dien aun de linkerhand ligt die a.an de rechtt'r• an \"'rede), porOllgo 11/111)" sd/Je "/('(1. J.·mlj,,'·
hand; tdamoe "/J ri /r'IIN) mball(l, de zon Ii;:
ndatambe n!lgr),~I'. bet hu ..... elUk van die m.. nbo,'en op 't bos;:h (staat aan dt'n rand \'. d.
schen is all; twee baH, en waarvan die nan de
gezichwind,:,r); tl'trrmbe/..'alllfl ri [lJre kar/j-",
linkt'rhund is gelegd op die rum de rtthh-r~
flJ(l(lIldoe, het 3.'lcgespoelde :>tuk hout ligr
ha.nd (wnt onheil breng-t), n' 1'ltI!I!:a l:.Q<'j""
(met het uiteinde) op den wal; klldjrx (Ulff<mpatamh.'krl ll'itiA-rK, op d" rustbank l~ ik
m .. fnIllO(' .~ahl'li dja kateJII.d(lmb.·k'lI~j'r ri aN)'"
mUn!' bt'\-nen. !ml!}l:(l 1X/IIII"daml"'!.:fI IritikOl',
pd'lUlbeA-rlJlja.het:>tuk hout dat opit'tS:lOd':'n>
---de--ru$tbank is de plaats waarap mUtl<' l>t;n~en .- - Jig!, komt slt"{'hts 'oOl'{'cn klein dt't'l te liggt"ll
zijo gel('gd, J.:adjOf' IId(lpatltlllheka ,.i trma. hl't
or dat Waarl)? het ligt.
hout is op den grond gpll':;d l ri tmw nda¥J[I) Ook de ,·ormpda.mbcngkaso w0rdt opg{'gevw.]

TAMBEA - totambe, komen te li.ggen op iets andere.
sintambe, op elkaar liggen, 1ca:sintambe mpodja'i, beete die een man. moet geven, a.1s de
f8..milieverbouding waarin ~ sta.a.t tot zgne
. aanstaande vrouw zoo iS1 da.t de eeoe tot een
oud~r geslacht kan gerekend worden dan de
a.ndere.
tllOmbetambf', op elkaar liggen~1nombetambe
yxlja'i, trnulokrl pupal/ja M IUlpongkai, toIldrJka inenj(l dlt Ilftp"iama,de familieverhou-

dingen liggen d~: eene op de ande~, va.n den
kant va.n zijn vader zou hij dien man als oudoom ~oeten be~cbQuwen, \'an den kant zijner
moeder als oom; 7Iu.Ympapnn./Ntambe, over el~
bar doen ligg<.:n, U'itillja napapombetam.be,
zijne beenen legde hij over elkaar.
kanambl?, neerha.ngend, bv. iets dat lung
is en rum ~en punt ban~ al~of het :;teun
:roekt.
tambea, st<.:!ling waar-op men de doodkist
legde, bij de voorloopige bijzetting van het
lijki tambea laugi, korte, dikke. hange rup:>~
5OOrt.
t.a.m.bea, zie t(tm/'e.
tambego, dra.agmand, gevlochten \"'. e. blad
v. d. suikf'rpalm. w:l.3.rin men aller1ei vI'r·
l'oert, Tor. II. ISS, :~3:?~ da IIdatllmbe!jfJlIi
ma}/!)i', J/,/1I.:rrtlrlg() mp(t/..·"lIiu. doe de kippt.·n
in eene bladmand. opdat men zc gt'lIlakkelijk
kan Yen'ol!r('o; 1,...lIIfJfl mou.-rw., nrialo;';':' 1111'''Iml/b/:!!,), p"ne Yrouw wdker t.'Chtscheiding-sza:J.k nog niet ill uitgeD'l:l:lkr, en die in han·
geoden toc:ltand v~'rh'l'rt :usofze t't'n dr-.ta.g.
mand was.
tambelaoe (vg!. tlllub" t.'O 11«"'); IrIdambel'r'"r.
et'n lijk waar"an de kop L<I ~neld op eene
stelling le~~(·n, om ('r wraak OVt-r tl' nl:"mt.·o .
Tor. 1, 2::;!!,
1. brube-Ioe (L. l, l;("ha.amgordel die ni,:,t urn
't mi.Jdd wurdt :.:,'wondt'o, m:.lar van vorl'n
eo .an achteren door eell band om 't IUf wordt
g..:haald; aldu'i ,l.;cnd. naar de van aehtero'n
afhanG'eodc punt I.zit, ftd)"[o,,...:i en 2, trultb.,f,,.·):
IllllllfW'vf. ri ,lj,,;: J11t1/f/!,,~l,J/'. (df' bruidschat)
i,; uit de ·punt van d('n sth:ial!l;o~0. g'f>yallco.
zegt men, wann~'r bij een echtscheiding cit'
mao schuldig ill en den bruidsehat niet terug·
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krggt; ilS de vrouw schuldigenmoetde bruid""hat d.. worden terugbetuld, dan heet het:
manaU"oe ri salemboe, nit de slip der sarong
gevallen.
2. !ambo!"" (vg!. lambelce';" Mal. tbnbd4k),
boatworm, gelijkend op de auati, die in ha.rd
boat zit.
tambe1.oeki, Tog., houtworm.'
tambena, een 800rt muis j volg. and. ben. v. d.
mannetjes-muis,
tambe ntjoesoe, PmB., boom met eetbare
\'ruchten.
tambe oeta, boom met eetba.re vruchten"
tambero (\'gl. U"ero); metambero, de overha.nd
bebben. meer zijn, bade mapa'i mpoda!Jo
~ ,..:e·i, melambe)'o ka1W)minja, deze palmwijn is niet echt bitter, de zoete smaak heeft
de overhand ~ ma'71tambI!Y'Q, bet winnen van,
bare'" ,.e'e aoe rnantambero 11U.l$flpi, kagasinja,
geen viach wiut het in snelheid VIUl den
paling, kfJetambero ajapam.1Je. mijn katoenen
goed is beter dan 't uwe.
l.1a:mbi (vgI. tombi en Bad. tambi "huis", Sa·d.
lambillg, ruiDlte onder 't vOordak, Boeg.
tamping), aanbouwsel nan een huis.
2. t:unbi, io zUn loop gt!stuit, Iliet ten einde
doorgegaan, lmllbil1w prz~. barf/epa j)l)era
Wiltjlnol'. de bespreking is gestuit. de za.ak
is nog niet ten einde b~proken, djrt nrttambi
J"lr~tljll. hI' },')I"r(l ri ,..:tlmba'tt, se'i .~alllba'a IUl*.
I"JlIli"u)/'ka, hU rna.a.kt zijn ge$prekken niet
:If, hU is met den een oog niet uitgepraat of
hti Pr-.J.:lt met eeo and.,r: totambi ri 'Imta
,..qt/il'uk()t, !.:"nIJ ptlit!/..-r,,,. myn wiedmes is afg...sruit op een boom:c<tam ,:,n heeft mijne hand
~troffen,

:3. bmhi. d,:, sla.ap van 't hooM ~ ook wordt de
~tr,,,,,'k W3.ar de bakkcba.a....den Ioop('n wei
flill/I,i gelid .• i lIgf\(ri bwj-t ttl/llbi, GrootvtLd~r
ml~t witte bakkebaardell.
tambibi. zie Irihi.
tambii. zie U'ii.
tam bile. de ~ta.a.odt' plank dit" bet ... loer-geciet"Ite
van t't'n gezin af,;.eheidt van du-middeng-..lJl:;
..an het huis.
1ambilei. pr. t. = B. I'llllbik
tambiloke, d1"J.agzeel. dat niet uit een reep
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[tambojoe, Amp., zie 2.lrojoe.}
tambokoe, n. v.. e. woudboom met eethue hls.dereD; w. t. jama Iroentf' .. ro~bladerig··.
tambolo, zie Iro1o.
tam bone, w. t. talf/I)fJerere (\'gl. oom, U"OII~ en

TA1!OENTJOE
hoeft bet niet te proeven, bet is tocb al zoet j
lIlonami, monjami, emakel!jk, bartle numjami
mlJQf!/a, malmcgfl:!ti, geitenvleesch 1s nietsma.-

ke1ijk, er ~ e(>n lucbt nan; mampaponjami
ekn smakelUk maken j mamJlO"'

Pftl/gl.·oJli, b~t

u'oerere), een boom; het bout client v<>or bws-

IIjami, mampollami. mamp()1fumj(l.?ni (-lUlmi),

bouw, de bladeren worden op wooden gelegd,
de gebrande bast wordt weI bij de smb gcpruimd.
tamboroesoe. ProB. v. t(tlnboroe.<loe (('en boom).
tambosi~i (pref. ta- en m60-, st. si3i)~ een boom
met kleine bladeren, Trema amboinelll!!i!I, Cl.
3355, gelgkt op de mojadja; de bast dient
voor rfistvaten (pajf)ej~); de boom wordtzoo
genoemd, omdat de vogels den dauw vanzijne
takken en bladeren opzuigen (nasisi nUmtji).
oerlja ntambosi<;i, geweldige regen (toespeling op (1.] sisi).
tamooto (L.oeja), bet touw waarmee bet lernmet van de kajai aan den steel vastzit.. (.\fisschien van tali mhoto "touw v. d. starn".)
tame (~rak. tame. Roeg. tl'ml' .. pil$"); fnvmnme,
zeewa-ter gieten in de kokers met zilteasch
(boroi), met een langen iepeUtndo). omsterke
pekel te krijgen; ta.'1i rat(1me.~i ri bom;, tado
rapo-ntamesU:a tw~j, zcewat('r wordt geschept
in de aschkokers, met el'n langen lepel TOrot
het ze;,owater overgeschept.
tameindo, w. t .... gagan·.
tamentjoejoe. zie 2. Mljoe.
taruewa (.,geen tegen~tand biedende"). syn. m.
raoa, lucht, luchtruim, !/lolCi!!f) ri /rwrf/ fll(tmeva. zwiepen door de lucht.
tami (vg1. /ami. momi, [1ljl)me] en Tag. Bis.
tamis, Tob. 'Kar. Bent. mami.~, Tond. ;mis,
Ponos. Par. Loin. tGlf/i, Boeg. njflme, )la$s.
naminamito, lfaL ",ani.,,); mdami, proeven.
een proefjc nemen, petami, bara mrtjaja.proef
eens, of 't gekruid is, IIWlnlletwlli, ids proewn,
napetami baroe, bam mapa'j, hij proeft van
den palmwijn, of bij wel bittf'r is.
nami, L., njami, P. )Ieerstr.. smaak.lxmt
t'I,rtlllbe'; IwmillJa:- hot' smaakt hli't wei? 11111dago lIjamiJ~;a, het sma.."l.ktJ,ekker..; f'l..-"",!:!J!!i,,
--pr~ven, betz, als m...tallli: m(lJlll~lIflmi. 11mmpelljallli, fltNJafllitaka, proeven \'an iets,
'f!laUe be ll'.JepenJttmi, lau'i TII(lfijoejol!. je hie"

smullen ~:ln iets, MO iets te ~tgaa.n,salipoe
mampo-njami, em heel dorp smult er van;
:mlljrzmj-lIjami. Viln denzelfden llmaak; $(ZItjalIIi dj~jOf' (jI>(mi Pfl; dj,)I>jol' 'VMea poi djoQol'
,,!jarese, boning van buen, ~an groote en van
kleine wespen is even zoet.
ponamitani, 800rt paling.
marnpa.-«rlanamika~ maken dat men eens
i~tl$ aDders te proeven krU~ af....;sseling in
de toespijs brengen, nasoelll(}ffllO mbajaKQ~pai
nn}Jompasalanamilm, bij had genoeg TaD. de
...·leescbspijs en vergllstte zich eens a.:Ul iets
anders.
tamobikoekoe. PI'. t. = tombl', een boom met
eetbare vruchten.
tamobiroe, PI'. t. = antja. faril'a, mangga...
tamoe- (vgl.,-alantfwlf)t: [en lIor. tallloe~smeu.
lend vuurtje ter verdrijving "ran inseeten]) ~
lIIaintamO/! (L. nfnmf)i!), goed vuurhondend,
vau hout dat gemakkelijk brandt en geregeld
bluft doorbr:lnJt'o, siJljollj')e du tatillla. maka
ifltj... ·e (Illai miultIf)l'. laten we :<.-hout nemen,
dat blijft goed doorbrandt'n, kadjoe nitlmoe',
hout dnt goed brandt; k"'sl)()"! tmllO(> (of niamIff') jemand van wit'n de asch af\'alt..:zooaI~
bij goed brandt'nd bout", uitdr. voor' L"e~!Ji...~i. met icbthyosis behept.
tamof"Ki ofpon!mJl(lf'ki. dez. pbnt ais alomi, ge_
bruikt om rood tl' \'t'rVen; trl)f'rt IIIjJrJJltalll(H'/':i
r'tl'i.-si, raytnJ:'l ri innd,) rftrJ<u·. roome, ra.
uydi'<l ... w(irx ri ta/u;, ratmraka {,..;: fIInr(IJnedu,
""p"f}I1I1!,~i iWM<J, 1/a/..·(lf)")IIIj'H'. de vruebten
v. 11. /,,)1/t. wonh'n uirgt'knt'pt"tl en be-~ &lp
worde op dt' fOt:ja g(,~Illf't.'rd. deze word: in de
zon gt'banf!'en~ c:'I:lrmt wordt ze weder in cen
b~k zaebt gem3...'lkt: t'r wordt het't wate-ropgt'~otf'n, om t'r d.. flwja in te wt't'kt'n. dat Zl:'
_ zrtcht wordt'o
tamot-ngkOt!' (":':1. tlll1l(I"n{i'_:;'. timl)r'lItjuf'). zie

6<)eJ'Y/:u".

tamoentjoe (hetz. woord als talll(H'l(!lk~: ti1lVJe-
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waarop wedel' mala wordt geplant; monavarken!l, vooral van wilde :zw!jnen, die er al8
mpali, de rijstatoppels nitwiedeo, met hakmes
knobbels .uitzien.
of wiedmes, tcaka 11tJXU IIdntampali~ tcaka
tamoeoe, zie moeoe.
n.ggoo -ndakakaui, de grond waarop rijst beeft
gestaan wordt schoongewied, die waarop malS
tamogon~dez: pla.ntalsgomtpi llIfoe of poihi;
Tor. II, 271.
beeft gestaan wordt op andere wijze schoon~
tamomi, zie tlU)mi.
. gemaak'"
.
tamoro (uit het Boeg. toemKrra overgenomen, ! tampalo, zie palo.
maar n:la.r analogie aan pamoro (zie aldr., tampamota (P.), w. t.. v. ~ duizendpoot.
Amp. Tawail. pamoro "!ood, tin') tot tamoro tampanaoe (weIlicbt gevormd ala tampa mOt:ngkoe = moengkoe en f.ampaqn:oe = onoe,
geworden), lood, tin.
tamosa'oe, zie sa·oe.
zie tampa; naoe, vg!. :Mal.laott, Sang.laoed!,
Xinah. t. looer en B. [Me). de volle zee, het
tampa tvg!. Nap. tampa "tot waar iets reikt"),
mime sop, wdL ~het uiteinde der zee".
PI'. t.. = B. t&mpo; tampa l111Jenf!lwe, bergtop,
berg; saJdampa lCajoeng~ tapotampai dja tampaonoe (vg1. ouoe), vuil eastof, op dingeo
die lang onbedekt hebben gelegen, op menmoeni (Tor. nI, 670, 56, 57), een pruim
schen die niet baden en aldoor bij 't vuur
tabak, die we ma.a.r opnicuw pruimen j santabl!jven; ketampaonoe, vot nil, vol a.seh en
mpa ralima, een uiteinde del' hand, een vinoo-erswf.
greep: kajoe santampa, een stuk bout; tampa
Il/jala, de ingang vl\n den weg j ri tampanja tampara (Mak. tamparang, Boeg. tapparrng
,.meer·', vgL MaL tampang ."vlakke doormpot/$>gi, aan beide uire-jndea; tampa petcotlja,
snee", tampftr ."slag met 't plat del' hand",
de slip van zijn scbaamgordel; ndafampamo
en B. tampali .. vla.k maken...., tampanaoe ."zeenlK tOlIlOoe, laten de kippen geslacht worden;
. vlak"), de streek wa.a.r de wind vand.aan komt,
sampotampal:oe antjoera, d~ne die naast mij
bet pnd of de richting die buffels nemen naar
ric
of op hunne weidepla.ats, ~ tamparanja,
tampa'ere~ pr. t. I/wtampa'en, zitte·n.
pr/pf!lIa'OIt (lpoerrwe, boi Irara ba1lOt!a, daar
tampai. f'en klt'ioe zet'viscb, met langen, !<pitseD
kamt de wind Yandaan, l~ nw vuur op een
bek.
la"..-ere pla.n.ts aan, opdat het buisniet afbrande.
ta.mpa"i (vgl. pa·i). l'en kruid dat op ootgonnen
akken> vaozdf opschiet en g-.larnt' tot groentt' tampar-.1dja (uit bet Boeg.). in PmB. en de
z..l!jkt' )Ieerstr .. :tuurzak~ .1nona muricata,
wordt gebruikt; de bladeren ZlJn licbtgroen :
CL 245.
ira ntrllllp(l'i Iltiaroroni, mUtpusilm l,fN'I('f)#!(l
l.ta.mpe. natuurlijk. dat spreekt vauzelf, 'dat
nOt! aluzJl!J!JoJi Jmn.'J!Jeme"!.. na/.:ltrrmgll lIu.lp.-IIi,
zal waar zUn~ flW!jI)t!JlWrtt, lampe, lw)e m()rfl.~i.
bladeren van frtlJlpa'i worden geroost en uitze .. ieren bet koppensneller.sfe-est. natuurlijk,
geknepen op de fontand van kleine kinderen,
ze bebben knppl'u ~,;ndd. mlllai"II), tampl!,
nls dil' nog been en weer ~.t:l~ opdat ze spot.'fl/lklllllfJ I/llltUlljll, bij gin; heeD. dat spreekt
dig bard worde: t':mpa'i Irf)"j<)<: of t. lWJembl'.
\·a.nzelf, hij was oC!:Ich:l:l.md. fIldlJl.lri koe;:~.
(.'('0 sm:lkc-lUke soort. met harige bladeren.
fll1l1f~. IIIlfdJ'JI"a r/ruj,tI.."I'. ik. h~b bet te kwn.ad
tampoila ()'Iak, tUlllpala', lIlll. tampnl). wrsch.
zooals te begrupen is. ik heb een bonltziekte.
een o\'ergenoml'n woord, in gebruik bij dt."
In Todjo heeft tamp-: de bet. ....an to·'J.zeg dat
zQut7.it'ders: u(f)fltalllpala /.:lJt'ra. e€n sleuf ....a.n
w;'l: /(If. maromr/O "rt fJnlja:-lamp!. weI. wat
boombast (balfrondgebogen stuk boumschon>)
is die regen he .... ig:-zL""g dat "W~1.
a.::L.D beide kantl'D dichtmaken met een hulfpro t. ,t) nalllp"', '[Ii. IUr,")"j') H71i1fJl!, welnu.
cirkelvormig stuk bout (lt11U1',t/,(), zowat l'r
dan gaan We den wind roepec,
wo buk voor 't zoutzi~'den ;kQml,..J~r 'Tor It
bt,i<wtp". ria !I!IlgIJlIl!)f( kiLL nu, Jan roe-pen
~vormd (L. pala).
we den bliksem - op.
tampali [vgL famparuJ. eenafgeoogst rijl:lt\'eld.
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2. tarnpe (wellicht id. met 1. tampt', 't welk dan
eigL ."daarenbo:ven". :IOU -heteekenen; vgl.
Boeg. tamping, Tontmb. tampeni), C'('o ~r

gewonden, maar van voren en van acbteren
door een band om 't lijf heen wordt gehaald
(L. tllmbeloe)j 1Itotampea, zulk een schaamdak of verlengstuk v. h. d:\k, by. om detmp
gorJel dragen.
te overdekken; cen terras op eeoc berghelling, tam.wciangt, iets datmen voorde8chaamdeeIen
dat op een aa:nhecht!!cl aan den berg gelijktj
houdt, om ze te bedekken; salanakoe ktXpoIImei ri af/ot:. sunfalllpe, meosa, g('komen (lp
tamJledangi, ik bond mune broek Nor mgne
cen ",lak gedeelte der belling, rustte hy nit;
scbaamd~len; mtJtampedangi, iet:) 'Voor de
Papa i nDongkoe 1.·01lla::.--;' mpodago, i Ta Mati
scbaamdeelen bouden.
dja tampNva, P.i. nD. iseenechtesmid, T.M.. tampekae'o; mont., op een zekere wgze meis maar cen aanbouwsel (een tweederangs-len, \"itD kippen, dat men erde klanken tam~
amid); monfampe, aanvoegen, aanbouweIl, hg .
kue'o in kan hooren;ditiseenonheilbrengend
eIkaar voegen, 1/aJ:ita gal/amI) tand"a, nata~
too,"ergeluid j Yessa., 76, 7.
mpe, narambi, ze zag dat ze genoeg gesncden tampe:langi; Tog. motampelallgi, metgekrume
rijstaren in de hand had, ze aam ze bijeen en I
beenen zitten.
deed er een band om, djoe ata ratampe, rata~ tampeli ('Vgl. 2.tampe); mctampeli, helpen, buIp
mJH!ka edja, de rand van 't dak is verlengd,
bieden, pelampeli, kom eens te hulpj mall.tabU is verlengd tel' wille v. d. trap, djaja ndompl'li, iemand helpeD, mantampeli taoe mOn!olampe, op de belling'". d. weg worden vlakke I
ta, oogstende menscben ht>lpen.
gedeelten gemaakt; lalla motampe, cen stuk tampepald, zie 2. pepa.
grond dat zich als ,"Iakte op een hclling'Voor- tamperapi, D, \". E.". 'Vogtl.
doet~ tampekanja, IIJlllbt!}Un, trmg!lirarnlju,
1. tampere (Mor.SOt'mpere], P., pompo... n, ~<:Pi!'
kaloemaninjn, opyulst·ls, stoplappen. krullen,
oaria yulgaris. het%. als katedu.
aanhangsels (de m:l.at- of teksb'ulsels in den 2. tampere, PmB. B. 1. tambae, \"ersperring,
reizang).
niet omsluitcnde heining.
tJjrl1l1betampe, zich bij elkaur voegen: fllft·
tamperen'geoe, bet wijfje •• d. t"ogel It!bagoj
mpapQlllbetamp(' pfli jrU!IIfH'. docn aange,"oegd
\"olg. anderen: kleine 800rt l.~ die geen wit
zijn, zich doen aansluiten bij het soortgelijke.
aan den kop been.
11'Ionum}ll:'. de cij~t ",lon anderen bti ztin eigcn tampe-ro_ een stuk sago-blad:;ch~de, dat men
rijst bundelenj jJOlIampl'l band. bind&·lj mobuigt over et;'n fllkkel waarm~' men .i::lCht,
mbellamjJt', zich bij elkaar ,"oegl'n, zich bij
om te Yerhindt.'ren dat de oogen ,"an dt."n
elkallr aansluiten i (111i' mllralllfl(' fandra, bar,,;visscher in de fllkkelstaren en .. erblind ~or~
'emo mombellampe (-fflll/pe), #/(llrr;.:imf) ri pale,
den; te\"ens doet bet dienst a.ts scbunwerper;
als de rijstaren die men in de hand boudt
vgl. {',rorlli, op toroe.
warm worden, .oegen ze zicb niet meer bu- tam pi (\"g1. 2. tapi [enz.J); mrmt(lml'isi~ opst:tpeeen, ze raken los uit de hand j IIvwljmpolI/Qplen, de eeDe lnag oo,"en de andere leggt·n; ma)tampe, zich bij elkaar dO(>n aansluiten.
ntall/pisi i1Uirmja. de ~ne S('huld op de andere
pr. t. mO'1l(llnpe llgkaonda'.:., met tusstbenstn.pt'len. Ilatufllpi-talllpisi s(ll(l1~ja. hij bega:tt
poozen langs de bergen strgkende (v. d. wind):
de C'l'ne fout ns. de :lndere. lIatampisi ymdjaMlllpenja Dajo RMrllde, zijne verblijfpIaat:;
ot'l!i,t. zij nMide hllB.r naai:;el no~ cens OTero
is D. R. j lIatolemo !wlI/pe lIri'trf!, de huisbedat het i!lterk zou zijo.
~
,
'Woners zeggen.
JIIt/wlmpi. eeo rand boog<O'r opboeien. cen
3. tampe~ A.mp. montmnpl'. WannC'n (B. 1/Io//tllpi),
bQ\'enrand op ieh; zetteo. pOI/amp; of I/aml'i~
4, tampe: Amp. ratafl/jI" = B. !(,Itrldiit_we..::.~-_
je opboeiing of \""erhooging op een rand. bt".
-,,'-orp"'i!n 'Worden.
cen stuk dakbeiiekking. W1lahnedt' men her
tampea (vgl. 2.tampf!. dUB eigL .. a:mhnng-ser)~
boord eeDer prauv;- opboeit, lIlo(llgaillampi
P., scbaamgordel dil' niet om 't midden wordt
dr;eangG, ('ene prau\\"' opboeien~ koelra nda-

=

naJflpi, de sleuf waaria men de sago wascht~
boeit men op aa.n -de randen, tewe manampi
paomja, iemand die zx]oe wcorden opboeit,
zx}ne verhalen en voorstelliDgen o.erdrUft,
een opsngder, ~~n sensatie-verwekker.
tampide. PmB. w. t. 'V. kauta, 8child.
tampina, n. v. e, pisangsoort, [oka tampina.
tampingi (uit bet Boeg. tamping), Tog., voorg:alerij v. e. huis.
tampira, Todj., cen boom.
1. tampo (Mar. id. "denr"), het vloertje voor
de deur der rgstschuur, soms omheind en tot
een 800rt '\'oorgalerij"tje gewordeo, sa'e ala
ttwtam"fo ri rajanja, sa'!! ri sambali ndilldi,
sommige rfistschuren hehben bet deurpor~
taaltje van binnen, sommige buiten de om~
wanding; ala ratampofli roeambira, roeambaka tCQ'oe rajallja, een r!jstschuur die ann elke
zgde cen porta.altje heeft, heeft ook twee afdeelingen ,"an binnen.
2. tampo (id. met tampoli; [wellicbt onder
L tampo te pIaat:sen (MS.)1); m(mtampo~ in
poezie: inproppen, instoppen, b., v, eten.
3. tampo(Xap. id., Bad. tamp<;" ",gcoll.d")~alleen
in de uitdr. tampo boerI', akke-rgrond die .. Iekker" (ats zout) werkt, omdat hij oiet steenig"
niet steil en nuchtbaac is.
tampode. zie pode.
tampodi (\"gl. podi), wilde begonia, een boschplant.
1. tampoe (Sa·d. :Sa.p. id." '"gl. lamjJ1fr."lIi:;i. [t,,mpoe] t!n Mal. tampoek,. ,"erborgen~ bed.ekt
onder it!t:> anders, by. onder'r waten'lak, dja
madjeme1- oe;;, 6~ tamp'Je tadali, het water it'
maar v.einig diep, de enkeI komt (bii 't doorwadeD) niet et;'n:; onder water, be sambu//gi
koe1ll(;€, b,,; t'Wlp~ korv. de >lar'mg sluit ll.iet"
bet Iichaam it! er nid mee beUt'kt; melam}l')~
(aka, onder water duiken, kopje-ondt'r g".l3.D.,
djell1 ri 0";. metampot!laka puju;! ri J..'ajol!lb'je"ja, aan bet water gekomen, dook hU heelem~al kopje-onder in bet diepl' j IIlwdam},')esi.
mf.llltallljJ',elaJ..-r,. Jll(IlIIl'u/;'ltallll"''', ondecdompele-n. onder 'Watt:'r bouden.
tcrmpodonga, uit tampo-- t!n_ '::Il'j!t lzie
2_1onga), dUll wdL i:!)"n, met l')1I!/u}IIl)<.t (Zl1..'htbaar uitstekend en verdwgoend), doeb thans
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gebnukt in de bet. bedekt. oTerdekt door iets
waarin men verdwDn~ taNtpoelonga ri goe
mbotngi, geheel o..erdekt door bet 8truikgewas; maampoelonga ri <>eE, kopje-onder gaan
in 't water, onder water verdwijnen, door
duiken of zinken.
Amp_ tampoesi, in de uitdr. tampot!$i ma- ,
tanja .de maansch!jf is onder"', ben. van den
1Sen dagder maa.n-maand; katampoesi ttgk(lkp. 1
de 20ste maan-dag_ Tor. II, 268:l..
2. tampoe (TawaeL motamyx, stampen), hetz.
als tapoe, in tampoe ntjondoo, de prop V. d.
zuigers .._ d. blaasbalg.
tampoela; motompoela, een verheffiog .ormen,
rich bolvormig 'Verhetfen, ml>tampoela u:ea ri
banga, de tijst staat met ceo kop in. de maat
(de ma.a.t it! o,"ervol, met een kop er op); "datamjJ()da, 't 'Wordt opgeboopt.
tampoelonga, zie L tampqe.
tampoenasi, aangehecbt vuil, aa.nslag op de
tandt::n, tlCbimmel, ketamp'~lm~i, met vuil besl:l.gen, schimmelig, Yen'wid.
tam,oenisi (ygl. L talllJXH!)j mantampfJl!nisi.
een gat dicbtmaken, een lek stoppen.
tampoesooe, soon ,"an klt!ine bU of wesp.
tampO~j; mdamprJ'i, o,"ertreffen, de baas zijn,
bet winnen, mdampl/ i /vmja, z[j beeft bet
Heiste gezicht. mdam[lo'i halo!!::'l)"). I,f!. If/fl.~~li, zijne koopwaar \\"'int he~ ze is niet duur~
f(lAX :setoe TYU'htlllP'"/i ri ~'(~['/elli(t. zij ztin de
ba.a:! door hunn+: bekw:lambeid: mfliltampo·i.
iet:!. o,"ertreffen, be da f/vdamp/i tQea'ilfl',e.
matI< IIO-!parr.:.. je zult toch jejongect!n bro.eder
nit't onrtretfen, 301 dOt., jeje bei:!t: bar,,'e tdtt1Ilfr//i.onovertrefbaar.
tampoli ('"gl. 2. t'lfll1"'); maflf"lllp"li: \"olprop~. diehtproppen, dt' ~nedt:' dit: men in de
blvemkolf Y. d. l:Iuikt:rpalm heeft gt:'maakt,
ab men ze bt::wt.·.rkt H>OC bt:'t winnen nl.D
paImwun, aI/I! r'KJllw mlu'Ju'v dfJ(f, udaU"(lkflti
ri'''''J~ia, IIl!pa nrlatamp'Jli. $Il'-: ira u!([bah),
M

s,t"" ira mbaka. s"',, ira Ilfdullda /lrla/amp';{fLu. aIs de bloemkolf i!l af:;t'l:IneJt;'n~ wordt

t.'r l"\'r:st +:t;'n !;llt:"e in ger;cv<.'n. daarop worJt
,iit:' Jichtgestopt. door ;;.)mmig:r:;'md ta.bak~
bLa.,Jert:'n~ door andert!n met U"rlka·bIadt;'cen,
awr DOg anderen met ldtmda-bladeren, pili
51
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ndapalltampoli doa 'IIgkonaoe7 da nal:Moeboe
oe;"ja, dat de bl~rp.~ol_f v. d. suikerpa.lm met
bladcren wo~dt gestopt is, of'dat het sap ge. stuit worde (ook 1ldafnnami, zie talla, dat llyn.

is met tampo [zie 3.:tffmpn]); 1Ilonwnpllli, deze
handeling verrichten (jntr.), ane da 11I.onampoli ndapompaoeka riol'lIja (Xe Laroe: rOl!Q1IIbengi U'alm.~e· i cia momberota /('0' /)I! kilo ire'i,
als men bladcren in de bloemkolf gaatstoppen,
spreckt men eerst dl'D palmwijn toe: over
twee nachten zullen we e-lkaar W(>E't bier ontmopten; pOllun/poli. de hl:,dert!D die men in
de gcmaakte snede stupt.
Amp. tampoii, pleister, stopsel. tampoli
1IIbaka, pleistpr ,"oor de wond; 1IIankllllpoii,
lappen, stopp~n: tampoli kalalldong!.:oe, stop
het gat in mijne mand.
1. tamponga, xie pango.
2. tamp6nga{si): (vgl. samprJIIga), kleine soort
rou)::', grooter dan :de l.·asi$i; wcllicbt id. met
1. tamponga. in dat gemI eig. "een stukje,
brokje".
tana (A.ustron.), grond, aarJe, land, fann Jlo}'i,
het land M., irma mapoejoe, klei, fanat/ongi,
potklei, fana boeja, onzUdig gebied (Tor. I,
208), madago tana pai oef.land en water zijn
veilig, het is nede, madja'(( talla pai oei!, land
en water zUn on,eilig, er is oorlog~ m(l~I!lke·
kmi tana paj fJce, het land regeeren; w. t.
,. tana is /:rJlllpO ballgl.·~, zie I.·OIl/IX).
malltalla, in den grond stop pen, begralcn,
saeo .<;f:'i ndatana laoe maf", yandaag wordt
de doodc begrayen, imbr:"il'(lJltana tar;emate?
waar wordt de doode begrayen? ilrf'llgill/f)
ndapantana, gistcren reeds is hU begrn.,cn;
1nopatallu, begrayen (intr.), begraf\.·nis hou·
denj maJlgalltflllai. begraven, onderdt'ngrond
.erbergen, rill/be'" paJlgm/fullai $i"f1~ wu.1.r
beeft h!j zicb verstopt? mantanami $IVflf', a.a.n
de zijden v, e. stroornpje aarden dijkjes op·
werpen, om het water te leiden: III1lJltmutmi
baroe, syn, met tUlI/jloli. in de bloemkolfv. d.
suikerpalm een gat maken en daarin tOOl·cr·
middden stoppen; lIIantanrwlflka, in den
--g-r<.)nd, in 't water ~tcken, ;'(i!alla;;~[;l-;'iQri:: hij dompeld\.' het in 't wa.ter,
mel/talla. "nn dieren: zich verschuilcn in

TANA

TANADOE -

de modder, in den grond kruipen, neb. in den
grond ingraven., 71ULRapi mentana ri Imnboe,
de palingen kruipen in de modder, hxli oee,
paikanja garan.qgo menfana ri loge, het water
is iaag, m.a.ar de krokodillen gra'eD neh in
't slUk in, saroe mpe/.rontjoe me"lItana ri rfUgo,
't is zoo goed alB een nieuw mensch worden,
als men geheel opgaat in den reizang (cou.
plet) j mbe'imo pentana 1dace $e/oe, mampalaika pokaradjaa? waar heeft die mao zich
Terstopt, om zich nan den heerendienstteonttrekken? mefanamaJ.:a,.zich onder den grond
of onder water verbergen; tetallamaka, onder
water, onder den grond gekropen, geraakt.
mamprla)lQ:!ka, iemand .an zijn land be·
rooven, door 't zelf te gebruiken, jahe dja
J/Q('petanaZka, ge berooft mU van m.!jn land,
ge bezet mUn land, ge gebruikt mUn land als
het uwe.
patana, zie afz.
tdalla, diep ingesneden, ingedrongen, tetal/a aJr(Ul, manteo dOjJi, de sehouder is ge.
groefd door het dragen van planken, silltji
ma'ai katetallallja, dll fCoro ri Iroekoe 7lgl.:arama, da /('are I.·arama, de ring heeft rich
diep in het .leesch gedrongcn, hU zal inYl'Cten
tot op het been va.n den vinger, dan wordt
de yinger afgesneden.
karatallo, de wal, bet land, tegeno't"er het
w:ttcr, lI!Jojve lI[J/...-aratanfl, la.ndwindj mf)ka.
raiana, me/.:arat(lll(l, den landwt·g 't"olgen,
O'er land g::ta.n en niet oyer zee, J.·ami da mekamfalla ri Kameasi, ma'ai gaga ta...~, we
~n eens over land Danr E., de zee is al te
on~tuimig: mOllalla, langs den rand van iets
11l\)Iwn, bv, "an 't water, overland gaan; mao
11(l1u( ill(llrodi, langs een bepaalde grenseen
stuk grond ontginnl'n, ndallmw l'oatrrxti, het
ontginningswerk ,,"ordt binnen ceD bepaalde
grens geboudt'n: wj"i mp')1I0Ila, de rand laDg'!"!
wdken de grens loopt, die de grens uinnaakt.
,-.:(wtrUlI1. betel:'nt"', het andere ls.nd, ~
ntrt1la~, hette-lfde bnd: soemantall<l. on'r het
gl·heC'le land. o('dja :;!O('lfIant(llla!110 J"atved'fl-'·
)~il1, de regen is ovt"'r het geheele land fe.alien: ,-.:il1lplJf(lll(l, een geurig boS('hkruid,
g-.urn.e gebruikt als siga, Tor, II, 2"25.

....

-PmB. mantana goa = B. ma,ltonomi goa,
mais planten.

. tsnadoo (vgl. Bes. tanadoe, ,rap''', B. Petap.
Sig. Lind. Saoes. Koe1. tantadoe; dus is talladoesi eyn. metoek:n; zieTor. I, 391); montanaioesi, een zieke, die reeds lang heeft geIeden, van zune ziekte ontbinden, 't geen de
priesteres doet door met een tOUVi' over de
rieke deelen te strijken en dan bet touw door
de vloeropeninge-n weg te werpen.
tananda (st. danda, vgL Leb. tandanda), de
onderste balken .an den huisvloer, die on~
midd~l1tik in de gleuven der buispalen rusten,
tananda mbalesQt.", soms gebruikt voor de
zoIderbalken, die gewoon19k leiea mbalesoe
heeten, Tor. II, 151.
Pl'. t. tanandai = B, tananda.
tanande (ook weI tinaniU., Tgl. wnde) j T1wJlfa·
nande, opbouden. een bak, koker, of ander
vat, om .loeistof in op te -rangen, ndj'/o~ mo·
ntanande, paImw!jn gaan vrage-n, bij iemand
die eeD suikerpalm in bt.>werkiog heeft j ilia·
ntanande sOllgka mpoernja. de bevelen van
ZUn heel' afwachten; tinalltU joi "pisop-ran~
ger" is de ben. v. e. sarong die eene vrouw
san hare schoondochter geeft, alB deze is
bevallen.
tanangge (Gor. Boeool tanatl!l[Jl), (:eD ste.ig
soort net, dat weI wordt aangeptnnt en voor
aIlerIei wordt gebruikt, b". ,"oor droogstok.
ken en voor omheiningen..
1. tanangka~ zie lIallgka.
2. tanangka. zie 1. taTl-gka.
taoanta, hoek of bocht, door de ri.ier uitgc·
spoeld, door ondergra\"ing nl.n den oe"er, die
dan instort.
tanasa, donderpad, kihorsth, .oor de la.atste
gedaante"erwisseliog,
tanasi [Mol'. id.1. ziekte v. d. pisang, waarbij de
boom .errot en vol wormeo ra.a.kt: ook W'. t.
v, toeki, framboe:..isj l.:dallasi, lijdende a.an
deze ziekte.
tanata. een wa.terpb.nt. a.ls groente ge-geten.
tana.taki ("an denzelfden sum als palln.t{l), dt>
IatJes of stokjes dit· ate-un geven ~I!.. het matje
(boroe) W'aarmee de draagmand (baso) is op·
geboeid (ndatolilJlboe); tolimboe ndatall.ataki,
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een opboeiing die met l:ttjes is gesteund.
Luuda (Yak. tanra', Boe-g tblrl)j montanda,
stampen, n1. rust in groote bOt'v€'i!lhpid, mo-n1anda lI:ea allfJe ndapOlnpnnateka bam ndapobaloe, veel rgst stampen, die voor een
doodenfeest dient of verkocht wordt; mantandapaka, tegen, in den grond stampen, in·
den grond drijven, lIata1lllaPaka ta!calanja,
hy dreef de (taats z!jner) lans in den grond,
tooe natondapaka I('mtM, k toa, iemaod die
door d'e koorts tegen den grond wordt gesla.
geo en niet op de been kan bIliven j tetalld.a·
pal.:a, tegen den grond gest:ampt, in den grond
gecirevco, tetalldapal.:a taoe mobaloengke, bij
het afdalen van den berg makte hij met de
billen tegen den grond.
2. tanda (.gl. 1. umdo en Boeg. tallra, IS.),
bizonder teeken, ken. of merktf'eken, tamia
maeta bara m(llraa ri pela ntaoe, zwarte of
bruine pltkken op iemllDds huid, ta£)lt re'e
Il.11Irlanjn, re'e leti, re'e kuIje, bara aopo Me·
SfJf'Jlja, Lara Uf,no l.:aramanja, iemand die
bit.ondere kenteekenen beeft, mannelukc en
vrouwe!ijke getllachtsdeelen, of vier borsten,
" of ze-s vingers; tanda:!, de blauwe plekkeo
in de nierstreek b!j kleine kinderen, of a.ndere
lichaamsteekenen, merk· of kenteekeoenj
IIIf/tandft, mf)tand(l~, teekenen bebben, san't
lichaam of elders: udafalldai. "an eeo teeken
,"oorzit'n.
3.tanda (missch. id. mct 2..tallda), Pl'. t. = B.
1. t{mdo, richting. zUde, kant; alloe tunda laja
mPar/a, die in de richringva.n het land Pada
is; twu/uka = B. tondo/.:a: tandaka To Sigi,
v. d, kant .an Sigi.
lI/{trlland{I!!i, mantandal.-i, tel' zijd\.· van iets
%9n. zic-h vlak naast iets begeven, omge.eo,
b~.'::c-huth·n. m(wtl111dagi r:jalfJ9ltrrl (Tor. III,
~j, 1Sti). rondom de maodjes (met sirih·
pina.ng) zitten,:fAi ntatalldagialllo, zoodat wU
er heelemaal om heen gaan.
(Ii trltolill!J/.-r)l! langajadi. ~g omringen de
mllodjes,
b) tfll{11If{aki t/l'JI,loerani. '\\'V z.it~ rondom de
mandjes.
tandaa. ('('n insect dat gedaanteverwisse-ling
ondergaat, heeft vleugel:>., maakt geeD geluid,
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TANDJOEA -

TANDJE

pro t. totmtdea mPoee Oem, verblijfplaats
van P. Oe.
Amp. rl.daJuie, op de gebogen of gestrekte
armen gedragen worden; tindea = B. tandea.
tandeko, Amp.
B. tambego, soort mand.
tandende, rie 1. rende.
tandilo, St!. B., een instrument dat bestaat uit
l'en bamboekoker, die aan beide uJden bet
tusschenschot nog heeft; '\'"an den bast zUn
!
twee reepen afgesned~n, maar nan de beidl'
zijden vastgebleven; deze snaren worden met
een wig gespanncn en met de vingers getok~
keId; Tor. IT, 383; talldilo-ndilo, ecn instru
ment dat gescbud wordt en veel op de ang~
kloeng ge1jjkt.
tandje (Nap. tallgge) j motandje, zich verlaten
mampapoe.
tandasangi (uit 't Boeg. tanressel/g), Amp.
op een aoder, steunen op, rekenen op een
B. tOlldos(l, aanbeeld.
ander, om hem de beslechting Y. e. twist, het
tande (ygl. tanande, tellde en Boeg. tanrere,
uitmaken cener kwestie, of wat ook .an dien
3-for. tande, optillen) ~ mOlltande, man!., in de
aard over te lat~n, tnotal/dje ri iangkainja,
hand, in de handpalm bouden, mQlltamiepae
de beslissing aa.n haren man overlaten; ook
kortweg tandje ri, bv. jakoe talldjf: ri rOIl!Jo~
1Jdapofa, de geoogste rijst in de hand hou~
den, i lIgKai mantande songka, Grootvader
ko(' rioenja, ik zal bet eerst eens .an mijne
nouw laten afhangen. jakoe tamfje ri JViti
die de be.clen op de hand draagt, ben. '\'". e. !
god, de uib"oerder der bevelen van Poei:
Jfokoie, maka I/tJe'e taruljekoe, ik lan.t het
mPa/aooeroe, den Schepper (Tor. r, 269, 270,
oYer aan bet Districtshoofd, want die is mijn
3SG, 3S8, II, 85), vooral ten opz.•. h. sfsnijM
toeverlaat; momberata tandje, maka jal.:oe
lIIolaudje ri maniakoe, siko ri maniamOt', zij
den '\'". d. lcvensdraad: IIl(mtallr/ .. laka, in de
aan wie w!j oDze zaken toe.ertrouwen, onthoogtc houden, opduwen, naar bovcn duwen~
ajal'a lIr/atande".!l((ka "i lola mboja, een lap
moeten elk::L1U' (komen door deze oorzaak
bijeen). want ik \'ertrouw me toe aan mijn
geed wordt telhns in de hoogte gestoken op
!lchoonyader en gU aan uw schoon vader j
de punt 'Y. e. bamboe-staak: tandea~ de rij"t
kina'a ntamlje, zie kina'a; sallga ntandje,
die men pas heeft ge"neden en met de linkerband Yasthoudt, terwijl de recbteraan 't snijzie Satlga.
lIlampotaJldjl', hetz. 3.1s motamijt' n·, by.
den is, maramoe tandra, bOf'h'emo pale, de rust
IJIflmpotamlje iallg/..-ainja, het '-an barcn man
in mijne band is warm, mune hand is y01:
lat~n afhangen 1 bet aan haren man on'rlaten,
santalldc~ ~mntaudl'a~ zooyeel rijstart>n ais men
'HIJ'(l I!/('(/m[,e'i /..-at(,}laOelafllja, i JJQkule 1.:0(,met de hand kan omsluiten; pofrfllde Oh-ot((,
potan.dje, hoe het zal bepraat worden, ik laat
de bladeren die men in het rijstpot-mandje
het '\'"an het Districtshoofd afhan;en. anoe
legt, opdat de pot 8teyig- er in sta.
tand,,'/('o('(i. stand •. h. srerrenbcl'ld De
fJi:pa laoe. II~h'e ndapotandje, die DOg Diet
aanwezig is. aan dien wordt 't on:rgdaten,
Haan alB bU zonsondt'r~ng de kop VUD deo
~t·i si].:{J kf)l'potamUe, ~f:"i ja/we lalll{i.- ri siko,
Hann jui"t bOYen de kim yerscbijnt omdat
en nu zUt gtJ het aan wien ik hct o\-erlaat
dan et'n pinanznoot (1I"I)m) op de.b:uld.k!:I.D-.
- gehouden WordpD (mtal/lft·) :lIs men met dt·
en ik hen het die 't aari- u overbat; 1Wpotffgeopt'nde hand naar den Iraan (TalllulIglmpa)
lIdjrka ka~ij()l/allja, bU schuift het op zijne
ziekte i kapari ndajallja ll(ltandje ri inenja
"ijst (Tor. II~ 235).
komt veel voor op de stompen van gevelde
boom en.
tandadoe. zie 1. dadoe.
tindae; pro t. lIIotrIndae lima, de armen omhoog
boudeD, zooals men doet om een slag af te
weren.
tandaha (wrsch. v. 1. tcmda, omdat de stijlen in
den grond gedreyt~n worden), een rak ala de
jall1}a, om palmwijnkokers tcgen te plaats~n.
tandajoegi. pro t., tandajoegi mpambolanja, de
omheining \". h. huis.
tandali, L., zie tadali; Amp. rapotmldali /.'01'0,
bet lichaam wordt betast, bestreken.
tandantja, zie 1. ,·antja.
tandapapoe, dez. boom ala tamampapoe, zie

=
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pai- papanja, -z!jne moeilijkheden liet hij tel'
beslWing over un zyne ouders.
taudjoea, zie ndjoea.
1. tando (vgl. umdoe, [tendo, en Mor. tando]),
uiteinde, uitstekende hoek of eeniggzins puntig eind van iets, in het Lew. ook 8vn. met
locke, venster, tando mbata, bet uitei;de '\'". e.
boomstam, anfJe ri tal/donja, die aan het eind
staat, tanrifJ nfaoe, bet la.:l.tste van iemands
kinderen, tando mpolllpaoeta, het einde .an
ODS gesprek, tanM mpomberata ntaoe seifJt', de
laatste keer dat zy elkaar ontmoet hebben,
tando ::boeta, onziebtbare boomstammen in
eene rivier, die gevaar .oor '\'"aartuigen ople'Yeren, tando mara, lando mesoeu·oe, zieht~
bare boomstammen, die OO.en wateruitsteken,
lando IIgkaboeja 'ldajakoe, tot hiertoe g:l.at
royoe welwillendheid (tha.ns is mijn geduld.
mgne goedheid, mUoe toegevcndheid uitgepat), tando boejOt', uiteinde, hoekig eind v. e.
berg, keJ:eni ri trmdollja. houd het .ast by 't
eind, !wkapoesa ntando mpela, opdat bet uitM
einde (het laatste stukje) .an zyne huid ,'crdwijne, opdat bU stern'. IlOf'joe sanfandl). een
and'Cre berg; motalldo, een ciod oem eo, op
z5n eiode loopen, 1II01am/QIIIO pfJl'ru'!!o, de reiz:mg loopt ten einde.
mOJlfallrlfJsi, zijtakken afkappell, hoomtakken of stukken hout af~omp('n, in kieinere
stukkcn hakken, syn. met If/(miJlo (zie tijl'!);
pillda/ufo, een onttakte boom, et'n boom yan
welken men de takken heeft afgl'hakt. maar
dien men \-erder bat stl:ln: YIIOlIIl'illdllWIIJ,
€'CD boom n.ldus behandeh·n. bnn:'e l/a('J/rf] hidjr,e ri (on!~iJ 1I(ll<o(,/~ja. dja J/(ljliJll!/aw{{J, hij
bl'eft den boom in 't miJd~n yan zUn akhr
niet omgehake, aileeo wi gf'hakt.
tinando, boo; opgegrot'ide sagopalm, dil'
ctn hoogen starn heeft geyormd, dl' tukken
no zulk cen hoogen boom, die langl' hladt'rt'n
,oor dakbedekking geven. IOIl!!!J(lI/(/ llIlr!""
kfKJYj({iO, ptfil" lil/rtlulr, /:rH'filll([, korte :nap
wi! ik niet ht'bbeo, uHf'en lanze n.tap neem ik
usn; iU II.'7!l'UIfl l'fii tiJ/(wr/". in pOi;zic
IIflil
l,..'apai hl'mba, jongl' JtIt>i:'jes en niet met'r lZeM
troav.-de Yrouwen; taw/va. de op-h~rens ge- '
lijkeode slagtanden in de bo\"enkaa.k yan het
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bertzwijn (by den beer), ianMa marari moti7tfJkolce ri tongo ndo'aenja, de elagtanden v. h.
bertzwijn krommen zicb op zijn voorhoofd;
tQtando, op een boomstam gestooten, doeanga
mami totan.d.o ri Paso, ODS vaartuig is in de
Poso op een boomstam geloopen.
2.tando (Boeg. tanro); mantando kOI'o of montanda koro, een eed. (zelfven-loeking) uitspreken, bet een of ander ongeluk onr zich inroepeD, indien men onwaarheid mocht spreken of ongel!jk mocht hebhen, Tor. I, 173.
:Yen verklaart de uitdrukking als "den tak
waarop men met z~'n liehaam staat of den
boomsmm wuro'\'"er men loopt afhakken, zOOdat men zieh zelf te kortdoet", waarby men
2. lando met L tando geIYk stelt.
Todj. mositan.do, syn. m. mal/lando koro.
bndoe (vO'l. BoeO'. tanrol [en Yor. tandoe]),
pro t. = B. tondoe, hoora; dotandoe 2 mpodeli,
de heenen (knieen) tot borens hebben, zoo
oud zlin. dat de opO'etrekken kniecn ale horens
hoven 't hoofd uitsteken.
mafugrr.)ntalldoe
B. maniondjfJe1 aanreiken: dfl wmtandoekakoe 10#'jn, om mij pinang
ann tc reiken.
B. lfllldoe-tmuloc, horeas van plaatkoper
of Llik, bevestigd aan eenc ruuts (MflgkfJ),
V!HI."gf'r in den strijd gebruikt, hetz. als
Sflll~'~/'Jri [zie ald.] i mot'lIuI0f'2, zulke hon"ns
,lr:lht'n.
tandoc;'.ndo~, dezelfde gtocnte als ,tdIJe;;2.
1. tandOt'li. zie r/oeli,
~. tandoeli. cen YrU hoo;c plant; d~" bIaderen
zliu niet groot en gelijken op die van varens,
,I.· "t;Ull heeft t"en breeden voet en be"at ste.ig
CdWl'l·fsd_ dar men g.."bruikt a1:,;. prop in den

=

pr0l'pcn~whit'ter.

tandot'So{', zie 1"(1('.""#'.
tandtJi jae \ vgl. I.j(/I'), de slaa.f die het graf \". C.
nmrlll\.aOl afg~tor\"enl' bt.·\,aaktl· (Onda 'e,
Lagt·. LamoeS<.l.), of de kip die aan de stelling
J.·r dOQdkist W'erd yastgl'bonden; Tor_ II, 101,
)fl-:I';';L. 76. 22; mllllf).' (tICKf)" IIdllpMrlluifJijae
1,(tIl}<" IIIftt .. , ndatal;a ri J/II,/fOltam'?J,.a, itWf;' lalra
tl/l~i'i I11lI1tykrlli, t:'t:'n It-vende kip wordt ge·
bruikt als IJ.e.waker v. d. doode en gebonden
aan de palen v. d. stelling der doedkist j
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menschen die geen familie z!jn mogen ze medcnemen.

tandojoe, zie rojoe.
ta:ndole, ccn soort millioenpoot (tagai), die geel
van kleur is.
1. tandoli, PmB., cen boom die geen houtdam,
mMf f!CD schUnstam beeft.
2. tnndoIi ~ Amp. mampetandoli kudjoe,een boom
.van zune takken beroaven, takken ".e. boom
afkappcn.
tandondo, zie 3. dodo.
taudoo, zie lIdoo.
tane. Amp., of tane·lane, bet refrein eeoer 800rt
liedjes, die daarnn.a.r dan ook tane beeten;
7IIotane\ zulke liedjes zingen.
tanengko, zie 3. tengko.
tanepo. hetz. kruid als nepa.
1. tan;;a (Sap. id., oudere vorm van t(m!}o);
mctallgaui, t€'genhouden, beletten, wdl.ergens
tusschenin, tusschenbeide kome-n; mampeta·
ng(wi. iets belettca. tegenhouden, iets Diet
tocsta.:lD, nict afgeven. I/e'(' lIoepeta119ani ja·
kot, weNhoud mij niet, mle da 1lf)(porOllgo
i Pan(jili, I.ami se'i bare'#:, da kapetallgalli,

als jc met P. wilt trollwen, dan zullen wIT dut
niet belctten, dU('(tIl[JaJ,;{j(' l,an"f' da l.:oepdalI!frllli, }mikrt/lja rill 1/f)I,kf'lIi mO<:lIi ri u·ai.-(tJlj(t,
ik wciger je mijne prauw niet, maar je moct
ze w('cr op hare plaats brengcn.
hlll!l(/, pr. t.
B. (oJ/!fo; IItllN!Ja Ildal(,~ het
luchtruim; dmdot', ntrtpondilldilltanga, als hij
is ::w,ngck"ml'n, nl:men wc hem in 'r midden.
2. tan;n (\'gl. lango en Bal. tan!lar, MaJ.. tangara', Hoeg. tttllga'); I!Ifmitll/!Jrt, .oornemen
hebben, belofte, gelofce doen, b•. om een
ofi't'rfeest te gc\"en als cen zieke hers:elt, of
als de rITst dit· kwijnt, weer fieurig worllt
(Tor. I, 3Si. )le:tsa. i6, 2~); IIW)/ta1t!1a.llla~
1Iga'ati gal{,(' hal/!lk(', l'en gelofte doen. om
het houdt'n ., b. grootE' doodenfet'st gemak~
kelijkcr tc makell (het eerst in'[ klein .ien'n)i
gori du ngkfll'lltm:ifl kf)l'/rwgfl/>fltalJlbellgi, als
tijd mn zfjn komst stel ik -4 n:lehteo:!1aJuoe
~_....J!,J'/IJi)lItflll.'7aJ;(/, gambir -die bt:'~f.d-¥OIl-iO.. tal/,rran!. voorn~'m('n. hedoeling. Qat W"a.arop
men pl·in ..t, waar nll'n over d~'nkt, iang(l/'(1
ndajrt, yoorncmen cl",s harten, wat men hoopt
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of zicb voomeemt te hereiken, isema tangara
ndajamoe d4noeporongo? wie zfit ge van plan
te trauwen? rimbe'i kare'e ntangara. nilajamoe f' waar wil je het doen? anoe nakita nta~
ngaralwe, degene die ik .bedoel; mantangara,
voornemens zijn, bedoelen, in den zin hebbeD,
denkeo o.er, 1UJendjaa natangara pai nakama'if' wat beeft hfi op 't oog, dat by bier
komt? .'IQe/Hxmo rrtjanja mantantangara, bij
wist niet meer hoe bij er aan komen zou,
siko anoe nldJapekoetana, meICali siko da mantangara, g!j zfjt bet aan wie 't is gevra.agd,
dus gij meet er o\"er denken, ane morasi siko,
tatallgara, elldo" kami, als ge yoorspoed op de
jacht bebt,. hopen we dat ge aao ons zult
denken, na$(/o maint£'l, mantangara hoi lapa,
bij bond bem stevig \"ast, met de bedoeling
dat bij niet los zou komen.
tang-ali (~ap. id., Rongk. "rat"'), Phalanger
celebeosi~ bet kleinste der beide buideldieren
die op :Yo Selcbes .oorkomen (afb. Kaud. eel.
Ob. I, 5i); bet \"leesch wordt gegetenj bet
dier wordt ook pod ng'..oest genoemd, omdat
de koc$c be\TE'esd zou zijn .oor de tallgali; de
beide buidddieren houde-n zich 01. niet in
elkaars nabITbeid op; Tor. II, 404; w_t. talill!la (otuzetting).
tang-.lDa~ (If ffQf!1I0f' tangalla, soort ficus.
tangara. zie 2. t(ll/ga.

tan;-ari

(~lal. t';!lgar, :Yak. (angl'd, Boeg.
t<!lIger,", Tob. (l)}Igor), Ct'reops Candolleana,
CL i:n, €'Cn rhizoforen~soort, die te zameu

met popa. to}/gke, lmlantaU'fJe de .leedbosscht.'n \'ormt; met het sap, dat men door 't
insnijden \"". d. bnst \'erkrijgt, wordt foeja ged
gcn:rfd.
tan;-ga, mela:.Uschheid, ecbte of pseudo-lepra
lTor, I, 414), ook dJo<:'(l &angkr "groote
zicktc" genocOJd; l:etauf/!JIl, melaat..<;('b.
tan;ga.n, ProB.. t'cn boom m. t:'. schijo~m.
tan;;a.,.<>'3 (\""1;1. [1.] ga!Ja), cen woord waarmee
men zijn afkeer .ao yie'le dingen tt' bnllen
g-eeft, tallfl!1Gf}u, kadal/ja dja maria. bah! "'at
loopt er t't.'n soot uit ziin neut.', t(ll1gQaga ba~

"'Jf'ft!~ia ;::ifa(;(', lIIarika r~Jakoe mallgl.~ta.bah!

dat huis daa.r "an bern, ik walg er l'aD. het te
zien.

TANGGALA
tanggala [Mor.' id.l, een fuik, 'll"Ur'in men rivier·
Tiscb of kikvorscben vangt, betz. ale U"oert'oe
booe j motanggala, zulk een fuik gebruiken,
die uitzetten (des avonds, om er '8 morgens
.naar te gaan men).
taD.ggala pipi. plant met n!i groote, platte
no.chteo, soms ala yersiersel gedragen.
taogganoe, zie galloe.
t.a.nggawe, zie k(ll{'e.
tanggerahi (uit het :Yor.), lans, uit een staa.f
fizer gesmeed: schacbt, lemmet en taats zijn
van 't zelfde stuk ijzer j de weinige exx. die
de TO'fadja's bezitten,zun nit ::Mori afkomstig.
Tor. II, 194.
tanggewo, zie nggel{,o.
ta.oggili, groot soort tomaten..
tanggo, Ipomoea reptans, CL 1899 (JaY. )1301eoz. ka1l!Jkaeng), eene 'iOtterpiaot, die p..'lS
eenige jaren geleden in bet Bo.enland van
11. Selebes is bekend geworden: als groente
gegeten.
tanggoa. n. '.e. struik metzeergroote bladeren.
tsnggoe. Str. B. (uit bet Yal. tanggOJ?Jl!J), in~
staan .oor iets.
tan;goede (Boeool tonggOl'lo1l!JQ ,.rug'·, ){al.
Ullgl.:od:), of tangkl)edl1, oeli: en beneden·aeb~
terhoofd.
tsn~oela (.~l. g(Jl!lu); m()lliflngg(jl'l(l~ ruig,
harig, gezegd \'an spooherschijninge:c..
tanggoelipo (.gl. lij)o)j mo"tang!J{JdipQ~ P'1
sparteleo, zich been en weer wentelen van

pun.

medo(lIgl."a-doeflg'.:apli. lfll!kakf1jr)l'ja,
montallggoe-ntflng:;oelipo. kal'ari IIg/:..ul./ol'-

hli rolde om.er, wentelde zich en t.'par~
telde heen en weer .an de Le.ige pijn.
tanggoeooe. zie koer,r,e.
bng;oli. zie g'Jli.
ta.D;goliedi~ pro t •• de boom eo .ru('ht die B.
'aJlja,

11!ll/ht' hl'l·t.

tanggongge. w. t. \".

SOI!$OO'. borst, uie-r.
dez. soon paddenstoel all.'.
k/')/'o;·".:. (L.) of 1l9.1orOI!~. Zie !:fj1"Ift'.
ungi pral. en'l. tough:, Au~tron.); tfJl:mlHlf)i (P.).
motlJelll(tl/gi (L.). schreien. weenen. r)/U-UIIJ
101';11(11197. houd ~p m-;t sc-hrei\!~/uo~
lIIpobaoela. in stilte weenen: nl)(,lUljaa Uf)Pp(r
toet1!~lIgika? waar built ge om? mantal19isi.

taDg;oroe~n;:;oroe-.

-TA~GKA

807

beweenen, builen om, mantangiei ananja
mate, baar gestor.en kind beweenen, ananggodi mantangisi soeai, een kind dat om een
komkommer built; dja kala:n!Jt-"l, 1nantangisi
eNJenja, aldoor maar huilende, om kralen te
krYgen, ana Irtla ":alang? ttlXlIgalitaoe, een
meisje waar de jongelui begeerig naar zijn; .
mampapatangi, aan 't huilen brengen; (btltangi, huilebalgJ.
J,:atoemallgi ana Ire'a of [runtoemangi ,.meisj~gesthrei", D. v.e. kruid, waarvan de blaadjes als groente gegeten worden.'
1. taogka (Sap. menangka. &telen, ::Ual. ta1l9kap); tnollt(wgka, aanvatten,aanpakken, vast·
grypeo, natan!lka mil)ei, door de doreus gegrep€'o, tiro 1wkekeni, nepa natallgka lltjalira, ze houdt bet gras .ast, daarap "'ordt bet
door bet wiedmes weggemaaid; opa ndatal1gk(l, mpeka, bet aas ......ordt ~tgeha.a.kt met
eeo hauk; salira ndap''mtan')kaka tlrQ? een
",iedrnes om er bl"t ookruid mee weg te
nemen: metangkn, 'lich nstgrupen, .agthakeD, joemai III('Iall.1k(l, ri koemol'l.:oe, de
" rotao~ranken haken rich orast iIi roijn ~arong,
to mdflll[lkil .. die zich .asthaken", w. t. Y.
IQk(tja. wilde framboo~; mdal/gkr/.':i, zich in
grooten getale \'a:;th::t.ken.
1IIf)ldml1!.:a;,:i. w. t. or. 1Il,,('am)~ ...... it-.dcn; 1111)Idallflkalral.·t1, bet wieden bel'poedigt"'n, door
~n bo~e onkruid m('t veeren er aan \ng te
~erpen en tt' roepen: /'(J"ramo ('Irokf)l' _mun
ookruid i~ er uit", of h\!t boY.-je ookruid in een
boom te hangen: Tor. 11,25:3: TIlonatjf)klUi,
'Giedt'n.
t'Jt'W!I!.:fl. va"tgehaakt. t'AIl1IgJ;tlll/f) }>I'ka ri
')},,:, de hank is n\stgt'haakt in 't aas; p .. kn.
I/fI"l"/II,fI/"~11.-r1 ri "}"1. men heeft den haak
in hE't aa" do",n p-.J.kken: IWf' rl"l' m/.tpe'J1f1bi,
IIdfllH!{"IIIII:II.·(1, i"lr,,> tI" ("rompl" a1s e.
ler" is dat mE'n nasr zich k.an tne halen, dat
lan .astfregrepeu word{'c. dan zal men nit't
mlh'n.
/fWIlIIgl:fl: fdflllf1rlgka. aangepakt. aange~
grepE'n eo .an z.ij ne pl:L:l~ gel'tlkt worden.
tOf)J' l{it: klanallgka r£ ,."dlf., een mensch wordt
~a.n xijne pla.nts ~'rukt in eene \'raehtkar;
J.:atdanangl:a7lja mal)l'1Itasi IC'a;aa "tll·i. bij

so§.
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werd zoo bevig gescbud, dat de ingewanden
er uit kwamen. . • . 2. tangka, cen hamertje (iJ.:e/' om boomhast
'mede te kloppen, met een zeer fijne teekening
op bet plat~ aIleen gebruikt V'oor hetk.loppen
"an schors voor hoofddoeken. Tor. II, 322.
3. tangka, St•. B., uit bet Pal. of"t &eg. (ta~
ngJ.:.r); motanf}/,:a, verloofd ZDD. Tor. I, 341.
tan;kadja, zie 1. I.-ndja.
tangli.ampeot', zie peoe.
tangkandende, zie 1. rend'!.
tangkaodidi. zie 2. ridi.
tangkandii, zic ,·ii.

schouders en onder de oksels; taoe adata.
ngkaroemba mesingkalo ri lompe nitwemaoeba,
degene die aldas wordt gedragen legt de bee-nen langs de heupen van den ~aer. .
tangkasi, zie nggasi.
tangkasoe. een hekel, die een hard geluid
maakt. .
tangkawe, rie kalC"e.
tangke (¥g1. s(lngl.·e, [1. trt~:e] en )1a1. ttmgkai,
:.yak. tallgJ.:e, Boeg. trzkke), band¥at. steel,
'W. t. v. tno1iOj motangke. motangJ..·r, in de
hand houden, aan of op de hand d~"'en, bingkanja nata1l!Jke'!, zil droeg baar mandje in
tan;kandoo, zic IIdoo.
de band, ant bare'e koetallflkp.. inodo, da mataogka-ntjalira. n. V. e. lageo boom.
u-aro, als ik bet stuk foeja niet in de band bad
tan;kaoe (\'gl. kooe, [tingkaoe~ coz.] en Botd
gehouden, zou het zgn we-ggewaaid..
Tobago knl.'aQr, BOf'ool kaoe!lo.:', Sao!!. ka;/Q,,',
tinangke, wdL "met de hand va.~bou
Idlw-d"j. lepel mn l::okosdop met een platten.
den"; metin.(mgJ.:f:, slank, ryzig opgt'gToeid ,
lang(,D flted vnn bamboe, die rechthoekig op
metillangke h'mja, tnele' e mpalm19l:a,zij heeft
den lepel staat; het uiteinde v. d. steel dient
een slanken hal~, als de voet van ee-n 5<.'henkom d(' rU~t uit den pot te lichten: and. naam:
blad.
1.:1)1,1: 01/1: be IIftperl! ntangl.:w)f;' jol.:~. ais de
tal1gke mpalOf "barnersteer', n. ¥. d.liaan
rUstlt'pel nid op me vaIt, w. t. v. llapere
hengJ.:oila, welker taail' stengels tot hand¥at
nrUIH;'a (door ziekte over¥allen): motangl,,:aol'.
Yoor hamers kunnen dienen.
zulk een lepel gt'bruiken. IIIwi!(I}/!,kafi<> impro t. lIangke. handnlt, nangke mpaloe. hruld1I.'lI.·OIU()'" toespij~ opscheppen. t'lll!lkft(ld.:1I
,at Y. d. smid$hamer.
lifl~'!I"ml i)/II'"'' schep \'oor de gll,sten t~pUs
tan;:kebe, zie k ..be.
op. Tor. II. 1:-;4. 274.
tan;kedo, zie J.w/.J.
tan;::kaoembot'. ~'l"1t zet.'r schuwe vO;::-t'I die in tan;ki, belemmerd in zijne bewegingt.'n. mach"t bosch leeft en ccn lag-e, zware stem heeft:
teloos, ¥un leJematen, wa.a.rin geen kracbt
hij is zoo groot als de tl/!..·fft'I"''''O. Ook i~ tilml:.'er zit, tallg!:; pn./enja, bam lIoeudjaa Jifll'0flgkruxmbu,> N'n 2de naam voor den vogl'l
tangl.·i? zijn arm is "l'rlnmd, krachtelOO$. wat
f'Jllfji lIIiJlllrlj/', wdks geluid ook z'wa:tr is CD
da.arYan weI Jt." ool"'.laak mag zijn? absub$t.
met varkensgeknor wordt vcrg-pIcken.
in )IeerlStr. en PmB.: afsluiting. ,·ersperring.
tangkaoeng;oe. La!., de ¥ogt'l tf)1l!}flre (maleo).
om buffets binot'Q hep. terre-in te houden, tiltan;kapa. zie 1. kajltl.
"1kinja, het $tuk groud w::ta.rbinnen de-huffels
tangkapipi, n. v. e. liao.n.
wordl'n bepl:'rkt; PI/oda m/atrwy/..·i. b,)i m($()1!a
tangkarabe, zic rolll;'.
lIIa'j twUl iJ(lIl!Jk~. de buffds worden (door
tangkare, zie 1."1/1'''.
eene heining-) ~perkt. opdat Zl' niet op den
tangkariada, dt' liehtf.'nde zwamml'n. die op
algemeenen ;rond komen.
rotte bOOffi$tammen groeil'n: ook /-:rlri,ldll en
tinoJl[!ki; IIIdil/llllgki. bel pen. meedoen met
1I~'!!flriada.
anderen. anden-n bijstaan.
tan;karoemba [~IM. taflgl:'//"I)I'fIiIIJ. $oortdraag.
t(lNgkiba/lf. uitbouwsd aan et'n hui:;.ofeene
Mol'!, een stuk hout d.\t hocizQIlual. op_
tuinhut, meh't'n lage-ren Yloer~ ondert"t'n \'er- den rug- wordt gw.mgen en waarop -de geIt'ngsruk van ·tdak. waargewoonlijk de5took--dragene zit, met de beenen langs de heapen
plaats wordt gemaakt.
T. d. drageI'; de draagbanden loopenowrde
toemangki, sprniten "an den sagopalm, die

!

tat nieuwc' boomen 'opgroeien en vaak uit
de totoea ntabaro opkomen (zie totoea).
I. bDgko (Mak. Boeg. Umgkoe'J, heehtend ,tuk,
verbindirlgsstuk, eeo stukje foeja dat dwars
wordt gelegd op de plaa.ts waar twee lappen
foeja aan elkaar worden geklopt, zoodat met
elken lap eeae belft ¥. h. stukje ~ordtsamen
geklopt (Tor. II, 318); tangl.·o mpal-o, de billen, wdl. de vasthouders ¥. h. a...'l.rsgut j udatangko ajapar het goed wordt geregen (met
groote steken genaaid, om het voorloopig te
heehteo); totall9ko,. voorloopig gebecbt.
2. bngko (Mak. Boeg. tangkoeJt!J)j mOlltangko
paer rijstbalmen, wa.araan men iets bizonders
ziet, afscheiden van de o\"'erige rijst die men
(IOgst, om de korrels later afzonderlijk te planten; ziet men op zijn eigen akker of op dien
¥. e. ander bij het oogsten rijst van bb:'lndere
5OOrt, dan scbeidt men die af en houdt ze voor
zic:b, maar zegt bet niet a.a.n. d~n eigenaar, opda.t deze de leventlkracht daarn.n niet tegenhoude.
a) nau:ekrr. ntja'oe IlIpoent, ze bebben ze gemt'ngd met ftinkorrelige rUst,
b) nrdangl..·o ()if) inomde. ze bebben de rijstsoort oro iuurndt! afz(lnJerlijk gehoud~n.
tangkodjo, soort eetbare paddeustoel; zie trlmbata.
J. t:Logkoe lBoeool taIl9!J{X, ~letlSel), reden,
ool'ZlU\k, a.n.nleiding die men aanoeemt l,f upgt'eft. tangkoe IIg!.:apateltjfl, lIam(llllll rtlillta,

dt: oorzaak van zyn dood is~ da.t e~n bloedzui~
hem heeft gebeten. lIlamp"p<tli tllll:I/.-1)1' 11'1
magi/('oejf)olfx. ~n reden zUt;'-ken om andt'ren
te beboeten, li)r' hW1/.-",,"jll.llIlt! ria 1I~j(UI/J//(/f(.

gel'

IIwdiflf}!Je, aut! ,[a

11/01('1"1)1'11
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is maar een ,·oo.H·we-nd:;e1 \"'an bt'm, :Ils hU op
den akker m~t werh·n. loopt hij mank, aIs
by e-r op uit be g".l.:ln. loopt hij niet wank.
(VUlII!J!J,)di sd()<! I.tl('illja mai'l.'w, r(if) t(/II!'/.-I)r,~jll
ri kUIIUlI"IJI:'lIj'1 ulri, da.t kind is tn,.:h allui, hd

beeft ceo \'oorwendsel in t'en val dit.'n bl'[
¥n.ll·~el' eens hf'eft ged.aan. rU'I'1i 1I"'ljl1/.·"'"
/fllrinjll

}"p' e
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ri ,...,i kt), IIj(l ne",. Il'Kkl'll)~/.-1I f'III;! 1,-.",.

nja,-ik"neb tOch al TetlStegen~'Jo~n.
aanleiding uit tut een uitbarsring t'r nm.
2.tangkoe, Scr. B. (uit het Beeg. tfJllgk0<-!1tg.

patangkomg), opbergen1 bewa.ren, ndapata.ng1roe baroer nakagana ri posoesa, depalmwijn
wordt bewaard, opda.t er genoeg zij op het

r.....
3. tang-toe. Todj., doela ta.n!J~, een klein scort
presentee-rblad.
tangkoeajo (:S-ap_ tangkoeaJo, Oem. tinoeojo,.
:Yor. tangkOf'ido, KoeL tangkodoalo), a.damsa.ppel~ Amp. id., nek.
tangtoeare (vgL are en tapoeare)~ motangkOf'~
a1"(, motangkoezare, opspringen, spartelen.
tangkoe bina (xie 1. tOIlf!J;Qt), Pal[ande], oorzaak, aanleiding.
taugkoedangi, lesse ondermouwen, die by den
elleboog worden vastgebonden om de (dikwlils
naakte) benedenarmen en den rug der hand
re bedekken bU het oogsten,. tegen den zonnegloed; motaflg/.:oedangi, losse mouwen aan~
bebben.
tan;koede, zie umggoedl'.
tangkoeeri, of tingkoeeri, eensfnk bout of bamhoe. gewl. in 't midden gebonden, haaks op
bet touw om den bais V.e-. dier, zoodat het
gem:1kkelgk kan opge¥~n worden; baQela
IIJllt(fIl[JI.·I)PiJri, een buffel met een touw om
deD nek waaroan een dwarshout !l>leept; I1UtufllJlg/.-1Jl'iJri, yoorzien ,"an dwa""houten. de
dt'.tag'boQmen aan welke iet::> zwaa"" wordt
gl"lir-olgen. opdat aan 't eind van elken boom
twt'€' man in pI. ,', e;.n kan komen.
t:lo;koelewoe- ~ IIwtIUljk,)d;U',Jt'. ::;tuiptrekken,'
::;partden. he"ig trekkeo. met de ledematen,
nch kronkelt>D. J/(Olrf<lII,}l.:Uf:/rtrl)'" I('~'/j O:::/} ....
WI,"-I.lj-)r IIIp"'~lli. de kop \"'3.D den bond, die
met'( zwaard is afgc-hakt. wrtoont $tuiptrekkingeo. IlIl)lItaIlY/..·I)f!/l'lr'fl· ''''{~ IIl1'rtrlj{JjlJ. de
sl:i.n;:: kronkelt xich bij ht'( kruipeo.
ta.n;k~eHH \ vgL k,Jt'filiIl1i.lili), suort p:l.ddenstot.'!. dik, wordt geg.l'teD.
tan::koendende. ht,tz. als trw1kflll,zl'mil', zit'
1. n:mi...

tan;lotn;koe. zie 2.
ta.n;:koeoho~

!.·'fI'lI~{kl''''.

tan:;koe-uwo \L.). ('t'n uij groote
zwa.rte ¥oge1, wd witten kOJ:- ook tf) bfJ~jll
Irv',) £:1"noerud: 'H/,ttllll!J/.:U-:(I",~i 1,",'II"I)<!i), kaal
gf':.'l:'boreo, ¥. C'. hoofd, eruitziende als de kop
,'. d. talUj/':l)"oJ,,); ¥gl. Q/('(}.
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taogkoerabe, betz. a18 tangkarabe, zie raoe.
1. tangkoerera(ogi) (vgl." sanggoelera,liJl:beie,
en Sal. koelirang, poeliran!!, Tontmb. uoeli'"dan, Sang. oelerdn!J), A verrhoa. CaramboLa,

Cl. 380, de blim bing die groote vruehten
dcaagt (liS.) ').
I
2. tangkoererangi, w. t. v. U'alCoe, \"arkcn.
tangkola (vgl. I.·ola); natangJ.:6/aka kina'anja,
naboeboe, hti keerde zijn (bJad met) rust
ondersteboven en stante ze uit; tetangkob:zka,
tetangkolabaka, onde-rateboven gekeerd, zoo..
als een vat, waaruit de inho'ud wordt gestort;
iPtangkolabalm tan« lIdapadjeJ.:Q, de omgeploegdc grand wordt omgekeerd j tdangkoTabaka doeanga, het vaartuig is omgeslageno
tang-kolo, .erk.•. taJlgk%poea, hetz. algl-Q{opoea, Iandschildpad.
tang-koro, ProB.: mantangkom, met mate gebruiken, bti kleioe gedeelten ergens nnafDemen, spaarzaam met iets orogaan, da nodan!JJ.:oro kndjo, boi are'egana,je moet er bepaald
zuinig mee wezen, dat er niet te kort komt.
tangkowi, .erdra.aiing _an krllrili (framboesia_
zweer in den bilnaad), voor tan!Jl.:ou:ili,zonder
de laatste lettergreep.
tango (_gl. 2, tanga en Mal. fengo/.., Kalingga
!angad, Sch. 1S7): ml'!ango, kijken. turen, de
oogen gericht houden; mrl1ltallgo, ntam/",ffl_
n.?O, kijken, tUr€'n nu.ar iets dat op eenigen
afstand is of in de laagte ligt. ):ita ri bmW!a
mampetall!Jo tw)e moli.oe, w!j in huis kijken
naar de menschen die voorbUgaan, ri Iram)
boejoe setoe ndatan.1(,2, ndap-:petrlngo ta.,-i,
boven op dien berg ziet men in de verte de
zee; T1uYmbetallgo. naar elkaar kijken, op een
afstaod.
tangoa, hut tot tijdelgk verblgf ondenn-g,
vooral op snelt()('bten (wdl.kijkplaats, uitkijkplaats); 71wtan~,oa, eene hut opricbten, gebruiken, om op weg in te verblijn.n.
pro t. melintal/po, uitkijken. toekijken. Jldjrti
JIOl!7lgJ..oe JI..lilltrmgl), op den ritkUkberg.
olldamo tafflf-!lintango, we zijn gereed met
_ uitkijken.
_. __ -- . _
[I) Ovl·"pr. "tvo.! hi.'r: de groote blirubiog:. AH"rrho:l. Bililobi, C1. 379 (b;::limbi.og botol): wr~ch. i" dit
<,).ojui~t.J

"

TANI

TA~1XBOELOE

Amp. 1tuIgo, voorste deel van iets, ri ~o,
voor.
1. tangoa, :tie tango.
2. tangoa, PmB., een boom m. e. schgnst3.m,

tangoedjoe, :tie ngof>djot.
tangoja [lIor. tnngf);"n], PmB .• de v~)gel die B.
tolxmgl.:ilo heet.
tangoni, blok (hout of steen) d:lt dient tot steun
voo(' iets dat niet op den grond moet liggen,
itt 't biz. de twee driezudige blokken waarop
de klopplank voor de boom bast (totoea) rust
(Tor. II, 316), de blokken of schragen waarop
de Mleuf (koaca) voor het winD en van ~"1)
(molanda) rust; banoea ndataJlgoni, een huis
dat op steenblokken rust.
tani (lfinah. t. tani', Jav. tani~ :Mong. tontam-,
uitgezonderd, KoeL tani. anders, Filip. t. tartg£, Tir. tangnj, op zich zelf scaand, zelfst:uJ~
dig, niet in verband of samenhang met anderen, boti patani, een alIeen loopeDde aap, die
uit den troep is gestooten~ laoero paiaJri.
zekere rotansoort; metani. het maniani gantji
verrichten (:tie beneden) j ))IQmpatalli., zieh
afzonderec, aIleen wonen, zich scheiden van
zgne omgeving, Irat.oea pat(lIIi, anoe 1I(urt:Ii
mpol!;;"ja mompatrwi, barf-!'e-rtlo nf7gl1lflpi. een
zelfstandig' wonende slaaf, wien z!jn heer
heeft toeg'!l>"fuan aIleen te 'Wonen, bij houdt
hem niet meer in huis, mompaprdl1}1imfJ lat;e
rzn()e

hare'e

~-illffJl>lroe raJrtnjr£ pai jOf'lIonrJa,

mentlchen die niet eensgezind zijn met hnnne
m1l.kket"l>. scheiden zich voortdurend af.l)(ul'·1'
sigala Of-!;; pai !atm., mOIHl'atalli Irma, lIIQmpa+
talli (J~;;, oUe en water verme-ngen zicb ruet.
de olie scheidt zich af en het water scheidt
zich af; tt-Wf!- madjoe'a luiajHltalli ri /..·!lIlrVy"
de zieke wordt afgf>zonrlerd in t"en veldhutje.
ndipatrlllimo, zondert u af: l1dafdi:;i pru:, mi<l+
palalli flll~ mapt)I'jof:'. de rils! wordt ui~
zoeht. de kleefn]st wordt afzonderlUk gelt>gd:
palltjfH'la bllre"e n'~ j(jf'lIor-lIja. t"l'l1tani. d~
morgenster b~ft geen andere :Herten bIT zil'h.
ze 8raat aneen.
_lltr1lli. anders~ oarf:'1! l!.tfmi~ anders nie..
o'l"er:igE'ns niet. Tf/ruUI)r-'r: s''"o} jllJi b{lrr"'lItrwi
1IIl1'ai. hU is weI ziek, maar 't is a.nders met
erg. lIapebodoeka. pai be lItani lo'e, hij heeft
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h;t geproI>eerd, ~ b!j verstaat anden de
mst niet, be ntani to ~, hij is overigens niet zoo'n sprekerj nta:RiAja, een andere, !
iets anders, paoe mami n:ta:ni.n.ja, ooze taa1 is
eene andere, taoe setae nlani:tlJa raJanja. die
lui hebben eene andere gezindheid, banja
paapaa setoe, ntaninja pOlCotoenja, dat is geen
kraai, zUn geluid is een ander; taoe setoe
mangkoni ntallinja, die lieden eten a.nders;
SaJilallillja, een andere, iets a.nders; pat(!$untaninja ada ntaoe Mtoe, de gewoonten dier
lieden zijn anders.
mentani, op zich zelf wonen, padangl.:a
ntontani, de handelaars wonen op zieb zeIf;
mantani gantji., P. (L. »UJOOlda), een tol af·
Z<lnderl!jk leggen en met de andere tonen er
naar gooien; dit doet men a1s er twist komt
bij bet tollen; wie raak gooit, heeft gelijk.
tanimboeloe (vgl. toem.aninwotgkoe en Mong.
dim.boelo', Boeg. simpoeroe~ Tontmb. limpoe+
rotan, Tond. rerimpol'roean), pro t. = B. ta,wana, levenskracht, le.ensgeest. da.mpemali.
tanimboeloe~ om levenskracht te zoeken.
L tanoana (inf. -an~, st. to ana "homunculus":
v~L tanoeallu [en l-[or. tonoomll.doodenzielJ),
l;vensgeest, levenskracht, V:lO' welker al of
niet aanwezig zgn het Ie_en van 't licbaam
afh:l.nkelUk i~ (Tor. I.2-lS. II,256, 269. 27:~):
ook weI als min of meer zelfstandige gezel
v. h. licha.am gedacht: de kruin v. h. hoofd.
biz. de plaats der fontanel; dlt k()C/..-rllli :>(l/..·otli,
Jlakadjda ntalluallakue, ik:r.al wat eteo, opdat
ik le'l"en::lkr:lcbt krUge; (ia l.:()1"1/rmtjf) trl1/.{)llWlllju, ik za! z!jn leyensgeest .;astdrukken
(opzijn hoofd); l.:o~~w'/()f-! ri «a/co IItullI)l1!1(tk(jr-.
bare"~ kl)eualrl)f-!, ik dra.ag het op mUn hoofd.
ik laa.t bet niet yallen: da k")dwCl)t:i..~i tmw,lna:J/U)t:. I/flkrtl'{j.w), ik 7..:1.1 je hoofdschcdel beblazen. opd:l.t je le,ensgeest krachtig zU: 1tI.{'tWlldrl ri tlr//I)(lIIl1 dOf-!uJlg(t" op de 'l"oor::;te punt
der prau\\, zitten: t",jf)flWl. nfwllfl{{ti, levt!ns~t, laat on" beengaan :jamrti tallfH11111l1Jft,
bfJi maIn;, boud zUn levens.geest tegen. opda.t
at'Ze niet 1','egga i t(!!.!Qf7!1(t. lIIJ!ae. dt' levenskracht der rust; ook dt! naan!""' '1". ~, •
dat er aIs een mot uitziet en nl&k op dt' rD!>t
rit:.intje'e da koeporongo, aJUJe naldta ntanoa-
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naioe, die trouw ik, die mgn geest heeft genen. In Saloem. is tanoaxa oak de D. v. d.
bossen rijst die men verdient met het oogsten
anderen.
sintanonna, eensgezind, we' e sintanoana
f40e samboko setae, da.t ecbtpaar is niet eens-gezindj kasintanoananja, samppmbepokrmonja;
degene van wie(n) hij (zij) het meest houdt.
motanoana, Str. B.., bet eerste baar v_ e.
kind snijdt!n. Tor. I, 346.
2. tanoana, n. v. e. kruid.
1. woe (Xioah. t. id. "zooals"): a.angeboren
eigenschap, trek, gewoonte, taoe setoe be da
nru)/('e'! gose, maka talWenja, die man zal altijd
linkscb blij..-en, want het is zijn a.a.rd, tanoe
nda.janja, zUne- aangeboren neigiog, zijne
geaa.rdheid, tanoenjam-Q t(j popagl.l('oe, bet is
zfin ka.ra.kter dat hg een beboeter is, tmzoenja
ml!potlgko, maJ..·a inenJa m~pangko, het is haar
aangeboren een heks te zU 0, want hare moeder
was een heks; katanoenjamo rna/ose pai naka~
v.J&. omdat het hem is aangeboren om lui te
ztin,daarom isbij lui~ kataWJffljamo da pore-me
pai naka porem-e, omdat het DIl ~nmaal droge
tlJd moet zijn, zoo is bet droge tijd. Tor. I, 99.
2.
(uit het Boeg_ t,;nfK1t!J), Str. B.; montrmoe, we_en, alleen aan 't strand bg de
lfoh. bevolking bekend.
taDoe (vgl..?oIlQe·. rfll/fJ;;. rf)nf';;.l.sf.w.lo;; (enz.]);
/twnfal/{j;;. /llPntftlltrlll(.Y, zeureo.. treuzeien,zoo..
als iemand die Diet kan besluiten om te ..er·
trekken en ma:lr steed:> blijft omhangen; m,.~
ntfl1ltrWfJii p,,!itl'ljunja. malm!)i, hU loo'pt treuzelig, l:tngzaam.
tanoe-.ma., j.mp. = B. 1. fflnf)f.llla.
taDoedjoe. zie 1. tf)l!rljr)".
taDoer.~ zie 1. Sf)l!i;.
ta.noel\·3, 8pint~ wit Y. b. bout. tu&\Cben bast en
kernhout.
t3nolo,3. gedroogd sap v. d. imp) (Antiaris to:ticaria).dat door menging wordtgiftig gema..1.kt.
tanoodo. zie 2. to"d..,.
taoon;ko (vgL !JtJ/wlIg!..-I)/-i, Inl4'roflg!..-o). gezegd
,an rotan, waarvan de ~~b (doren:>.
sehutbladen) ret:"t1t!. zoo 10:> zitten. dat ze 108lu.ten wanne1:!r de rotan wordt gescbud (ndalaMngkrJ8t): mda}U)ngko (P.), zich uitschud+
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den, bv. een hond die zich heeft gebaad;
mrmtrllumgko, iets uitschiiddeo,. uitkloppen,
IUl.tallotlgk£)si ajapa, maka la<)t teoila., hY
schudde de k:-l.toenen stof uit, want er zat
kalk in, 'lalollongl.:o noe asoe olltilanja, de
hond schudde zijnc vlooien af;jakl)e nfU('embe
JIang;, marimbe palltanongkonja jakoe, ik

heb gisteren koorts gebad, die mij erg heeft
geschud ~ tdatallongJ.:o soesoenja,90ri ngkabalI!Jkenj(f, hare borsten sebudden been enweer~
200

groat zijn ze,

tetatanon!JI•.'fJsi ollgaa, mari-

mba gaga prtoem/;ow, bet kind wordt aI maar
door (>}k&8.I' gescbud, ze wiegen bet te hevig.
potanrfILgko, P. w. t. Y. u:ajatoe, ramboetan.
tanongo, zie dOJlgo.
tanooe. ceo groote 500rt eetbare paddenstoelen j

afzonderlijk grocieode ~ j
wie er ('eo eet~ z..'l.l wddrn zUn ouders vel'liezen
(MeaNt, "; 6, 100) j om zUn .ool'komen is talla-.
oe ook weI w. t .•. soeSOe, vrouwenborstj soeSOl! motmwoe, borst met langen tepel.
unta; mantanfafllal.:a l.:allta, het schild .oor
tanOl)I! flra/ta ,

zich uit bouden, in nfwt-rende houding; mdantamaka, zu!k een afwerende houding a3.n-

nemen,
Pl'. t. tanal/ta, tfwoot'lrI!1II1H', we houdeo ze
>uor ons cn schudden ze. 1.'f)Ol(lJIta 11!JkalUljoo~,
ik houd het voor me, al schuddende er mel'.
A-rJf:IIIlIl/fl 7l!JkfltC()t'!Ufl~, ik houd het Hlor me.
al drukte makend er mee. tflwmta /uoliJl'lngi,
we boudt-o de lansen yoor ons uit.
tantado€' (Sa'd. tllttlldof', 1[a1. ,~hd(tdf.H'), epn
zeer vraatzuchtigl:'. fmai gt'tl'eb:nde rnptl,
zwart met gele strt'pen.
tanta~i. zie ta'i.
tantamisaki, kh'int' vjschjes, die in het sllik
op den oe'cr del' ZC't', tusscht>D het hout del'
Yloedbossehen rondtlpl'ingen, ook weI op dt'
oeyers del' ri\·iel'mondingl'n.
tantao('Kot'. Todj., n. v. t'. huid.

taniara (Boeg.

tanUa', 1[ak. tU1J(Ij,,'); wox/a>an verne' of van nabu dreigende bewt>gin~eu tt';en it'md. maken, mt't of zonder
-.-ll·a.p.en, naitllltara jlli;o<', ball);l' uara n')fndjllaJ
IItflra,

natal/til/'aka, dja kadltrajanja ria mal/twtb.).
joe. bU bWrei~dt' mU. niet da.t bij me met
't

een of ander (wapen) bedreigde, het ..as
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maar dat by lust bad my een vuistsIag te
ge.en.
tantarago, .Amp., soort spinazie, B. to mtjoro.
tante~oe (vgl. [teQtJ, 1. ndeoe); mombetante'oe,
tegen elkaar boofdknikken, b'\'". by bet twisten! ....
of 3.18 een afge5prokea tecken.
tantiraga, betz. rus tantarago.
tantjendewera., of korter tantjende:> dezelfde
viscb ais 8endeJrera en bon tinge! zie aldr.
Tor. 1. 21.
tantjingge:> 'rerk. v. tantjin!!!Jeni, hetz. alssinggeni, w. t.•. <Mi, water.
tautjOa, zie tantjotca.

tantjoe, zie 1. soe.
ta.ntjo(w)a, schimmel, 1.:etanljo(I(,)O, beschimmeld.

tantodoe, zie todt>e.
tantoela, een boom; de b:l.St dient a18 bind~
middeL
tantombenoea, een boom, die om de >eelheid
zilner Huchten als oogstmedic!jn wordt gebruikt; Tor. II, 271.
tantondi, een blok hout, dat men bangt &an
een band, die o.er eell tak heen loopt; het
and!:'re eind 'ran den band is los be.estigd;
als een dier er tegenaall loopt. schiet het los,
bt!t bout .alt op den rug \". h. dier, dat sc-hrikt
en daardoor in een ampn. loopt.
tantowenoea, het%.. als tallli)mhelloea.
tao (Bim. talw), PmB. Amp.; matuo,gued, mooi,
aangenaam. IIUltM rajangkl)P;, ik ben a.a.n:ge.
na.a.rn gestemd, in mijn ~hik. murata tao,
yoorspoed. geluk hebben, kataonju de, (fa!
weI. .....at t'en geluk, hoe goed. hoe mooi! f,;oepufrw, ik vind bet goed; Itwmpakl1tao, goed.
makc-n, herstel1eo, opknappt'n, }Jal.'(auu.·pru;
op, h.·t op, doe uw best.
taoa. een boom met bard hout. a1; too.erkrnid
bij den oogst gebruikt.
L taoe (Filip. t, tUlr~,alom op St'lebt:'s tal)f'. tfur.
Bim. ,f'JOe. vgL 1. to), mensch, iemand, een
and,,'r. men, naif/I) ntaoe, men ZE'gt, ",bumba
nt(lI)I'. praatjes, leugE'ns YaIl anderl'n, 0I1/Il)f!(1
- ,dwx. andermans huis, tana ntauc, \"rcemd
land, buitenland. ana nta'.)i!, anoermans kind.
mapari gaga, /IIllk tWJ.t!, 't is te erg, je zoud:
er van dood gaan, ane ma..~ ka'eU'ainlje-

~~ja, be do toelcQe

ta«, a.ls het zoo nog lang

du.ur4 dan b4jft geen mensch meer in leven,
~

ndate taoe, er is niema.nd thIDa, banjo dja'ih>e, dja taoemo se'e, geen familie van me,
zoo maar iemand, be naaja taoe, hU geeft om
niemand, taoe kot, taoe bangke "de kleine, de
groote mensch", ben.a.mingen van den 12den
en 13den dag der maan-maa.nd, Tor. II, 266,
taoe tM'a, een oude, in sommige kuststreken
vroeger ook een titel (Tor. 1, (5), taoe naja,
onzijdige lieden, die niet meedoen met den
oorlog tU8schen hunne Il!lburen, taoe rnate,
doode, motaoemate, voor cen lUk zorgen, de
gebruikclijke dingen met een doode doen,
nu:z.mpotaoemak -£ ngKai, het lUk van Groot~
Tarler aaokleeden. bewak~ kisten en naar
't graf brengen_
B9 samenat. met to- wordt ook tat;e soms
nog vooraf gezegd: taf)~ to1roedja? v;at .cor
menschen? i Ta Batoki ool1ja taoe tt!JU7i..(l,
tao( topohaoela, taoe topr.mlalllajoenoe, taOl!
I4pYfnpaoe, taoe kabosrnja, T. B. was geen on·
beteekenend iema.nd, hy was iemand die buf~
fels ha.d, iemand die sla..en had, iemand die
wat te zeggen had, iema.nd \"an den boofdenstand, ne'/! intje'/! da sampompaoekoe, taoe topompapatoenda, laat ik met hem geen gesprek houden. hij is cen ver.loeker.
natndjimo koellgkoelinja, fflmwtomo J..·lltarxnja, hU wierp zijoe dierengt'da.ante af en
toea bleek het dat hij een mensch wat> june
dja katr.toe-taoenjfl anoe rnampatoelcoe i Sadp'i, be da tot!lrO'.!. als hg maar zoo door den
een of ander was opge>oed, dan zou X. niet
in 't le.en zijn gehle.en.
I'ttlaoe [vgL bet gebruik .an ::-iap. taoe al"
soortwijzer, ::lIed. X. Z. G. 67, p. 144 ()lS·)l.
gezegd •. twee diert'n of Yoorwerpt'n die do~l'
gt:>lijkheid \'an Yorm of niterlijk bijeen bebovren. eeD stet een paa.r. een span, siutji i

i Ti,le :mtaOl:', djali j !IIPantjili Sf.ltflt)(>lIju, de ringen van 1.. en T. ziju "an
't zdfde uiterlDk, ue oorkooppt'o >an P. zijn

vrrJl! pui

•• .eo _andt'!" uitt!rlijk.....asut"l'l'jfl S(ltUIII!, "'fl/ria~
kalfjoallja, zijnt! b.mdec 'rormeo~~~ .
twee), ze zUn op dezelfde wijze bunt.
k.fl:.~itaoe, mt!demensch.
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SIdaoe, van }deine kinderen, vreemden
(mot) onderscheiden van bekenden.

1IIOn1Me-ntaoe,scbelden., vervloekingen uitspreken. die va.ak met toot beginnen; taM
beeft dan de mina.chtende beteekenis van
"zoo iemand, zoo'o vent, zoo'n wijf, zoo'n
mensch", bv~ taoe da nasoko,garanggo, tcroe·
d4 na:l:ila':.ka lando, laoe ria napobe/Coe'!, laat
zoo iemand aoor de krokodillen gegrepen
worden, laten de stukjes van zoo iemand zijn
lichaam verdeeld worden over d~ boomstam~
men die nit 't water opsteken,laat zoo iema;nd
a.ls een tabakspruim worden uitgezogen j ma~
mponftuJrka joen.Qe, andere!!; uitschelden; top(ltIlaoeZka, een scheIder; 1Mmpetaoe-taoeka,
iemand maar "zoo'n mensch" noemen, dja
uapdaoe~ka Iltaoe, ze laten je voelen dat je
~n fa-milie van hen zyt.
mantaoelli, begeleiden, vergezellen ter be·
scberming, toeama mantaoeni Ice'a m01n()ta,
maJ.:a ane bare'e da nataoeni ntoemna, bara
ria napa)l,tjabe ngkariki, de mannen vergerelien de oogstende vrouwen, want als de
'rrouwen niet door manneD werden begeleid,
dan wuden ze misschi~n in tweeen gebakt
worden (bij" cen o,rervai door koppensnellers),
Ire'a, aile fflal!/..-a, napatfVJe7li ntoeama, als de
nouwen bang zUn. worden ze begelt>id door
de mannen.
tarK-taue, de dikke darm, die bij het wiche-·
len met ofr'el'dieren wordt beschouwd. Een

ander trlOt'~. zi~ afz.
2. taue (Bob. id . .,pecis"), iarJl!lIjU, de· blinde
rla.rm: die van diere-n is belaogrijk .001' 't
...ienden. man{)~, an" blballgalli taonlj(l, dll
/,;Qbw/f)'mi flfllrt)f', aIs bij dekipde blindedarm
ge,·uld is. dan za.l dt' akker ook ge\'uld zUn.
Tur. L 2::W. II, 238.
:) taot' (}hl.l. t(INeh. Yong. tll!J!Je', Tag. Bis.
tft:!f). Tomb. ta'{)e~ Sang. tallO, Bim. t!We): maIIt{"~. \'. e. hooge:rt! pla.ats n:1ar eene lagere
brengen. neerleggen. net!rzdten, afbrengt'n,
b,-. uit het oo\"enlaod naar 't strand! mrmtaoe
'1JIf1.119!J'Jdi, et!n kind dat men-araagt, net'rzetten, manl)l'.
IIyl:a

ri pdl.l

(l1l'JI'.

flert

11WTIIQ.o/).

JJ-aatauf! (H'~

ff); fWI(/, lU!pa lUlapeU'l)l'lweka pela

ldoJUf: /IIunoe, Ildatl/u: setae b./oe tila ngkimbo~

i
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80e, lang!JoP, O$Oft? .d~O'J!.Wz, een kloek die pas
waarin men is gedragen, van iemands rug
kuikens heeft. wordt uit bet !fest opdengrond
waarop menbeeft gez.eten, petaoe, he'a, laat je
. gezet, en dan gooit men de eierdoppen weg en
Daar beneden, kleine meid! ndipeOftto. ine?""
zegt: die daar zUn voor de leguanen, de marjakoe da mt16oe, boudt u op, moeder, ik wil
ters, de honden en deroofvogeis,manta.oeU"ea,
van uw rug afgaan; menaoe, zich o.ergeven
djolt? Iaoero, 80.'7a, rUst, mais~ rotan, hars afaa.n den vijand, v. d. bevolking v. e. belegerd
brengen (nasr 't strand, naar de aanlegplaats
dorp j bierbg was lilfsbehoud de eenige .ooraan de rivier)~ taoe basomof'? zet je draagmand
waarde, de overwonnenen werden alsslaven
af, mantaoe tali bUI"Ja, mantaoe kabaloe, ombo?
deroverwinna.a.rs bescbouwd (Tor, I, 218,223,
witte hoofddoeken, rouwteekenen doen af·
226); tarx lIle7laQe malltambo~aka koronja,
leggen, uitdr. voor manga'e, koppensnellen,
lieden die :rich overgeven stellen hun Ie.en
omdat ecrst na het snellen v. e. kopde rouw
(v. d. vijand) afhankelyk; samba'a taoe na·
kon eindigcn, malltaoe u:of'Joea mb~koe? de
U'Uika ircali, penaoe:nja, een slaaf gaven xij aan
baarversierselen (pebantja ndomp<Je) a£l.eggen,
den vijand by huone onrga.e; mampafJdUloe
d. i. gaan koppensnellen na hetgrootedooden~
iU'ali? den 'ijand tot overgave brengen.
feest (tengke, pompemate), waar()p dieversierm()mpa~ w.t.v. mella'oe. de trap afgaan.,
selen waren gedragen, lIlantaoe sapoe, de
mompanaoe Ii foeka (oogsttaal in PmB.), de
ontkenning afbrengen (doen aBeggen): met
trap afgaa.n..
eenige 'Weinige makkers een kop gaan snellen, L ta·OO (MaL tMol!n, Austron.), de tUd dien een
om daardoor te bewijzen dnt men gelgk heeft
gewas noodig beeft om van za.ad tot zaadin eene bewering die Diet geloofd wordt (Tor.
dragende plant te 'Worden, in 't biz. v. d. rijst,
I, 202), 71dwresi tinampa, ndapataoe ri IroJI),
santr/Of':, een rijst-seizoen, w&.1.rbij dan ook de
mal.·a maro1lgj, de koperen armringen worden
korte tyd wordt gerekeDd wllarin de 1a.nd~
afgehaald (van den arm del' draagster) en aan
bouw stilstaat, een ja.a.r ~ djole togo mboeja
een bamboe gestoken, want er is menschenta'oenja, metCa/i santa'oe lIdjole togombOl!ja,
lucbt &aD; ndapataoeni iat/ja, de strik wordt
de maTs heeft!tlecbts een groeitgd van 3 maange:"cbovcn (om den hals •. h. te vangen dier) j
den ~ eene maIs:-periode is dus 3 maandeD,
momQlllaoe (intr.), artikelen uit het bovenland
i<ruda'oe Idebesi, een erten-s~izoen (2 mndn.),
in . . ele .rachtcn nn..'lr de kUllt .erYocren, ko-mi
aJ/f' be montjo paoekoe, bemo do koekoni ta'oe
k()('kita momantaoe, noendjna nditaoe!' ik zie
fl}/O/f santa'oe da rata st"i, als ik onwaarheid
datj uBie allerlei afbrengt, wat brengtge nllar
~preek, dan zal ik niet meer eten van de .eIdbeneden?
Huchten van het koroende jaar, motompo tamOlltaoenaka (-raka), afbrengen, naar be'Of'. 1IU)pole ta'oe~ elk aan bet eind vaD: eenjaar
neden brengen, IO$$en, nataQe1wka ngkapa!n
zijn, gezl"gd l'. 2 kinderen l'ener nouw- die
oelajanja, bet stoomschip heeft zijDe lading
bc-iden nog in betzelfde jaar geboren zijn,
gelost; eo mpont(l(}eraka inii, de dag.an het
moimba ta'ue mumja, bare kinderen teilen de
brengen der zaairij5t uit de schuur naar den
jaren (ze kr!jgt ieder jaar een kind). santa'or
akker.
."anta'oe i Djma ri Todjo lJIof,a/!#' s(lla, jaar
I.·aletaot! "tabo "het naar beneden gebr-.lcbt
op jaar doet de ,or:;t VllD: Todjo :tijne hefEng
worden del' drink.aten·\ bode die een sIaaf
.an rust houden~ santa'ot' Otcj, ·t.origejaar;
moest ge.en in 't zeldzame ge,al dat hy met
i<ala ta'oe', niet op den rt'ebten tvd me: dt;>n
eene .rUe .rouw trouwde, aldus genoemd.
landbouw ~nnen, ten a~hrt're!l met den
omdat door bet gen'n vaD de boetc de drink.
aanplant, aile sala tn'l)t' J.:ita, dll lIa,':(lemba
~enDaar beneden kwameri:vooraeoi'Uilof!::;'· '"j")relfll', a~ we nid op t~tJ phntl'n. ovetTaltgasten op 't erf, daar zij andel's de bruiloftnil·t
ons de droge moessou; IIIda'v.-'. een va..~n
zouden willeD bijwonen.
hmdbouwtijd hebb~n, allt' bare'lf 1!lda'~l:ita
metaoe~ naB.r heneden komen, uit de sarong
bare'ttli/o da napalaiko d~,Ul, ala we geen
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vasten landbouwtijd hebben, dan ga.a.n nooit
T_ e. wapen of gereedsehap, taotw lComtoe,
de r!jstvogels van ODS weg, fIt,t!/d oe raWe, €'ens
stomp h.an.dvat, t. ndaltxdts:ni, zwa.ardgreep·
per jur' draagt de doerUn vruchten; njnmo
met cen kam als v. e. haa.n, t. ndarenga, greep
JKlPata'oe-ta'lJe. da pe90er0d:oe, baric da Zo'e
met twee uitelkaa.r loopendevleugels, Tor. II,
jakoe, al zou ik ookjaar injaar nit leeren, ik
192; laono mpaoe, inleiding, aanloopje voor
zou toeh niet knap 'Worden. Tor. II, 257, 263.
een gesprek ; !J~ja ta/.al)nQnja, bet band~
dja Ia'oe noeWQeka7fl,(), ge zUt er een jaar
nt: dieDt tevens tot seheede (knipmes); lahoeover gaan doen, dja nata'oe?kalllo oedja, de
nja bare'epa ntiataOnoni, zyn mes is nog niet
regen boudt maar jareD lang nan.
v.e. hand vat voorzien.
2...ta'oe, zie nn'oe.
taopo (vgL ompo, 1. opo), afweermiddel tegen
taoea, Tog., eeD scheIpdier met groote schelp,
ziekten, gewL een staak die wordt opgeriebt,
W8.at:.OP geblazen wordt ala op een boom.
waarbg otrergaven zijn gelegd (geklenrde
taoe baloe, PmB., een kruid dat in moerassen
rgst, eieren, enz:.) j m.tmtatJpQ, zulk een afweergroeit.
middel oprichten bg nad~rende ziekte, waartioebi (vgL ka'oeU'i (op ka'oe}), dak o,er eene
by men zich meestal ook a!zondet't; 'ndjo'Qe
prauw (.Meer).
fII01Itaopo t(Ule setae, mantaopo ananJa pai Ire· .
taoemba, de kam op den kop ., d. maleo, den
'(1Jfja, nrijl/oe ri. katetaqpollja, zij zgn een
jaarvogel en den karo':.; motaoemba koro z, eu:a
...eilige pla..a.ts gaan inricbten, om huone vrou~
aW pai tfmgare? de koro"! draagt een hoornwen en kinderen te be'eiligen, ze zgn gegaan
kam, e.enals de jaar.oge1 en de maleo.
naar een oord waar ze beveiligd waren; teta·
taoena (tMe met pron. 5uff. 3e p., uit bet Bad.
fJptJ, bescbut, beschermd, [b".] tegen wind en
.. mensch"); motaoella, w. t. •. mesale, in PmB.
regen, tet(JJ)jJo ire'i RallO. teomprmi, bare'e
bet gewone woord .oor: menschen uitnooclimJa,pe karimbo I~ ngojoe, hi'Cr is bet Meer
gen en gemmenlgk met hen landbouwwerli
bescbut, besebermd, men voelt de kracht van
~n wind Diet, hl)i It(lICOei 7t!Jojoe silota? dikaverrichten, wdl. "menschen hebben"; are'e
br.Jere kikoni mf)tG.Of!lto, er is g~n zout dat
/:a boroe, nakatetaojX> $akodi, opdat onze fakwe kunnen eten ale we met z"n allen op 't
keI niet door den wind worde uitgeblazen, zet
.eld werken.
e~ een matje voor, zoodat ze wat beschut is;
taoenda. zie oenda_
meta')jJo, zicb .erbergen, ricb beschurten.
taoene, zie oene.
tap:l (.g1. L top!) en S.mg, Tomb. Tond. Tag.'
ta.oentoe, zie oent/Jl'.
Pamp. )fag. Bag. Bis. Bik. tapa, Tir. toro,
.Ya.l. tapa'::-); montapa, in den rook hangen,
taoera, zie oera.
'Vleesch. zout of derg. am 't voor bederf te
ta·oeri, zie ueri.
taoesa, zie 1. 0/:."([.
hew-art-D.. ma.."api IIdatapa, gerookte paling;
pt)tlt<.ljJa. tijd, plaats, wijze 'Van rooken: tinapa
Uoeso, zit: oe.':O.
t:we-taoe (uit bet Boeg.). beeld. pop, afbeel(Tor. II. 284h dikke bos rijst, waarva.n er 2
ding ., e. men:;ch. [Zif.- oak 1. tao .... ]
~ dag als loon worden gegeven aa.n mede-bdpt::'l"$ bij den oogst; maria ltUJenatinopai, a.an
ta·omboe, zie umbO/!.
"ele menschen heeft hij oo~t-loon gegeven.
tiomi (Pur. tlfo, Mal. taruf'm, Bil'. tll:](,,"-"'. Tag.
taj-)(!m, ::S-gadj. taJwl::"m. Sang. tahrN!ng, &1. tap3da. 'W. t. v. karaba. nou-wenjakje.
tapzmata, ~rt. sprinkha3n.
t':'KJIl l Lamp. taloem). Str. B,~ indigu. Indigof~m sp .. een wild strandgew:ls, in 't Boven- tapaore (vgl. (to paorl! op] or':'). werrelwind, die
alle> met zieb opv~rt in de jJlcbt.
Iand onbt'kend: u}apa J/datao/tli. kato~o, met
tapara (vgl. tupa): !Il'~Jl"tpflra, schroeien, bra.n~
indigo h"'everfd.
den. zooals de zon die~en opper>lak beschynt,
ta.ompo, zie Olnpo.
lUcu/lilpa/·a l<al~$()", muizt'n door .uur eo rook
!:tonG lmissch. uit laham-II.. vgL Boeg. lwmi,
uit hun bol drijv~n. u:atIN xatapara ndem.e,
1IIlL tahan, B. taha)~ handvat, greep, ge>est,
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lIIadJoe'Q ndaidjap) ~_e steencn zyn door de
zon fel b~henen1 hetdoet p~n eropte loopeo,
mopasoa Ulna naiapara J/deme. de grand
dampt, daar de zon hem schroeit, nataparafJi
ntjiami (of 1wtapara df'u) u:eiaJlja pai 'IIa/.:a'ui,
zline wond is geschroeid door (den heeten
damp ,'an) de rijststoppels, zoodat ze erg is
geworden j laoe nataparanal.·(1 n~ apoe tali~
l.:oenja, het ... uur schroeit als '1 ware de menschen op den rug.
tape (uit het Boeg.), gegiste rust, met welke
men gekookte kleefrijst ann het gisten brengt
om daar.an ponga.-"i te maken. Tor. II, 210.
tapede, zie pede.

tapee, zie pee.
L tapi (Yak. Boeg. Ja., id" Mal. tamp:};-mo.
ntapi, wannen, de rijst, telkeDs nadat xij gestampt is.
Amp. fapi, waD, lfIollapi, wannen.
2. bpi (\"gL fampi, tQpi, ape, enz.. en Jav. Ngadj,
tapill, Tag, Bill, Bik. PampA tapu, Sang, tapisel
Ibn. tapi!), 1aag van op e1kaar liggende platte
dingen, ook oYerdr'1 santapi, eeoe laag,pvedjoe ngkoronja salltapi dja, bij beeftmaar een
atel kleeren aan (geen ondergoed), roemdapi,
twee lagen, rotalltapi ponto1l9~}lja. er zit een
dubbele laag om heen gepakt, sio ntapi belltenja, de ombeining was 9-voudig; 1I1opatal'i,
lagen vormen , in lagen bOl"en e1kaar liggen,
ojapa dja lIIopatapi-tapi of f/wpopalapi, de
gocderen Eggen maar in lagen opg~tapeld;
tapi mpopatapi-tapi, de eene laa; hoven op
de andere, het eene ding op 't andere; 1110mpapotapi, in lagen op elkaar leggen, opstapelen, napapotapi ICa'ambambaJlja, hijstapelt
de eene leugen op de andere; ndaparoet.t1Itapi,
het wordt in een dubbele laag genomen, badjoenja llaparoemdapiJllu, bij heeft ZlJn baadje
laten voeren, of: hij beeft twec baadjes oYer
elkaar aan; mantapisaka, opstapelen. de eeoe
laag op de andere leggen, mantapi,.:aka indo'da, de eeoe schuld oa de undere makeo.
ma'intapl..·d (misscb. uit ma,"intapi.>5l), L.~
----opstapelen, in htgen op"elkarir kg~n, op't een nog 't ander laten voIgl'n. 1IIa';ltt(lpi~'i
Jmtengo, de ",ene dornheid na de andere begaaD~ 1II:'e IIOf"i1dapisi salamoe, ~tIlpel uwe
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misdaden niet op, maoe na'intapui paoenja,
bare"e koeaja, al atapelt hU de eene redenee-

er afgesebept en Tormt zich tot bollen.
tapo(l)i; montapoi (P,), n«mtapoli, de woorden

tfinta~

improviseeren die znllen gezongen worden op

pi;.fi. 'r een op 't ander gestapeld, IIle noeri.

een feest, ge<Hchtjes of :zangregels opgeven,
voorzeggen of improviseeren j mantapo(lji

ring op de andere, ik geloof hem niet;

n!l!l"flsi, t(,'illfapisi kadja'a ndajallja, prikkel
hem niet, dan wordt bO nog nijdiger.
til/api, lagen llzcr die op elkaar zUn get;meed, waardoor de "lammen in bet lernmet
\'. e. zwaaro ontstaan: motinapi, nit lagen
besta..'l.nde, topi motinapi, eeo sarong die uit
meer dan eene laag bestaat.
pro t. toemapi, een sarong (taPI) dragen j
Tapi JIagoenggi, plaatsnaarn uit de l~oeraJ..elitanie.
tapina (oorspr.
tapi/va?); motapillCz, aan
elkaar kle.en, vast op elkanr. st!jf aan elkaar
zitten, motapilla Jlalla ri I.:orollja, de etter zit
gepla.kt a.an :zijn luf, motapina geri matanja,
de stapers zitten in korsten aan zyne oogen,
lI/otapilla labal.·o, bare'e Ildaboelere, de tabaksbladeren ritten stijf op elka:lr, ze :zijn niet
uiteengehaald, motapilla paoe 11To BOOa, de
taal der Bada'ers is een verwarde massa.
tapoe (0. Ja., tap!!), korst, die zicb l"ormt door
het stollen v:llllichaamsl"ochten,zooals bloed,
:.mot. etter. tapoe IIglmda, snotkorst,tapoe daa,
korst ~an geronnen blo(·d, motajXK71U) Ireia,
/,(1re't: masae da boetamo, de 'W'ond beeft 8.1
t>t!De kOhlt, ze zal spoedig dicht zgn, tapoe
J/tjvndoa, de prop nan het eind l"an den zuiger ~. d, blaasbalg.
tapoeare- (l"gL are eo tangkot'are); motapoeare,
spartelen, heftige bewE'gingen mJl.ken bU bet
waken, apeleo, spreken~ motapoeare mOlrillti,
zit·h tt'rdege WereD bij 't kuitschoppen.
tapoesi: Amp. ratapvesi ikue m(11I0e, de staart
"an dt'D haan wordt geplukt.
tapot>-siki ~ fIIdapoe$iki~ zwaar t:.nuivcn of blazen. zooals buffe1s~ kattt'D, buideldieren doen
al:s ze boos rija. jal.-ot' nutapoesiki baoela, een
but1d heeft tegcn me ge:saO\"en.
tapoe-sot"'~ de a::t.rde die door eene kmb naast
h:HU' hoI is Qpgeworpt'n; tapve.<o-! bVt're, bt,t
ovt'rkokl'nde :.<ebuim of ~uil l"an het zout,
dllt uit de pekd is gezodl'n: moiapvesoe ri
kui.J,·ullju, lldujali, 1flokeogol! karornja, het
schuimt ala bet overkookt, bet schuim wordt

=

djondjoau:a, de coupletten van den doodenzang dichten j to pontapoli kajori, iemd. die
cen liedje kan impro~iseeren.
tapone (vgL prme), Amp., groote soort mws.
tara; malltara~ tegen iets ingaan of -vliegen,
tegen stroom, wind of andere beletselen ingu.~ kongka montara ngojoe, de kiekendief
Tliegt tegen den wind in, ropo mantara koro
mPO$o, de golven roll en de Poso binnen (tegen
den stroom in), mantara ICQmbo, bij bet nitvoeren van een dans (mclaro) tegenol"er den
nitgang van den dorpstempe1 staan, alsof men
dien bedreigde of er nit wilde l"1iegen~ taoe
montara /Combo, lcombosampotaranja, iemand
die tegenover den uitgang danst, doet alsof
hij ~en uitgang wilde aanvliegen; bare'e maIltora, onbelemmerd, onbeschroomd, zonder
bedenken, lioe" rata, bare'e mantara I.'ama'nzja,
by kwam ineens aan. zonder schromen kwam
hB hier, bemo mantara kaMjo' oekoe, ik ben er
onbeschroomd heen geg:aan, bare'e malltara
kama'i ntaOI! setoe, sangkani meroempa, mrmtopa, metau-ala taoe toemoenM, onbeschroomd
K:wamen zij aan, ineens k.wamen de belagers
te voorscb!jn, vielen nan en lrierpen de lansen:
kantara 2 1 belemmerd, beschroomd, aarze-Iend;
!',:amara 2 l.:alldjo'oeJ'Va,' heM udjo'ol!? $indjlj'Qe djaja; da 1IdJo'oe? maria naHta anDe da
mampasoeboe, hij ging aarzeIend heen: ZOll hij
niet gaan.? maar de weg lag vwr hem: zou
by gaan? maar hij zag allerlei dat bem zou

tegenbouden;kantara 2 tOlltji lIciapol?jrJt', moS&'
ri p!Jejoe, meoeranaka moeni, aile be mantara,
do kotl.O, het scbeelde weiDig of de l"ogel was
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"1lka, de kiekendie! en de wind gaan tegen
eIkaar in, ropo mampomhdaraka poili mPoso,
de golven en de stroom der P080 gaan tegen
elkaarin; mampapornbdara.,hanen met elkaar
laten vecbten, manoekoe 1wepapapombetaraka
lnaJ'I,(}I! jf)en()f!, ik heb mga wn met dien V. e.
ander doen vecbten.
mantarai, bet water keeren door een dam,
()(;: nt.Itarai ri omtoenja, by damde het,water
af &an den oorsprong.
taraboesi, zie raboe.
taradede (vgl. 2. ,-;'d')j motaradede, spartelen,
zooals een stern'nde kip, of cen slang die
,,"orot doodges1a.gen.
taradoka, zie doka.
tarage'a; metarage'asi, coitus uitoefenen, ook
l'&D dieren.
tarakida. (uit het Par.), een patroon voor het
bestikken van kleeren of het maken van
teekeningen op versierselen; jo/"'oe, salana,
I.'araha, fakoe ndatroti )ldatarakida, ndaf(/o Iro'oe: Ildapeira lllbojo, armband eD,
broeken, baadj~ versierde kalkbussen worden versierd met het patroon tarakida. ook
genoemd pi!ira mbojo (gelijkend op bamboeblad) j IIdapetaral:ida1 hetz. als lldatara-

kida.
tarali,61o (uit het Boeg. taraJ:Q!o'), 500rt geweer
(bub)j Tor. II, 191.
tarala, door het Par. uit bet Boe-g. ta'ralll'
(lOt. ala), Str. B., weg, verloren, gewild, gangbau, ~an de hand gaand~ gezegd van kooP"'
waar die goed l"erk()('ht wordtj matara/a,
hetz. rus torala: matarala NlbQ('/akoe, bare'emu
klJf!rabl, mijne geiten zijn zoek. ik kan ze niet
meer vinde-n,
tarali.ki~ uit bet Boeg. (l"e:rbasterd uit Sed.
~achterlader"). achterlaad~geweer. Tor. II.
19t.

dicht bU de vogelliJm vloog b!j weer taralapa, zie tapa.
terug, ala hIT niet geaarzeld had. zou hIT ge-- taralele (.gl. (l.J Iele); udapw-1(llltaralele, ~t is
in gekbeid , niet in ernst gedaan.
lymd zijn j kalltara 2 ananggodi da ma'i. het
kind is tn twijfd of bet weI naderbij zal taramanoe ("'gl. tara ell manl)~';'_ [Mot'. id.!),
:ohaneprik'" een doornige liaan, Capparis
komen :-,..e'e anoe nakaJ.'antara 2 /':n, er wa.:> iets
dat he~ deed aarzelen.
- - ---- .
micrncantha. Cl. 642, ook Iralltje manty
.. hanespoor" gend., taramanoe maroei mpomcmbetara, tegen elkaar invliegen: zooals
I(mtfjc mallOI', t, heeft dorens a1::l banesporen;
.echtende hanenj ngojoe napombetaraka "7J..o-

gelijmd~

52

;

,----

-~~----
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om de ta.a.iheid en de dorena is t. tooverkruid

Urasi (vgL,1. ta'a, tada); mantaraBi, bekappe~
behakken, om aan iets den gewenschten Torm
te geven, mantarasi dopi, een plank ~ka.p
pen, cen stuk bout tot een plank uppen.
A.mp. natara.'ii ngojoe, de wind str!jkt er
langs.
tarasoeloe (Par. id.), Amp., knots, Tmuppel,
zware stok.
tarasoentjoe; pro t. tar~oentjoe dalrQ/a'tgi, [n.
v. e. toovermiddel (MS.)].
uit den stam te voorschtin gekomen (de boom taratesi; Amp. montaratesi, bakken, kleinhakken.
heeft dan een rand of krans).
tararupepe, rie 2. pepe.
tarawe (nit het Boeg.), de godsdienstoefening
tarampoepoe, zie 2.poepoe.
die in de na.chten der vastenmaand ll& afioop
tarandaa, Amp. = B. {aranda/ald.
der isa in de Moh. bedebuizen wordtgehou~
tarandaja, La.!. = B. tarondaZaki.
den en die den eeraten nacht zeer luidruchtig
tarandalaki, vliesvleugelig insect, Wa.&r1aD. de
is j Tor. I, 333 i in poerie is taraue ook: \'oorvleugcls door de meisjes op de wangen worden
dracht, laid gepraa.t, luide stem; motarau-e,
geplakt, ter .ersiering.
de genoemde godsdienstoefening verricbten j
spreken, luid praten, bardop zeggen j metatarandidi. zie 2. ridi.
ralce, id.
tarangkakoe~ zie kakoe.
tarawela, rie u-ela.
tarangkidji, zie toemarallgkidji.
tarawombo, rie 1. tliombo.
tarangoj oe~ zie llgojoe.
tarantjoele (;gl. soele), eene soort bamboe, tare; mantare, verspreiden, verbreiden, malltare
Bambusa vulgaris, Cl. 411; taraJltjode lIIa~
songka, bekendheid geven aan een bevel,. ma~
dago IIdapuponomboe, ndapodjoia,. rOOcH!1Ija
ntare baZar, koopwaar verspreiden; tetare,
tetaresaka, 'terspreid, verbreid; simpotare, uit
11Ial('01l91, t. is goed te gebruiken om erwater
in te balen of om er vloeren van te maken j
elkaar gegaan, verspreid.
tarebi (;gL ubi); mantarebi, scherpen, spitsen,
de spruitcn zUn lekker.
ampa pai Un01lgkei ndatarebi, ampa's en bam~
tarantjoeloe (\"gl. sueloe), pro t., de voorplecbt
boe·lansen worden gespitst.
v. e. vaartuig.
taraoe, een wilde sirib~soort, ook genoemd la~ tareboesi, rie reboe.
oembe /1/ofalikoe, sirib die je den rug toekeert, taree, L. (P. ampoei::), kleine soort paddenstoel,
die op den grond groeit en slechts fen dag
omdat ze onvriendeltJk (onsmakeltJk) is. Zie
.1eeft; in de stra.ndstreken komt ze met voor;
ook karal..a.
laree laha (geel van kleur), taree kodjfJ (wordt
tarapendjeki, 'zie pelldje.
gegeten).
tnrapoe (vg1. tapoe)j 1I1a>lfarapocllal:a, in groote
hoeveelbeid btJeenbrengen, dja lIatntaral'()(~ tareke, zie 1. reke,
1Ial.:a malrai, bli beeft er maar op los gegeven, tarente, zie unte.
overvloedig uitgedeeld, dju losellja naiara- tarepe (Sap. kpe); IIwlarey, zich scbuddend
bewegen, bengeleD, been en weer gaan, mr)~
poellaka, be dn re' e pangkoni, bU is maar gul
tarepe kolopoeu meiindja, de achildpad be·
geweest met zline luibeid, htJ zal niet te eten
wl:.'egt zich scbuddend voort, Jf/otatarepe $fJ(:bebbcn, mallfarapof:1wka mbambanja, ZlJne
- --leugens ophoopen, sr'i t(iuc mrxtjaH1OO;' d)a.>;oellja, lelll~mo, bangl:de toeamo, bare bor.;
sten benge1en, xe zijn al plat, ze is a1 eeD
oedja lI(ttarajJumaka, flU zUn de menscben
oude vroaw; malltarepe tabako miakodjoti,
ann den lundbouw, maar xe vergaderen niets
gekorven ta.ba.k opschudden en uiteenpluk~
dan regen.
bij den oogst j T~r: if, 270.
tarampa (Sa'd. tarampak, err, rand Vo iets, Nap.
tarampa, rand, zoom, met -or- van tampa,
grens, uiteinde), pro t. = B./ooo, dorpstempel;
tarampa maia, kopercn dorpstempeL
B. motarampa, gezegd van lansat-boomen
[e. a.] ala zU in vollen bloei strum, 1IIotaraUlpamo babonlO} sesenja me...~oelcoe ri lCoumja,
de 'lansats staan in bloei, de bloeml::D zyn
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tarima, bet Mal. tlrima, ala recbtsterm in ge-bruik gekomen; ntalltarima, aannemen, bv.
eene boete, een bedrag in geld.
tari (wellicbt uit ta'ari; [Mor. tanl), gedaante,
ToorkomeD, scearanja tari ntoeama, talikoe~ tarinooo, Meerstr.; 1}'I<Jtarinodo, zich als veel
voordoen, een hoop, eene menigte vormen.
'Va tari mbe'a, de voorz!jde beeft 't voor~
komen v. e. man, de aehterzijde dat V. e. tarinti (vgl. tintz), eene rietacbtige plant, met.
ruige bladeren als van suikerriet; met den
nouw, U"enoe tarinja? hoe riet het er uit?
'Worle! strij kt men over scburft, om ze te getari n;;kadagonja, de mate barer schoonheid j
nezen; nne keoele baoela ri bmgollja, lro'onja
meiari, wdl. "een gezicbt trekken", met den
ndapo-rosi ntarinti, keOl'le ri irQ' ouja, bengonja
kop opgeheven de tanden iaten zien, zooals
ndaporosiJ.·a, als een bufl'eI (wonden met)
baffels, bokken of hengaten doen, ala zij een
maden ann zijn achterate beeft, slaat men zijn
wijfje ruiken,1'1Ietari lal:i, mekoe1lgisi, maenga
kop met t., beeft zijn kop maden, dan staat
joi ntina, de buffelstier heft den kop op en
men er zijn achterste mee.
grijnst, nu hy de pis v. e. wiifje ruikt, siko
dja metari: mogele, je laat je tandeo zien als taripa (Loin. taipall, :Yak. Xap. taipa), mangga~
boom en vrucht, lfangifera indica, Cl. 2169,
je lacbt, metan"l jore, slapen terwgl de tan·
taripa sangkadjoe, een mangga~boom, taripa
den bloot zyn; metari (Roe!. id.) wordt ook
sao;;oe, eeoe ma~&ga~vrucht, taripa motara~
gezegd v. e. v-rouw, die na hare bevalling een
mpa, lIepa motadjidja'a, 'Iepa moJ.·oroe1llboe,
poos in 't water gaat zitten, om haar onderlijf
n~pa palldrma, Ile-pa morattX1 eerst bIoe;.t de
te reinigen, taoe moana ndjo'oe metari r: oeF,
mangga, daarna vallen de oTertollige vrucht~
da nakallga'a, napil>-iki komponja, lIakajali
jes af, 'i"ervoIgl:.'ns vormt zicb de schil om de
anoe madjd a, boi me/catoe Ii kfJmpo daa toro,
pi~ daarna gaat zU rupen en "dan vallen de
ntje'e 1wpefarika, eene kraamvrouw gaat "provrucbten af.
beeren" in 't water, zij kz4jpt haar buik om
talipa djandji, een mangga~boom die aIleen
verlicbting te krUgen, opdat de vuiligbeid er
in de 'i"erbalen voorkomt; de uitdrukking is
uitga., opdat bet geronnen bioed niet tot een
wrtaling \"an 't &eg. jlOodji-lIgh:i "Etbiopi.
klomp worde in baar buik, da.ar'i"oor gaat ze
scbe kokos", Lodoice:t. seebella.rum, de :Yale~
in 't water zitten; lIwlllpdarika, probeeren,
divische kokosnoot, Cl. 2091, Tor. III, 441;.
beproeven of men iets kan. bare'epa lo'e maook weI tr[,.jl'rl djaml)i.
tlangoe, dja ,wpetarPka (napepetaril..a), hij
lIIetaripa, op maogga'~ nitpn.
kan nog niet zwemmen, b!j probeert bet maar
tariwi, dez. boom als me•..:ili,
eeos.
malltal'i guf!7"fW., eene zwa.a.rdscbeede rnakeo taro ('"gl. ndaro, ladjfJ en Bik. fa}'ok, Yinab. t.
tnrik, )long. tajfJ/.:. Bis. falfJk, Tag. fali/..,'Segr.
(snijden), lII!tdagfJ pantariJlja dr;wJlga sdl)e,
tam/;. Mor. /lu:taro ... \"is-a~,"ili·"); /rwtaro, een
bij heeft die prauw goed gemaakt, oti noc ike
zekeren dans uitvoeren, die b9 verschiIlende
Ildatarisika kudjoe ntao,wIJja, "oor bet handgelegenheden (moml'arilmI9ka, tellgke) door
vat van den foeja-bamer wordt bet bout voor
enkelen afzoodl·rIijk, of man cn vrouw tegenhet handvat gesoeden; /coj) ndatari, ev€'n~
owr elka.ar. wordt gedano;t; Tor. I, 36i, 368,
wijdige bamboelatten , staande of liggendt',
II. 141: lIIotaro Z., o'i"crn.l been loopen offiaddie aan een dwarslat er achter, er ,&/ir, er
deren, zooals ceQ hond of een ,"ogel die een
onder, of cr boven zUn vastgebecbt met binduite--ang zoekt: tafJ'! fl/1II1I}N1}"')faro jOe1lf'J(: ri
sel dat er telkens tusscbendoorgestoke-n worJt.
ti(.,)I'uI', mdoea /.·od,),·nto'7~ia, i;.mand die antillari, de kralen die worden vastgc-waakt
deren laat dansen bti de trOOl, gebruikt twee
aan het baai:' v. t'.-zuigeIiu& :!a~e .
trommelstokken.
priesteres den leYensgt.'CSt op bet wicht Oetrll:'!jolilaroi, voortdurend been ('0 'Weer 100-~estjgt (zie 1. tmwana).
pen, b~ Mehta Ica'a ngkabo..·•.mja 7Ilotoenda?
tangO" (uit 't Mal. terigoe), mee1.
ken, opdat de lucht er doorheen waaie (L.

niantarente).

i
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dJa 1wegontarqi, 'zie je ni~t dat de hoofden
allen gezeten tun? je loopt maar voor ben been
en weer.
tarobl, zie lobi.

tarobo, zie 2. tf;bo.
taroboe. tie 2. roboe.
1. taroe [Mor. id.l, groote mand ofbakmet lage
wanden, van rotan of va.n bomba; van kleiner
model, vierkant, tgn de taroe mposo'o, waarin
men allerlei klein gereedschap medeneemt, en
de taroe mpontJajalCa, waarin men bossenrust
legt om ze daarin op bet haardrak: te drogen;
pae ndaii ri raja ntaroe laoero, taroe bomba
ndapantjajaU'a rcoeboe mpae, rust wordt met
de voeten gedolscht in een t. Y. rotan j in een
t. van bomba worden de gevallen rgstkorrels
opgevangen; taroe rapoe mboekoe, de t. om
welke heen de priesteressen loopen die op bet
tengke-feest de Htanie der doodenzingeD, Tor.

II, 135.
mantaroei tadoenja, of me/araci ri tadoenja,
bet loon der priesteressen op een t.aroeuitsta1len, op het tengke-feest.
2. taroe (Gor. SoeL laloe, Bik. taro, Bag. tado),
was.
taroekoe, zie 1. roekoe.
taroenggoe (door het Pa.r. uit 't Boeg. taroe·

7lgkoe), gevangenis, 8iJ..-o da IIdataroenggo(',
men zal je in de gevangenis zctten.
taroeni, PmB., een mandje met eeo hakmes,
cen lap foeja, katoen, varkens.leesch, enz.,
waar.an op het doodenfeest een aan de lijkbezorgers, eee aan de weduwen of weduwnaars wordt gege.en.
taroesoe (uit het Mak. t(lrro('~.;;oe·), Str. B.; mata·
roesoe, flink, kloek, doortastend, ..an zessen
klaar j pakataroe...;;oe 1'ajamoe, houd je flink.
taropo (uit het Boeg. taropo"g), .errekijker;
·nataropo llt(J()e ri kapala borjoe ri lore, de
menschen op 't schip nemen door den verre·
kiiker de bergen op den wal waar.
tarore, Pl'. t., geest, spook.
_J~roto, zie 2. toto.
tarowa, PmB. n. v. e. boom, die in moerassen
grocit.
ta....a (Ba!. Tob. O. Ja •. Bent. ta."al..,:M.ak.. ta,~a',
Boeg_ fasl); matasa, rijp, mafasam(} pae, de
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TATA -

rijst is rgp, bare'epaj<»uo katasanj'a,het isnog
niet door en door rijp, ana majoenoe sa'e bare'epa matasa pepoeenja, sommige slaven hebben nog niet den waren eerbied TOOI' hunne
meesters, Ik mata..;;a pepoee ri £<>aCM, 11IanfJe
be mangfJfM lCitinja, uta be maboeja, de scbat·
ting aan L. is niet volkomen in orde, de kippen hebben geen gele pooten, de rust is niet
wit, moJ.·ole 11latasa, iemand .an zuiver adeIlilke afkomst, rroejazea ta..Wl, zui.er goud, loJ.-a
tasa, rijpe pisang; mampaJ.·ata,~a, laten rup
worden, waehten totdat iets rgp is; mopatasaka, in menigte rijp, ua'a ntaripa setae dja mopatasaka ngl.:abongo ri kadjoe, al diemangga's
worden maar aIlemaal voor niets rijp aan den
boom.
tasere (door "t Boeg. tasere uit Ned. taxw'en);
moiasere, schatten, ramen, taxeeren.
tasi (Mal. tasik, Austron.), zee, zeewater, 1I:(1/CO
ntasi, zeevJak, oroe ntasi, zeebodem, "iu-i ntasi, zeestrand,poese ntasi, de navel der zce, het
middelpunt del' zee, waar bet in- en uitatroomend water eb en vloOO veroorzaakt, fa..,-i raja,
binnenzee, baai met nauwen toegang, otimo
tMi, 't is eb, mepone tcui, boeke I., djongke t_,
't is vloed; motasi, aan bet zeestrand verkeerec, b •. om te handelen, te akkeren, zout
te zieden; 'I1Ibotasi, naar zeewater riekcnd,
smakend.
A.mp. tasi vee mata noe nabi, sii pai masi.
de zee is de tranenvl!>ed van den Profeet,
daarom is ze zout.
taso; manfaw, gooien, werpen, smuten, koMa·
so mbatae sil;o, ik gooi je met steenen, lagiu:a
natasO 7ltazcala, bet hert gooide h!j met de
lans, leafoe da koetasol.:a siko, steenen zal ik
naar je gooien; mampetasoJ..-a, weggooien, mampetasoka tall'ala, de laos wegsmUten.ganljilIja napeta..'1.Q/:a lCatoe, hY gooide z5n tol tegen
de steenen.
I.tata (vgl. l.ionta en Tontmb_ ta'ta·, Yak.
latta', Eoeg. Iftta', Tag. nalatak)j JIIolltaia

asoe, 'Iggar~, u:al(Oe, h2.nden, katten~ .arkens
roepen, met hun naam of met 't eenofander
roepwoord, als 00, bopoe, en derg., aroe, ''9g(1roe, ualcoe ndalata, honden, katten, T~kens
worden aldas geroepen.
[

2.tata, pro t. = B.l. "'''';''''''potaW'''..nt)....
~
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degene die tegenoTer me (of naast me)
:zit; bola sintataka langi, de dorpen zijn ter
b~ van den hemeL
3. tata (.g!. 2. toto en Mong. tatak, Tonbnb_
!a'las), Amp_, loskappen, van bindsels en
derg., ratataJ..-i kale, de wonels worden losgeIapt.
tataoeja, zie I.oeja_
tatapi; montatapi rengko, mil goed uitwasschen;
in deze bet. nog nieuw; montatapi aic()e, asch
uitloogen, bij het zoutzieden; boroi mpmtatapi GfCDe, kokers in de zoutkect, om de a.sch uit
te loogen.
tatawoee, de blaas.
tate [Mol'. tate] ~ numtate, loskappcn, doorkappen met de punt Tan 't mes., waarmee men
dan recbt naar beneden bakt, montat(' Iroekoe
(X$()t> mbalroe, de ribbeD. •• e. varken doorhakken, /:amboeka ndatatesi, de bastvezels v. d.
suikerpalm worden doorgekapt, lIdatafesi sipa
ri goemboengi,nal.:amara,de Hanen in 'tstruikgewa.s worden doorgekapt., opdat er ruimte
kome.
mQ[Jantate, on\"ast, wankelend loopeD, slingerend loopen.
tato: montaUi, droge stof aanmaken met een
Teinig water, olie of and. Tloeistof, om er brij,
pap of aftreksel van te maken, 01'; mpo,utrrlo
(KjmaraJlindi, -nepa lI(labvJJoe.~i (It; marallledff,
bet water waarmede (de sago) wordt nangemaakt, is koud: daarop wordt er warm water
op gegoten; muntatolri dlI1'f]e ri fabo, sagomeel met water aanmaken in t'en bak, (l/rQe ri
ooroi ndatafolri, de a.sch in de koh·rs wordt
bcsproeid (met zcewater). J.·((joeJ.-oe IIdaJ.·f~.
n~pa lIdafatOlci, kokos wordt geraspt en daar.
na ml't water aangemaa.kt_
t&1:o;0. zie /1)9°.
tatondo. zie 1. fouriu.
1. ta:wa pIal. )Iak. Boeg. Il)e(Jn~/), V.I.'. berg:
Z101k belle(ld~ zacht glooiend, s(tn~/l.:illa IUU'(l:!.
M!/lpfJba/oi'lIgke tmm:'. in ee!l stuk door geleidcb}k afgaand; If/flIlt(wa~ inscb-enkl:"fI~ aitgie
teo, mQntQU'(l baroe, palmwijn inscbenk('n,
ndaramoesiw, da JldajXDt1aICaka IroeJ.-oe mboeriri~ er wordt wa.ter 'Warm gemaakt, om er de

alikraiken mee te begieten j m<mtalcanaka,
verw!jderen, wegdoen, laK-anakamo poera2
a~ ma/ClUJe, verwtider &l wat atinkt; aa.n het
.strand is mmlUztCanaku ook: in zee steken;
tuiipalltaU'onakaka kami, zet u bet voor ons
uit den weg; metalCatlal-a, z!ch verwijderen;
pIaats ma.ken voor anderen,petalcanaka u-oindjo'Qe, verwijder je ginds been.
taua'a (aldus gend., omdat men 't niet zorg.uldig bewerkt, er maar op los hamert), em,
nog onbewerkt uzer, week: fizer, van 't welk
men geen vonken kr!jgt, als men 't tegen
vuursteen slaat, banja pnnatai, talca'a jaoe,
't is geen hard, maar week ijzer j mantau"a'a,
een stu bout in 't ruwe bewerken, de bewerking niet zorgV1l1dig ten einde brengen, dja
ndatalra'ani, bepa ruiagon'7. pa.mjoea, maka
nepa lldatepoe'oe mrmta-a, hetis maar zonder
zorg bekapt, er is nog Diet met oTerleg gehakt, want men is pas begonncn met bebakken, jokoe dja ndalalm'o, be roo, de armband
is maar ruw bewerkt, by is niet af, ne'edja
'Hdatalra'rmi, nd(l/coe•.;;o'i majasi2 , 't moet Diet
maar zoowat afgespoeld worden, 't moet goed
scboongewasscben worden.
\\
pallia1ra, cen kleine paling~ in de beken die
in 't Meer uitstroomen Ievende; soms ook weI
door den stroom in 't :l[eer ge.oerd.
tmca.~a ",schenksel", een dunae saus, water,.
gemengd met zout, Sp. peper, alikruiken en
palmwijnazijn of ander zuur sap, die tot kruiding .an t~pijs dient [dikwijls wordt bet
sap .an muw vlcesch gebruikt om deze saus
van te maken: zie Irwll·
2. tawa. ('en groote haage boom, Dysoxylum
3ClItangulum, C1. 1184: blot bout is tc zwaar
voor pra.uwen en wordt om den naam niet
gt".la.g ,"oor huisbouw gebruikt. Tor. II. 150.
[3. tawa, Ond., zie laha.]
-to tawa lEad. )fa!. id., Boeg.<':"UIlII'U), p.r._ t_~~~~~.
Ilfatra. Iachen.
tawa"a. zic 1.

t(llrfl.

tawaelia, dex. boom als Ir...-mpu--tvgl. litt .. \"er~
b9s[~rd_ .ertroebeld·'): in poezie is fal(aelrQIU}JiJ = faU"ae/ia.. omdat trompo-bast hetspc('ksci kleurt, \"ertroebeH.
tarikani, Amp., knop op den rug \-. C. schild.
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tawala, lans, speer', het boofdwapen derToradja's (Tor. II, 194); men begint met de lans te
. werpen en trekt daarna. het zwaard, 1I.Qlr'rH'tloe
ta/raiol/ja, bij wierp zijne la.ns, naICQrnQt utaIralulIja, hfj wierp hem met de lans, meira

ntalrala, gezegd Y. d. rij~tplantje6, wanneer
er een blaadje bo\"cn den grond is, <fat zich
verbreedt, zoodat het op bet lemruet eener
lans gel!jktj motaI('ala, eeoe lans bij rich hcbben, mantm;ala, met de lans steken~ uafaf('(lia
buoela, hij atak den buffel met de mos.
tawali, Amp. = B. bat<.>elcaii, staa.tsieb...oO yoor
eeQ doodc.

tawanggajoe, PmB.,een plant m.e. scb[jnstam.
tawanggoe, in Ond. taban9goe, oogstliedjes
(boliJlgolli). die .aak bcginnen met Ta Watlg90e (ceo niet meer bekende eigennaam),

waarin men min of meeI' stoute taa1 \"oert,
by. roemen op den grooten oogst, de volle

\

schuren, enz.; men durft ze eerst zing<m, als
men den oogst a1 yoor 't grootstc deeI binnen
heeft; "/f)ta/CaJ/99oe~ zulke licdjes zingeD.
Tor. Ill, 514.
tawan;i (yg1. tau'am), Amp., krijgsgc"angene,
gevangen dier; IiIGlltGlmngi lioe.wi, een boutduif ,>angcn, r({tau'all!!i la parojYJ, in het
\
I
bosch gevangen.
t<iwani (.Yal. Jay. Tob. talNlII, Tontmb. ttllrflll[J,
IX.), krijg:::gcyangcnc, taoe wlafalrfwi, iemd.
die krijgggc,angen iii gcm~kt,lfJ!!jlra Ildflla_
Irani., een genl.Dgen bert. In de pro t. hl'Cten
de dienstbare geesten falrrmi, als krijgsgevangen Dima/eif.
fa wsri (uit bet 1I:a1. talrar); JlUllitalrflri, afdingen, pantau-ari, het afdingcn, ook \\,1"1: de
prijs, $angkoedjl7. jxtnfalrarillju:- hoe,eel is
de prijs er ,an?
tawaroea; motallYlroea pac, de rUst is niet gocd
ge'>uld van korrel, de aren zUn licht, nid ll'~'g'.
maar ook niet goed vol (L. I, in hI/Ii).
tawasa, zie 1. trwa.
tawe ([,>g1. [I'lre ('n] Xap. Bad. id., Laj. flflrll,
___Leti tfwi, Ki:::ar k(l/ci, 0: . Ja\·.-{rrrrr:,imr'71,)fa!. drtf)('U). "W_ t ••• im, blad.
frttr;: rant, .. een plant wa;uvan dl' Llad"ren
wordL'n gt'bruikt om t.'r rUst flcimilt, ..) in tc
kohn.

TAWOE
talCe kamha, PmB. = B. ira ntj«l:a, [bladeren van de SQcka], Gnetum Guemon.. ..pro t. 1Y»"e motaue1 santi, tooverkruideD'met
zwaarden tot bladeren.
ta wembe, zie U'embe.
tawe~oe, 'Water dat in boombolten sta.at.
tawi [lIor. latCn, nx:htkwast, een stuk. bout
waarvan de vezels aan bet eind uiteengehaald
zijn, zoodat zij cen kwast .ormen; hiermee
wordt in de amidse het handvat .an eengloeiend gemaal'i: gereedschap nat gehouden, om
brandeD te voorkomen; alU! bare' e ndatalC'i.:$i
talmo, da omba, als het hand vat niet met den
kwast "ordt nat gehouden, verbrandt het;
JI-!1oedjol!

]i'>nta/ci,

pesoe/Coe'::.

nl)e

otiloenJa,

babbelmond, die maar steeds zijn speeksel
uitsprenkelt, als een vocbtkwastj mopatalri
(Tor. I, 410, Mea.sa, 75, 103), eene pleehtigheid die ell:::jaar na. den rijstoogstin desmidse
p1aats had en ten doel had de magisehe werking van het ijzer op te heffen; de menscben
werden da:arb§ met de tatri aangera.aktj leoto

ntoZe
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tIlaJlg(};:ra

anoc ,uiapese miapo-patalC'ika,

de stam '. e. jonge pandaao die pla.tgeklopt
is wordt gebruikt om er mee te 11IQpatmci.
tawing&, een scbildvleugelig insect, geh}kende
op de mlJo:.yJ, docb met meer vertakte horens.

tawinoenoe. rie lIoelloe.
tawoe (vg1. 1. tft/lIlHJe en Tontmb. talrr~, Tag.
taboll,)IaL taboelt, Sob. tn(oe "scrotum""), het
dikke gedee-Ite Yan iets, cen uitgezet of gezwollen dee!, by. gezwollen testike1:;;! laEcoe
"gl.-ajoel.w, de '>od yan cen kokospalm, la/roe
lIIp;a, de hoI y. d. ui, tmrOI! mpanag~lflf)e,
kolf '>an 't geweer, (aiCOI! lldjlfr'anjll lltje'e
fkjapillja, de oorzaak z5nl'r ziekre is Z§n uitgezette mi1~ 11/(/1/1)1' IIlQu:antje ta/(,~ JI/lJtiloe,
l"t'n ha.."I.n met sporeD zoo groot als het dikke
cind v, d. 8teel y. e. bltihle-bIad; u:ojosGllta/ro". een stoel bamboe Cw. t. ,'. IC~:j(1 mmyx'oe); taoe l;e/;(Irf)l', iemand met cen waterbreuk (opgezettl· tct-itikel:::); J;ajod:(}pJ_w moll/leonno, ronDe kokosboomcn hebben al st1iIl1
ge,<ormd.
tl/lrue 1d(!JUt, Todj., een kruid, waannee
men de toespijs kan zuur maken.
tmcoea, inwcndige zwelling, zweer van bin-

I

. nen,die maar niet doorbreekt,matazeota, eene
inwendige zwelling of ietaderg. hebben, [zie
ook mataU'oea; bolo ta/{:-om., zie bolo].
Amp. tQ!.toe- ngkioekoe, de kiembal v. d.
kokosnoot.
1. talfoee, PmB. = B. talCOei.
2. tawoe~. betz. als tambt;e1.
tawoei, zie lCoei.
tawolo, zie !rolo.
tawonggo. hetz. kruid als bila mpaland()f!.
taTOO, srt. tWmbo (mosterd); L. taligini.
I.ta:wo""o: flUltazco'o, brak, Tan water.
2. tawo'o [Mor. id., rietsoort}. een vrij hooge
struik, met groote roodpaa.rs en .... itgekleurde
bloemen en langwerpige, vtij dikke bladeren,
die zicb in de zon eenigszins toevouwen. Zie
oak irn.
1. tea pHnab. t. te',?p, Soend.talreup, MaLUrap, .
Bent. toegap, Tob. torap, Sa·d. tarra'), Arlocarpus Blumei, C1. 338, de wilde brood boom,
waarvan de bast tot kleedingstof worth geklopt j de bast 'bevat kleefstof, die ala vogelIiim wordt gebruikt; Tor. II, 314, 317, 325,
370; w. t. tipoeloe of tl?pOeWe.
2. tea (Yak. Boeg. id.), vermoeid, niet meer kunnend, genoeg van iets hebbend; bar''"i!pa ten
jaJ..-Qe mampoZallg!.:ai. dja dn IItlbnli ellgko,~;a.

ik beb er nog !liet genoeg ,;an hem tot man te
hebben, maar dan moet by zijo gedrag ,;erandcren; t"af//t) J...abO~l!tlj(l 1/uJltlp<zfJl'. paUfIttgimo, bet hoofd heeft er genoeg- ,an om te
praten (beeft niets meer terug te zeggen). h5
i!I o\,er ...,onoeoj tm ri sil.:o, }1f'1ll1lllgi, je kunt
met weer. je hebt het afgelegd: oli ntell till
M'!lrail.:n/./oI', geef me bet loon voor rogne vetmocit'!lis j oii t~a, ben. v. d. buffet dien cen
ma.n &an zijne nou ...... gecft, om haar te dot.'o
toestemmen in ecbtscheiding, "dl. ",koopprgs
TOOt' 't genoeg ht.·bben Y. d. man".
u,·a ('gl. t,.,bu), Amp.; II/ote·a. kern·n. bakk('n,
l-iuij'JI! r.ttt'fl'·ttJ..-a tll"I..-O, ceo stuk bout waarin
treden zUn gebakt.
tea-woe. zie 1. wrl)l?
teba (Sa'd. t"'l,,II.:, Boeg. I'!·ba';[v;t:-l,.e~':·l!
wlJltl:'ba, inhakkingen maken, b.... in dt·a ba:;t
v. e. boom, om het sap te winneD, mUllteba
.p«JIJ-e, kleef::ltof \'erkrijgt'tl nit ken'en in een

boom gemaak~ palai, leba pobainglririmo<!
maak dat je weg komt, hak: de takjes door
wzannee je je achterste bebt afgeveegd (men
doet dit in 't bosch met de uiteinden van takken), d_ i.laat geeD spoor vanjeaanwezigheid
meer a.chter! bare'e naporrmgq mpoda!}o, dja
II4~teba, h!j heeft baar niet eeht getrouwd ,
hy beeft baar maar gebruikt (:z.. y. a. bij heeft
den boom oiet gekapt. alIcen maar gekorven);
mhoteba ",die steeds kerven maakt"~ D. Y. e.
giftige spin.
te~ zie tibesi.
tebo; ffullliebo melilldja, slenteren, laDgzaam
loopen, met zwaaien en draaien yoetje Vool
voetje gaan, olemo yZindjauja dja m(lllte~)~.~;,
~ cia rrtllga mta, k§k h!j eens gem30iereerd
en langzaam 100pt'D. hij zal niet spoedig aankomen.
te-hoe: IIjJ",~illfelxH>l ber::z. als mC(irio;, zit.' 1. II,y.
tebolai. dezelfde boom als IMmpai[ai.
tede, drup, droppel, ,,-allterie,
druppel, bn
/It/!d/. !)(ll~p(, s(lkl) mr~"Ja malori, gceD drop.
geen druppel, zelfs geen stofje ,an: (ik heb
wets yan 't geeo je naagt); mOllfl!rif! oe;;/fJI',
het speeksel druipt; J;ftllf..,jf!"! r;.--; mnla, dt.'
tr.tnen druipen. kflHt;-ri,,:! 0& ri fIJ"torr"". het
water druipt uit de. rot8$pleet: ferl.. ri ZIHff/kfl.
srt. witte kleefrijst met langwerpige korrels.
tedo (Bo~'g. tnlOIl!, ~kromhoorn". bufft'l); '1"lIgI)
(;,f", uit"tuaode hillen, zooals bij iemd. die
\"oorover loopt.
Amp. = B. "',t"dn. pompoen.
ted-oema (uit I'Itt .. tif)l'IIUt, yoor Ttl!,., !/')o!'lIIa. z..... a.
~langt>t::t.art"'), Amp_. w. t.~. tflfl" ...fal.:n = B.
'lli/tll/";;: markr.
tee.
Y. e, hardt'o :<ol.ag ofimkl Hang, kIN:!.
pat:!: I",' k',f!'''''!iw IrIUo, Bang! bn.k ik d£'n
hamboe door, .~fltl''''. INO'I! hl"-iJf'. in ~~n hak
~ het stuk hout door;eslagen: lie'" 1II01.-1-':!.
w·" II/ltI;flfiwfJII9", maak grtn h·yt'n, maak
I--"t.~n lawaai: f(IO" IU'JlIIJlrl) t/jl1. hlt"'f!'::., de- houthakk.. rs hakken cr- ma.ar op 10:::. i.~"!Il1l I..-"t"e:!
IIIl11dlJl'rtl IrOjU:- wit!' i:;. er met-cJ.On·elle\"t~n
aan 't btimboe kappen? hzt,,'? ra;(lk<)~. mijn

een

er

g;luid

hart

bon~t.

IIUlfflJ"fltt.-e.~iI.-(/,
:l3ll.

pl)rasifa

bekend, rucbtbaur ma.ke-n
al::l

II,,'I! dll t"l'rmf"~jk,, jtll!1~f#',
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we geluk be-bbeD', laat-ons h,et dan niet aan

anderen vertetien.
tege (vgl. tere), zwaardyisch; jokoe natege not
baoe, eeo 8chelparmband die door een visch
is beschadigd (eeo stukje er nit of een zwarte

plek er in).

TELA
het druipt at op den grond, het lijk ontbindt

:rich.
teke-mee., zie 2. mee; tooe mtmd-e mantekesaka kar«Jlja, de menschen die hoesten
geven hunoe fiuimen op, tekesaka meke ane
Icoe:;;oe, nakaiekare..~ka, naka$olCa mompaoe,

hoest geed rut, als je moet hoeeten, opdat
de boest er uitgewerkt z!1, opdat je gemakke15k kunt spreken; djole natekuaka !We
lljara, bet paard beeft de maYs weer uitgekokbalsd.
2. tete (uit het Beeg. te'ke), stollen; mateke
gola, de &u.iker is ge!told, hard, Toor bet
neerhangt, ook: bet sluitstuk, de sluitknoop
gebruik g~reed; mampa:te/ce gola, suiker bevan zulk een halsSD.oer, pantego .'I4mpontjoe,
reideo, suiker koken (eig. "doen atollen").
sluitketting van een sooer kraIen; mopaJ/tego, 3. t.ke (door ',:Yal. uit 't Ned. teeken), arb ..leen sluitend halssnoer dragen.
ding, teekening, fotografie;moteke,afbeelden.
mallte!lomaka, vast omsluiteD, nanw a.an- teki~ ·t geluid v. h. tikken der tanden op elkaarj
baleo, 'l"astsnoeren, teg()maka lCajaa nggoemakateki'"!, motek£:', klappend, ketsend geluid
."we, baa! den band .an je zwa.a.rdsebeede vast
makeo, motd.:i ICoekoe kono ndasajoe, het
aan, malltegomaka LaoegaJlja, zijn schaam· I
been gaf een ketsend geluid, toen er tegen
gordel vast aanbalen.
'
gebakt were, motela-: ngisinja, zijne tanden
lIego-nego, met een dun middel, ingesnoerd.
klapperen.
tegoio, een zoetwaterscbelpdier, grooter dan de te-ko ([lIor. ielJ; vgL 3. il!ngko; de gegpannen
()o/.:o;, wordt gegeten. [Zie ook !loio.]
strik trek t den tak waaraan bij vastzit, hom),
tegolili, hetz. al:> tegoio.
strik, om vogels mee te vangen, voornL kwarteka.a, of tikaa ("gL 2. kaa), ecn nacht.ogel
tels (pf)eroe): een gaatje in den grand, e-enige
met zwarte .eeren en langen staart, die op
maYs--pitten er in, een rotan-Ius om het ga.a.tje,
den kiekendief (kollgJ..-a) gelijkt en genoemd
het ('ind van den strik 1;1.3.n een strui.k vastis naar zUn krassend geluid.
gebonden; Tor. II, 366; manoe kono nteko,
teka-teka, Phoenicophaeus calyorinchus, een
l'en kip die in een strik is geraak1.
bruin-en-zwarte vogel met gelen bek~ €'en der
modi i "Td:o,afstammeling'lm Teko (een
geloof~.ogels der Toradja's; aile lIIott!ka-feJ,:a
inderttid bt-ruchte leugena.a.r, .g1. 3. tengkr)
madago, (we mel/gee ban:'e mad(l!lfJ~ al:> hij
en denggo "hom >0), leugenachtig mensch.
tel.:a: roeI-'t, i::l het geed, 8.1::1 bij kra::lt., is 't 00- tela [:Yor. id.j~ho!ltje wa.armee meisjesen kleine
gunstigj Tor. 1,280, II, 13€i,-2-!1; :Yeasa i6,
jongens spelen (Tor. II, 390; [zie ookkala10; w. t. mompoe·a-ra'a.
pel/do]), Y!lur:slag~ een yuursteen (/Catoe ntdu)
L teke (Par. id.; [vgL 1. reh'eD, geluid .an
en een stukje hard tizer. waarmede de Tor.
schrapeo, kucben, ook .an iets dat metkrncht
.... roeger yuur ID3akten, mal)l! tapapakekenil.:rt
of plotseling tt' voorse-hijn komt, IIfO!l~/'Jl}a
fda, o~ dtl L/e jlUw/jJOl'ofelfl, allieten we hem
1Il0Illpao~',! !.:ami, lIatt!J.:e r01l1:' 1m:.~i)"lrOt:', terwijl
l'en .uurt:lJag ill de hand houden, dan zou hy
we nog aan 't praten wareD. kwam iDeens de
dat nog niet kunnen gebruiken, !lwtela, het
___~OD op; ICI)deJa' katrxdoenjr:r;, inetc"Il~-kwnm hijtda-spel spl'len.. een vuut:$lsg gebruiken, JIlI)oaar ben~t"n; kat",ke: ~ag(H! nt(l(H! malt', /JIaka
fda apr)l', vuur slaan jail": IIdatelfl"! apoe, o~
han:'/:, J/I(/rJIIIIX joemol!, het lijkvlX'ht kornt er
t'JI!U'u~, IIdatr/o: aa, bQt:llff) U'alt!soe, (J$Q1'1U) tea6ijpell'nd uit, want de kist is nietgeheeldi(,ht;
JllIro, be ron!Ja toe/coe apoe, als men tracbt
1fwtd.:emu lai tallft, maboelltasimu t(l()( 1JI,ate,
vuur te sla.a.n en bet gaat Diet, zegt men:
teginggi, soon kruid, dat dient ale tooverkruid
bij 't oogsten. [Zie ook ginggi, en vgl. taginggi.]
!ego: mantego, sluiten om iets heen, gesloten,
vast om iets heen zitteo, talinja mOnUgo, zijn
boofddoek sluit geheel om zUn hoofd;pantego,
halssnoer dat 08.UW om den hals ~luit en niet

TELE aclt, het muizenvleeoeh, het vleeoch bed.rf!,
bet vuur .wil met apoedig branden.
1'ItlW1Patelasi, verwennen, te veel VT!jbeid
laten nemen, voortrekken hoven een ander,
bevooroordeeld zijn ten gunste van iemd., dja
n«patelasi ana17wt, pai 1Il!pa11gka' a wongo ~ je
Tertroetelt je kind maar, zoodat het met opzet stout is, ana nglroronja napatelasi, awanja
be napeeli, baar eigen kinderen trekt zy voor,
naa.r haar stiefkinderen kijkt ze niet om, tooe

setae pai napenangi, napatela.!fi ngkapala, dat
hg 't heeft gewonnen, komt doordat het boofd
hem heeft voorgetrokken.
Amp. rindi ree, da koepantela :;lOlo sii, ooi
MialCoeisimo ngojoe pai pika jaoe, geef eens
wat beschutting, dat ik dezen lucifer aistrijk,
opdat de wind bem niet wtwaaie en by uitga.;
1ootelai, druk, veel pra.tend, motelai moe~
ntoe, druk in het praten.
tele (vgL Ietiy 1. tile), benaming .oor kleine
meisjes, die ook wel eens tot eigenna.a.m wordt
(Tor. II, 65).
telemomi, wdl. "meisjelief", refreinwwoorw
den van lieajes, wa.arin men de vrouwen om
allerlei vraagt of zijn verlangen na.ar haar te
kennen get.>ft; motelemonli is dikwijla syn.
met: weeklagen., zijn lot beklagen, weemoedige yer~o-ens uite!l.
t.elemora, benaming y. e. gezang dat in df>tt
dorpstempel werd gezongen en wa.arvan het
n-frein met telemora~ z.. v. a ... vrouweu,
juicht;", begint; motelel1wm, dit gl"zang zingen. Tor. III~ 635.
teledoe: monteled()e~ yischbroed ldoe'o)opscbeppen nit de rivier, met €'en schepoet (polltelt'dJJe), van een lap ka.toen of van suikerpa.lmvezeL> gemaakt.
telekeke. geluidswoord waarmee et'n 1:.Ichaterla.cb wordt weergegeven. motdehke. schaterlachen; tel,Pkl!kemo pemekmja, bare' ww t"P')'·tilWlI(l. hij h(X.·~tte berig, hij kon gel!D adem
meer krijgen.
telemorui, te-Iemora, ;:ie .tele.
tele'oe, ...'antl![e·,)>", .~antjde·oe, zie""h ~
telisi [zie li.811, hetz. alspil~'i; mant/'[t.~i, uitkiezen, uitzoeken, nf!aulisi uwja, een gunsti~ maansta.nd wordt uitgekozen, kli.~1W)
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bare'e mndago 7UlaI&iji, zoek uit wat
Diet mag weggegooid worden..
telo (Mal. !eWer, !la'd. tdk<), <en 'Praakgebrek
of een kleine afwij.king T.d. gewone uitspraak
hebbend, bT. brouwen, liapelen.
telo lai, een plant die ~ is gesebat a.ls too-'
Terk:ruid by den ooget..
temasi; montemasi, uitkiezen, in 't cog hoaden,
richten op, ~ troeja, een geschikten
maa.nsta.nd uitkiezen, ta« ndatema.si. do, mampotcoteka nt>enl4e, iemand wordt gek.ozen om
eene bcodscbap over te brengen, temasi mTJO-'
dago, kies goed je doel, richt je goed, koete
masi kodjo moinda, ik kies goed wat ik moet
bebben bij het koopen op crediet.
1. temba (vgl. TawaeL kba "niet" (en llor.
temba)); PmB. koetcnba., ik wH Diet.
2. temba(Tindolipate11lha, w. 1. v. paoeba), pro to;
da TlWrttemba vota ngkaro, de zielen stevig in
de dra.agsa.rong pallen; to pantemba tan;'"
mhoelal!, degene die de zielen stevig inpakt;
papontemba kaloe bandi, [zie L kaloel; roroin.ti n' tiJtemba, stevig gepakt in de draag·
sarong.
ll) tinemba IIvrrorointi, houdt u stevig vast,
b) 1II! maJ.:w("(H' tampa IItjala~ opdat het vaar
tuig niet omsla.
3. temba ([door bt!'tj Par. uit het Boeg. temba',
[Iv-mba']); mdemba, schiett!'!l, met een geweer j ,
IlUlIde1flba, Ilulllemoa, beschieten, schieten op,
uatemba mpadwtgka Wflt'ja, IUlpa£.ntjani gori
fRptpf/!l$IJ. de lfohammedanen schieten de
ma&n~ om den tijd vcor', vasten te weten, da
koeumbu n~klljaikl)l!, ik zal er mijne jacbt~peer op afschiden.
Amp. mr.m~mb(l, schieten.
tembe t ... gl. rembe);kalltefnJx?,lo!ln~rha.ngend,
1."rJ.}(tl!1lthl:': trajaa mp<x.'If" fflIJkoe pai WtCQf!1ti, de
Jl:l,·ebtreng hangt naar beneden, va.3tzittende
aa.!l dt' placenta; 1nr)ll.elfl&>, zich lang uitstrekkende, rtre'e m(;lteTllbe K()PJoeaJ~gkoe, mijtl
ha.ar is niet lang (PmB.): I1Wl/,embe"! sa1tgkani
flullwl". de gang ligt in bare gebeele lengte
uitgetltrekt.
terubi (Y"or. tanbi "op den rug dragen'"); ma·
IItr.mbi, opwippen, omhooglichten, iets ergens
afiichten, teajaa ntojo mantembi u:a1e$Qe, de
t1.1:«

w

w
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strik Tan de ·va.l lieht' de mui8 omhoog, ngojr,e mffnfem'Ji ali, de wind lieht de mat op, afa
nate",bi /If#' '19fJj~. de dakbedekking wordt
door den wind opgelieht; dja mo'ntembi'"! ptJ~
ujaranja, als hU paard rudt, gaat hg maar
steeds in de boogte; natembi.'1i Irajaa nb)raa,
be laoe sat/ganja, zU liehtten de ranken der
aardV'ruebten op, maar er zateo geen nollen
aan, ndatembisi taliuga 1/.oe alUlllggodi 1IYJ1'90'
ndaoelesi petanjo, bet oor van 't stoute kind
wordt opgewipt en de buid omgedraaid, taoe
mondodo mantembi.~j hf./)r1o,naJ.:abini,deFoeja~

•

-

klopsters liehten de lagen Focja van elkaar,
opdat ze breed worden, ,wkeni n!JkaMe mpfl~
)jtembj2,~illja foraa, toen ze al geruimen tgd
de (stengeis en bladeren der) aardvruehten
hadden opgelicht j matP1l1bi (intr.), afgelicht,
afgehaaId: matembi ali, lIaiembi 'We ngojoc,
de mat is van hare plaats geliebt, de wind
beeft ze er afgelicht. matembi pela ngkamma,
de huid is .an den vingerafgelicht; kantembP
pa(Jellja, zijne woorden gaan op en neer, bij
spreekt niet betronwbaar, J..-CUltembi::' ponff9"lruja, bij is onruetig in zijne bewegingt'n.
kallteJ1lbt~ riada mo'illo,~a. de borst gaat op
en neer bij het ademen j IJ{fflja lmra temL£lIja
bam tl'lIggullja, ''idr. .. ·r is gt'en opmppen
of opspringen van hem". niet da.t hij er rich
tegen yenet.
ml'ulllhi·!o;, bD het hengelen dadel!jk hel·t
hebben, men shut op en er hangt l:'e'll yiscb
aan, m:tem!,i....i IIdekoe, tl'll~J/aklt, hij s1aa.t(dt·n
henge!) op en daar bangt er een aa.n..
metembilaJ..·a, zieh opwippen, zicb opgeven,
eon een sprong doen; malitemMlaka1 oplichten.
opwippen, ira 119kolll'&)pI/O 1wtl'lldliifl/;a I/(J{'
"9ojoe, pai nakatpseboe flallYfwilljll, bet wokablad is door den wind omgt"wipt, zoOO.:lt de
inhoud zich heeft \'(:'rspreid j td,7I1.'lill1h-ll. komen ergens afgelicbt te wordt·n.
IJUlntalembi (jntr'}l "/fIl/f. (rt.). iets d:l.t r,WD
ete.ig o,'er eene opt:'ning wil spunnen ofet'n
kringvormig bindst'l dat
voir-beTetIeD.
verschui"en. md lissen of met groote naaistekcn bt'vt'Stigen nan een ring band die- er
boven of er onder is gespannen; ma,dftf<"/Hf,i
yanda, het yd t:'t'nt'r trommd sp'J.nnen OTl'r

men

te -

TEMPI

TEMPO -

de opening door het met lissen aan een ~.
toe om den cylinder gevloehten ba.nd (aksi)
te binden, waartoe die band voor het binden
va.n elke lis (tale:mbi, pontalembi) moet opgelieht (temhi) worden; Tor. II, 380, pL A.t1.
hfdst. lIuziek j Ir/!'Ire mbitikoe teu'oelce pai.
J•.'fMpantalembi ri lall!JkedaJ..·Qe, de zwachtel
.an mijn been is afgezakt, zoodat ik: hem
(met banden of lissen) heb opgebondt;>O om
(een band om) myne kniekeel.
mobinatembi..'1i, eten : tobinatembi.'1i, poepenj
in deze woorden is bet bestanddeel krnbisi
in de plaats T. e. ander gedeelte gezet, als
toespeling op de verwensching 'Ulatemhi.'li.'
voluit: .~ko da lIatembi.'1i nt(U)e mepongko,
moge een weerwolfje lever uitje lijfIichten.
tembo Cvgl. &eg. tempo. gieten), pro t.~ Toortvliegen; la; lidoe lMII(lnnnbo, naar de Toortvliegende ~olken: naprrmp(lgo, nancmboku,
bij 8chiet er op af en vliegt er mee heen:
lIapampo, nanemhoi'ka, bij vliegt er haastig
mee weg; to panembo IIIj)l)Nl!J ia, die den regeD~
boog doet voortvliegen.
1. tempa (Mal tepak, 1fak. t"!pa). yierbnt
mandje met dekseI, "iOor sirih-pinang.
2. tempa: mdempa, hippen. met spro~<"en rich
yooruitbewegen, t':Jllpa. t~m~ kandJo'oellJa,
hip. hip, ging bij heen: la/ra petempa 1UJe
apoe, ~nelele prri be modede, dja mdemF[aJ.:a,
het vuur nam verre sprongt'n, het verspreidde
zieh, maar niet gerl:'geld, het nam telkens et:'n
sprong yooruit; metl!mpaiaka, e/Ca bOll paL
t()elllpa, ~prongen nernt..'Il als apen en kikkt'l':>.
tempi, "oar meer dan dt' helft gereed gekomen.
tl!mpimo POll.QII'O lIIami, ons stuk boschgrond
is rCt'ds "oor 't grootste gedeelte gerooid, tl!mpilJl() [lo!llola, de oogst is grootendeelsafge-ll>open. Wr:;ch,. is de eig, bet. .,in de hoogte
gaand, licht, niet zwaat I!le-er" (vgl. ulIlbi).
mu.lltnnpilflku. Irw ri duo:J.:()p, de rijst op dt!'
wan _in de hoogte gooie-n. /('O'flflboe lIgl:mlta
lI/ant~lIIpil(/':tl tfliraZa IId(III"JI!nOI', de rug "an
hd schild vrerpt dt:' ge-worpen lans in d\:" hoogte i JUdf.'fllpilllko, if! de- hoogte sprin;en,
metl'"mpilaka l('m ri dud'ol!, )wtempilaka nt(tOe
mQutapi, de nJst op de wan springe in dt!'
hoogfi.': opgegooid door degene die want.

{

TENDE

821

tempo (uit bet Mal), tijd, t§dstip, mast, mate te...., (Mor. atenaoe], PmB., een boom, die
zgne bladerea aUe tegelgk laat vallea.
van, sye. gebruikt met gori; ane djelamo ri
temp01lja (gorinja), a.ls hetdejuiste tij'd is, als t.Dd. «Mor. id.],Bad. t<di, ..... ; (vgl. tande]);
fIII1ntmde~ opwerpen, in de hoogte werpen,
de ware maa.t, 'hoeveelhei~ hoedanigheid is
ane mok.oeasi t.aGe, s«e m.tmtende, als mea den
bereikt j manoe stl i sambaa 3Oeko e'l. temponja,
iller voor 't laatst sehoonmaakt, gooien 8Om- .
deze kip is juist 50 et. waardj tempo=7lja,juist
migen 't hout op een hoop, tendemo taU'aU:~
zooals het geweest is, in denzelfden VOrID,
m~, werp uwe speer in de hoogte, ananja
in dezelfde hoeveelheid, van dezelfde hoenatende ndeki ja-ngi, haar kind wierp zg oF'"
d:l.nigheid j matempo rem/!, mampetempoka rewaarte naar den hemel, mantende banta, het
me, den <lag, den tijd van den dag bepalen j
bengelsnoer uitgooien, mtmlmde djala, het
ndapetempoka, het wordt bepaald, afgepast,
net uitwerpen, mantende rare, den bos met
gegist j u:r:jcnro ndapasintma]JO pai kina'a? van
de toespfie wordt evenveel genomen ala van
de rijst.
tempoe (vgl. 1.tampoe); matt:m:poe, wdl. bedekt,
geheel of voor een deel, met s4jk, wonden of
mekte, verder: bezet met werk, aan een taak
gebonden, niet vrg voor iets anders, Jnate~
mpoe ri pompriho, bezet wegens het rijstplan~
ten, matempoe ri poana, in bes1a.g genomen
door de bevalling, matempoe rajakoe, ik heb
veel om haDden~ ik zit onder 't werk.
mampotempoe, heel of half tot bedekking
bebben, geheel of gedeelte4jk iets aan het
liebaam bebben dat er op of a.an kleeft, napo.
tempoe onti. hij heeft O"ie:ra.I mieren op zijn
Inf, lCoera lIapotempoe ri sinae nganga, het
schuim staat hem op de mondboeken, lomboe
napotempoe, hU is bedekt mets1ijk, baop[a mampotempoe loge, de buffe1 bedekt, lx!smeurt
rich met modder, mampokmpoe da.a mawJI',
1IIe1l'Oli lorou'aU:rl, zieh met kippebloed bevlekken, dat dan tot puistjes wordt, napotempoe ta'in/a ri koerJII~, by hl:'t"ft zijn ::;la.ap~
sarong met zijn drt'k hevuild. Irela ntjoebi
napotempoe pai llapelilllba:rno risi'a, h[j heeft
zieh bl:'vuild aan de inge-ente- pokken, zoodut
ze op bem zijn overgega=m.
te-mpoo (vgL l.poo); td~1I11JOQ'P'lt~t/lpoo: bij ge-tuC'hte, niet nit de el:'rste hand. pa,oe J."ll!d'Jn91:
fc.tem}J'Jo, ballja ri lJ{)I'·'JeJljlt. een bl:'richt dar
ik beb geboord bij ge-rul'btl", niet uit dt' et'Nte
ha.nd, IJW)I! tdi!mpoa_J'aoe sllr(JU"(l, een van
andl'ren ge-hoord praatje-. een prtta'!je~
t!€'n op den ander.
[te-na;. matena randa. pro t., zie ling9(JejIJ.J
tenaki, P. L. tl!7lgali.

=

tooverkruiden (Cordyline terminalis) opwerpen (Tor. I, 319), ~t geen de priesteres doet
na 50mmige u:oerake~pIechtigheden, om daarmede de haar dienstbare geesten terug te zen~
den; montende-boeboea (L.), montende-boeaki
(P.), opgooien en weer opva.ngen; 17Wniende
bomba, een reizang, waarran het refrein de
woorden tende bQmba lx!vatj [tendeka, gooi
be-t van je af in de hoogte, tcisoe naten.deka
ntaIJe ri tasi, £lang, smetenze.he~in zee (llS.)].
te1tdemo kabosenja mompaoe, het hoofd
geeft het praten op. kan met meer. is aan 't
eind zijller redenenj noouijaa. lUH!}JQtentb?
waa.rYoor zijt ge van uw stuk: gebracht, wat
brecgtje van de wijs? t/!1'lJ.k..Zero, een gedeelte
Tan den rae9fJ-oreizaag, waarln het refrein
te1ltie Zero .oorkomt; mokmklno. dit gedeelte .
.an het mf)rttego uitvoeren.
ldl'nril' , fdPlldplrtkll. opgeworpen, naar
OO\"en gegooid, t-etemielakamo l'u.jallja, zijn
hinnenste is naar ooven gekomen, hy is Wij8
geworden: JII.etl!'1td~la/.-a~ opspringen, zieh op;ooien: m<Jlltpruiernka (P.). 1II1'fl.tend~iak([
(L.)1 iets n&ar boven gooien, il!t.s opgooien,
makt'n dat iets eldeN tt:'rechtkQmt, a/YJe 1rla~
Idmdl'lflh:a l'il.:l) lJ{li IYJI,kadjl'ia ire'i, Htje'e kll~
lUi .owemallljJ.ttf)etrfJp.lIIallgf.LwJ1IIjJlJ ..1a.ki ,,1)1'
i/1I'1I/up. wie je hebben opgegooid, zoodat je
hier zUt terechtgekomen. dat zijn wli die je
hehbt'n opge.oed. na de- boete van jt! moeder
beta.:J.ld te hebben.
-patl'lId~ QlI9aa. iets waar de kinderen mee
gooien. kinderspeelgoedj m(J..-i.pat'!7Idl', vragen
om opgegooid te wordeD, zooals kinderea, die
met groote mcnschen willen 51:ot'ien ; 7/Uimbe-
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patende, elka.nde; dpgooien, Il1et elkaar schik
greep, die krokodillekaken voorstellen,penai ___
.hebben.
ndatenga tat:nu:mja, een zwaard waar'Van het
tendea, in de uitdr. mahrrmgo touiea, eeQ
gevest aldus is gesneden.
'
jonge pinangboom, die nog geen vrucht ! 2. tenga, A.mp., de beide blokken wurop de
dmagt.
ponjabo (hak waarin de pekel tot zoat wordt
mamongQ nepa tendea,
uitgekookt) te vuur staat.
To Lage toempoe mbalena;
tengali, L. (tmaJ..-i, P.) j matengali (mateMki),
nepa tendea. mam<:mgo,
oververzadigd.
To Lage toempoe mpodjompo.
tengea (uit het Par.), vrUster, verloofdej 1110_
ceQ jonge, nog niet volwasaen pinang,
tengea, vrijeIl, bet houden met een meisjc,
een Lageer heeft er een teeken TaIl afverloofd zijn; ana Il:-e'a anoe lw,pote1l!Jfflka, hl't
sluiting bti aa.ngebracht
meisje met wie hg vrUer!j heeft.
(de volgende regels beduiden 't zelfde: een tenggei, verzwakt, door ouderdom of ziekte,
jong meisje, dat met iemaod van Lage is vermaoe lamora, raneo da nteng!Jei, al zgt ge de
loofd).
mooiste, later 2:ult ge vcrvaUen(raego-strofe,
montendeq. ngJ..oese, apringen, darteleo, be
door de mannen tot de vrouwen gericht: bet
lIaaja inenja, dja ndjQ'oe montnuiea ngkoe>lp
antwoord der vroo.wen, zie voja).
ri so-ma, xe geeft niet om hare moeder, ze gaat tenggeli (l'gL tellg!':eli); mOlltmgge/i, ~<>?aa.m
maar bokkeaproogen maken op 't en.
a.a.n beginnen met loopen, met werken, rf.'eds
mekaloentende, mokalintende, opspringen.
vooraf beginnen~om de taak lichter remaken,
tendembi, zie rt1llbi.
fen!J!leli anoei:oe, lIakaronga lJOertl, begin
ten demo ([lIor. id.J; vgL l1aildemoe), een boom
langzaam aan mijne task, opdat zij spoedig af
met eetbare n'ucbten, gel!jkende opl.:anori;
zij, roomo natenggeli, nako</iu.'aka pai nakade work-Is worden gebruikt om den palmwun
ronga pOl'ra, hij is er reedl:l aao begonnen, hti
bitter te maken. And. nameo: dr)1lgl;ongisi.
heeft de taak reeds kl.:>iner gemaakt, opdat zg
dodillgi.
. .
spoedig af zon Z:YD, montm!lgf'/i lltelindjo, Val:lt
tendo (vgL L lalldo), de beide uiteinden eent't
langzaam nan oploopen, dj{t natNlggrlimo"'f"e,
prauw, de handvatsels eene!' doodkist. waar~
bU heeft er alleen maar vooraf wat a.an ged.aan.
mee deksel en kist MD elkaar gebonden worJ)lfJ'}tellggdi, lIwlI£n!!!Je-lIl'uggeli, beginnen
den j 1'/e pot~ndo"!/!i(l snJ.:odi. er zitten eenigl'
la.ngzaam Mn k doen, /"'lUi da J/lfJ}U"lIggriifW),
uitsteeksels aan,
wU zulIen maar laogzaam aan oploopen.
ndatendoi, ":1n uitstet'ksels, handnl.tten 1. tenggeoe-, een \"eJdmuis, die ook wei in de
voomen :joeJlWe ndatf'"I1{/Qi, eeQ doodkistwordt
huizen der menschen komt. V gl. rlelwedt'..
van hand vatten yoorzien; tmdoi~ [handl'at Ji 2. tenggeoe, sra gebruikt nwt lellyyei,:tie aldr.
wat men aan iemand geeft om hountst aan tenggibo, zie 1199ib,).
hem, vat op hem tehebben, by. bet loon wa.at- teDg;'O (vgl. tellgJ'-(l); IIIPtell!J!!fJ, meil'll9!J01akrr,
voor men iemand overba...'l.1t tot eeD mootd,
8prin~n, spro~..-en nemen~ opspringen~H.!lgasi
bet zwaaro of de lans die men geefttiD pen
mdplIg!J') "i ra'a, de spookaap !Spring: op eeo
stam~ om hem over te balen tot bet ~en van
boomtak. mdt:Jl.fJgolaka /)/)Ii OI'ngl.-u ri ra'"
hulp in den oorlog. w(~lk geschenk dan Inter
flJUJe :<flJido'a, dje/a ri allot' "'l{llldll'(L. dt' apt'n
voor een slaaf of nog mL~r wordt ingelost; hl.'t
:<ptingen vlLn den et'nen tak op den anderen;
loon dat men geeft &an de liedpn die de hI'eo"'lllltI'JI[I!lU z hmdJlJl:di ri u:af("f) "fusi, de bruin~ .Je.ren der dooden uit bun'rie kistenb"al(;n; "isschen t'pringl'n tdkcns hOTen he: Zt'l'·
malltmdoi. icmand beloonen voor bizo.Dden'
oppervlak.
hulp; tave IIdotelldoi, lieden di(' VOOt enge·
I,) m.'uft"It:17'), tipringer, w, t. v. lI'alt!.~ue.
WODe diensten beleond worden.
mui~
1. tenga.~ de beide uitsteeksels aao eenrnard~ tengi ['Mor. id.), ne\'eDstuk, nevenm~ iemand
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of iets dat zich nevens een ander bevindt,
Ict.gi!.:oe, 'hy die nevens mS woont,loopt, neh
bevindt, tengi lipoe, de aangrenzende dorpen,
• de dorpen in den omtrek, nadongemo ntengi
lipoe kapate1'ljo, de dorpen in den omtrek hebben al ~hoord da.t h!j dood is; sintengi,
samenhangend, overaJ gel!jk, eeD goed geheel
Tormend, .'linkngi raja niaoe, de menachen
zijn eendrachtig,djfJie ndato'o lamba ane bare'epa ..nntengi kapeninja, de maTs heet halfdroog~ a.ls ze nog niet overal gelijk hard va.n
komi is, bareesintengipmgajoenja, hun gezang is niet gelYk. rn.boda, koese, bali, doeata
:Jin.te7l.gi bartle nakoni, geitenvleescb, buideldieren, apen, pythons, 't eeoe eet bij evenmin
als 'tandere; motengi, samenhangeo,eengemeenschappelUke grens hebben, motengi tana
lIIanti pai tana ntaoe .-;doe, ona land sluit &an
bethunne &an, podjawla .To Ja}ald moteng;:'
pai anoe nTo Balq/ani, de akkers det lieden
van J. grenzeo aan die nn B., IfV'Jti:llgi To
Lage pai To Pebato, tenginja Tana Jlagolloe.
Lage grenst aan Pebato, de grens is T. lI.
tengia, een boom met bnrikbaar hout.
tengka (vgl. knggf) 1; metengl.:a, vooruitspringeo,
van "t een op "t ander 8pringeD~ 7.ooals apen
en eekboorns, meteJ/gJ.-a i Xggasi I'i tali"'/)'>
garall!/!/o, tellg/w, tengka, Ilaimbfl, de Spookup sprong op de ruggen der krokodillen. van
den een op den andel". hip, hip. en telde ze;
metengka i,g w. t. v. meli.ndja, gaan. loopen.
pai raparall!J/.:ai U'obo Iffbaja, boi me$om ri
tana bangke. pdellgkfllli baoela, dat de inga.ng
der omheining met doorntakken is versperd.
is opda.t de toeloop der buffds niet in het
bebouwde land zal komen; potengA-a. \'o()r~
uitspringende. vootuitstekende stok of tat,
waaraan men iets ophangt of wa.a.ronder wen
bet bo.eneind v. c. schoorbalk laat sruiten.
Q$ipa IIdap(dI?JI.!]l.:ani. IId~flgko pal'antollgo
karate mpatengka. aan €'eO houtstapel worden vooruit:;tekende stollen aangebracht. te
bal\"€r lengte van die stollen worden achoren gezet; nUllflpt1pdnlgl:a, d~n ~" '
la:ten springen.
tljtengka, onwillekeurlg opspringen. tetengka ri katese'1lgka mbiti. hij sprong onwille-
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keurig op, toen hij zyne heenen .kwam op te
liehten; rnampatetengka lrodotntoe, de trommelstokken doen opspriDgen, de trommel in
eeoe bepaalde maa.t sIam.
tengke (Mor. tingke, reizang, tenglce, doodenza.ng), bet groote doodenfeest, da.t door d';
To Lage, To Kadomboekoe, To Rompoe, To
Onda'e en To Pada werd gevierd, Tor. II,
127-146 j motengke, dit doodenfeest Tieren,
motengke ri lobo, het doodenfeest in den tempel vieren (het eig. groote feest), motengke ri
tana, het doodenfeest vieren buiten het dorp,
wurbij het feestterrein de omgeving der
doodenhut was (= nwmpemate)j mampotf!~
ngkfka dju/ inja, voor zgne 1'erwanten het doodenfeest vieren; lCoekoe ntaoe mate ndatengkeri, voor de beenderen der dooden wordt
het doodenfeest generd.
pdellgke, uitstekende Tersierselen aan de
uiteinden van den nokbalk. op bet dak v. e.
dorpstempel [of huis]. ook andjoe".! gend.;
Tor. II, 158; ze bebben den vonn v. e. kam ;
[zie ook toepal.:-zl.
tengkeli (vgl. tenggelt); Amp. metengkeli, helpen, hulp bieden, bY. b. h.. werk op den akker.
te~kesoe, Tog.. been, de heenen.
1. tengko [Mot. id.l, een kleine vogel, beboorende tot de !j8vogels, Sauropatis chlorus; de
bek is lang, spit::l~ zwart, de veeren blauw-'
groen. de horst wit. eeo teen staat naar ach~
te:ren, drie naa.r voren (.lIina.b. t. J..~/"-i.J, ki' ki:s,
nr. zijn geluid): hij is genoemd nr. zijn geluid~ dat .oorspellende kr:a.cht beeft, Tor. I,
2$0, II, 241. :M'ea.sa 76, 10 (volg~ns sommigt"n naa.r het gebogen beloop van kop en
snavel [vgl. 3. lengkoj): volgens kenners geeft
hn 3 kreten: trngk(),:3()SQ en reki".! tOIrt:; al8
hy 's nacht:; geluid geeft (wat zeldzaam is),
b!j! men op een bakmes en zegt: majoel/a ri
ICf,"} IIfellgko, mafJl!7li ri t('o'okoe, wat za.cht
is zU in den kop v. d. k1l$kv, wat bard is zij
in mijn hoofd; of men ateekt ,,-at eten in
deo mood. zelf:; v. e. slapende-;~opdat hy niet
sterve j ane mfJ'rek~-::'-t(}lCl' trngko, da f-Olre twX!
ri blllw'!a, malar da re'e bambari nt(l()e male
kadj~ j011Lbo, a1s de t. bet: geluid reki! loue
mwt, dan zullen de men:schen in huis be-
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droefd ZUn, want dan za1
berieht komen
. dat er iemand gesncu'\'eld is j meikoe nkngko,
(iemd. wiens penis steeds in beweging is)
ala de sta.art v. d. tmg"')' een wellusteling;
motclIgko, het geluid teJl!IA'() geven.
tenglro oee, P., }Jr)'''Qlrokoe, L., ceD vogeltje
dat leeft in holen die bet maakt in steileoevers.
2. tengko, een stuk hout, tak, boomstam ofiets
derg. waarop men hurkt om ztin ge.oeg te
doen, ten einde veilig teo zUn TOOt varkens,
die de faecf:s komen opeten j tengko batoe
(uit tellgko ualQc, zie 2. batoe), dwingela.nd,
afzetter, knevelaar, deugniet, rechtsTerkracb.
ter, wdl. iemand die veilig op een steen zit (te
poepeo), zander dnt men hem iets hn doen j
motengkQ bat-ae to Xapoe~ mampegiICQeka faoc,
de Napoeers treden op alB geweldenaars en
beboeten met slaven; ten!!ko {choni, een min~
achtende benaming, z. v. a. "sul, sukkel",
wdt die op een leboni~tak (Iage stroik met
zacbt hout) zit te poep(..n 1).
3. tengko ('rgl. detl9!Jo (enz.], td:o, IJengko en
Yak. teko, Sap. tnl;;J:o, hom); lIIotengJ:o,
krom, nrdraaid, niet recht, kadjae motengko,
hom stuk hout j m(tJu!n~/ko, met ingehogen
rug en zuden, ingesnoerd, met ('en duo middeL
tW)lIfrlnenglw, 1IIfJntantrull'lI!fl..-u. zich bewe·
gen, zich druk maken.
Pl'. t. monell!Jko larampa lIIala, de koperen
tempel is slank gebouwd_
I) 'Wellicht is tellgko I,aioe geen B.; hp.t Bad. heeft
't B., doch da:l.rne\'"ellS me~
ngkGbatoe, zich als eeo steen (onge\'oelig, oruuodoeolijk, ha.rdvochtig) gedragen; tl?7l!]koootoe zau dus kunnen zijn: zich hardvocbtig komen "001' te doen. In
het Mol'. bestaat tt:7Jgko'ala, met Ie- en ko- "an den
sum ala lB. 1. aja), in de bet. "in de gelegenbeid
gekomen, gelegenbeid tot iets g<>kregen hebbende".
Indicn tcngkobatoe op dezelfde wijze "an 1. ba!oe i~
afgeieid, dao kan bet beteekeoen: iemd. die in de gelegenheid j" gckomen om er op in te hakken. De in
den te-kst gege"en ,'erklaring is de bij de Tor. gangbare. Tmgko ldxmi heeft mea wr"ch. ;:::;e\'ormd als
tegenhanger "an teligko-batoe_door bat.ol.',.o~ut a.1l:_
- -..steen", te "enangen door 1£1)(1111, z:J.cht srt. bout.
(Ook "an 3, kllgko zou de uitdrukJ..ing kUllfleO worden ufgeleid; in dat gen\.! :tou men lxItoe kunnen op"atten ab "crsUl'kende bV\'oeging (zooals in Duitsch
",teioreich"), waan'an de keu:te in ,'erband met de
bet. lao zijn geschied.]

het woord in dez. bet. als
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4_ tengko (nit het Boeg.), toebereide opiumy'
motengk(), opium Bchuiven.
.
5. tengko (uit het Boeg.), ploeg; motengkQ,
ploegen.

tengkoe [Mor. tellgkoe];

tnollte1lgkoe,opduwen,

nr. bo';'endllwen, ecn lK'hokofzetindehoogte
genn, met een opwaartsche beweging 'ran
't schild de lans ,"an den vuand afweren,
fal('aia n1jampoml)f~totlmj(l lIatengkol: ngkatllatlJa~

!

I

de lans van zijn tegenstander weerde
h!j opwaa..'"ts af met zijn schild, 1nolltengkoe
pale, de armen opwaarts bewegen, by een
zekeren dans, die daarom zoo heet, mant~
n!Jkoe atroa, met de scbouders Bcholden, zooals een sten-eode, of iemd. die snil..-t, boere
Ildatengkoe ri todof'o, zout wordt uit den bamboekoker gestort (door den koker een sebok
naar bo,"en te geven), natellgJ:oe boI:joe po-!Janda IlTo Kajoekf.H', bare'l:mo taMnge ire'i,
het getrommel der liooen ,"an K. wordt afgeweerd door de bergen, wij hooren be~ hier
niet meer; ,"dr. tellgko", tegengehouden, opgebouden, tengkue rj pompaoez, pai 1Ulka ba,.,:'e ronga tepalai, opgebouden door bet 'rele
praten, zoodat h ij niet spoedig weg kon
komen~ U:ngme ri our)e madjue' a pai naka
be ronga tneU'a/i, tl'gengebouden doordat er
iemand ziek was, zoodat het 'rooreerst niet
doorging; l:.adjoe'a n~ ananja napotmgkoe,
de ziekte nm zUn kind was ,"cor hem de
belemmering.
tefe'J/gkoe~ toto'!Jkv'!, in opwaartsehe richting geschoten cn dlLn gestuit.
malitellgJ:fJe.Si ira IIdj,)le, de maishladeren
nlet een opwaartsche beweging afrukken,
waardoor aIleen de topeinden er afgaan, I'a~
tt'lIgkoe:,.-i, 1"-1.' ra.:'/) 'uf:ki ira 7l9goa lIIallgoera,
de jonge mai!:l·blaJf:rt'n moeten in hoven~'aartsch('~ niet in bt'nedenw-aarncbe richting
worden afgehaald; IwntolgkoeZ" schokkende,
aldoor kone opwaart,:.cht:' bewegingen makende, kallfellgl:o,,·l rl,ul,l)tJa, zline borst gaat
onopboude!yk mt'! eeo "'Rehak naar ho,"en.mallfF}/g]:o-:raJ.:tl. P., -la/ai, L., -I('aka, L. p"
opduweD, in de hoogte duwen, afweren, pareereD, uitstellen, ral('ONloe )tt(U('Qla, lIateIlgkocraka 7tflkalltallja, hU ,,"erd met de lans

!

gegooid, maar weerde die at met zijn schild,
posoesa nrlatengkoeraka~ het feest is uitgesteId j tetengkfjelmka, komen uitgesteld te
worden.
mloewiwgkfH!, plot&'ling opgescbrikt, te.'Ill/oentengkoe tluulm&!J1! olli mPOM9QeUt~, ontsteld, opgcschrikt btl 't hooren van den knal
yan een geweer; manljaw-Itkll!}koeni jOt'JlOe
mampetoemboe LamLari, andercn &an het
schrikken breogen door sensatie-berichten te
,"crtelleo, taoe IUlasaloentengko~lli, men:schen
die aan 't schrikken zijn gebracht j mualoen.teJ£gJ:omi, schrik Yerwekken, schrikwekkend zUn of doen.
Amp. tCIl;;kr)e le'e.,nja da mat.(oe'oe kallwndjce, zijn bah gaat naar oo'ren bij het inslik·
ken ,'. e. brood,"rucht; lIIunteJl!Jk~ naJ.:a/r/of'
lutmbonja, zich opheffen om er op los te slaan.
tengo (0. Jav. tillge/, Boeg. Ungf), dom, onwijs,
oobedreven, onnoozel, torx tel/go, domoor~ 00noozele, oowUze, idioot, (ll/allggodiki;e fl!"!]Opa, bare'epa Jloitlfjalli mompw>e~ mijn kind
heeft nog geen bcnul. hctkan oog Diet praten:
katellgo, domhcid; IlIfltmgoZ, zieb dom 'roordacn, dOffi optrecieD, doen alsof men dom is;
rlja lJ.apotwg{) llUlll!lirwe, hg heeft gedronken
ah ecn gek, kalo"ntJtl uapott'lIgu, zijne wij~~
heid is zUne dwaasheid gevteest; malltengolli,
1Iw.lltellgt).~i, IIUtmpottliH'folf}tJ, yoor den mal
houden, beetnemcn, bedriegeD.
toefl/engo, vOQr gek staan,jakoe fi)('1Il01!JtJ,
ltI(lwila raja/me I1I1)pf'a:!. ik t'ta. ,"oor gek, 't Yer\'"celt me aldoor tl" wuchtl'D, toeTllt'll[J(};Si, dJtt
TIlda'a'!, '"001' gl2'k er bij staaD, maar aldour
wachtende; Of'llll!lIf/O::ri, betz. als foemellgu.:<i;
()i!mol!Jo,~j J"iljak~, ik ben met muze1f Yt:'rlegen, ik ge\·o ..l me niet op mun\! plaut&.
tf.no ('"g1. L indt~. tim: (.'0 Par. itlf)), wijfjl'S~
,"arken, zt.'ug, to~.) t)rl!, l"t.'nonnuchtbare zeug.
tente [.gl. I('o<'l"elltel j m.wioti!:'.schuddl'n. sehokken, lIlafltnlh tNxla, de k.alk uit de ka.lkbu~
(op de sirih) scbudden; tOlira [)for. !:'n."''''''].
wA. v. ·leoeia, kalk, .kalkbu.. ; ri p{/fnde(~ pai
udapanto'o tmted, °t i:l omdatw~,nz~.
da.t men zegt ,.·c geen gescbud wordt",
patenteJ:a, patl.lf:lldaJw, doe (den slag) goed
aankomen.
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mQtartnie, opschudden, uitsehudden, ma1I11lrente tabakor taba.k opschudden, ala ze ligt
te drogen, mantarente kanl4, een schild doen
lCbudden, zoodat de daarop bevestigde bokkenbaren trillen, l.-antanja natarente.'li pOeY(PJ.
zij Iieteo allen hUlllle schilden trillen, manta·
r~te laoe 11lQQlWr eene barende vrouw, a.cbter
haar staaode, om 't middel pakken en haar
schudden, om bet kind te doen geboren worden, ndatatarente beko, nakasiiko, hoi omba,
de groentebrij wortH aldoor omgeroerd (zoo<!at bet bezinksel hoven komt), opdat ze goed
door elkaar geroerd z!j en met aanbrande;
tdarente, omgeschud, omgewerkt, geed door
elkaar geschud, )uiatarente, nakatetarenk, het
wordt omgeschud, opdat bet door elkaar geschud worde.
fd.·(,rll1detlte, verscho,"~ van zijn plaats
geraakt, IIdatareute, nakatekara'Ite:llte, het
wordt geschud, om bet van zgne plaats te
k:rygen, tt'karante'llfe po'oe banoeakoe, de bindsela ,"an mun buiszyn verseho'ren, boere ndaaIff},enika boroe, boi t€J:aralltenft!, onder het
stuk zout wordt een regenmatje gelegd, opdat
het niet ,·crscbui\"e.
pro t. kalleutt!-:' togafljtJ, het bindsel scbuift
ha-n en weer.
Amp. "lflfltl!ldl!~ strooien, zaaien, uittltorten,
11wIltmte [;a!rl,:<e. ~-en zak uitscbudden.
teatea. zic tmte.
teotemeri (vgL en), een boom die flink groot
wordt; ia-t hout is gcsed ,"001' tijdelijk gebruik,
maar tc zacht voor duurzaam werk; de bladel'!'O zDn uD groot, de bast is bruinachtig; het
bout bevat een slgmerig sap.
teo pIor. id., breng\"nl; l1Ionteo~ goederen bij
gt:deelten \'l'r,"oeren, tdkens een gedeelte van
(:ton pllrtij goederen wegdragen, lI/{lldeo dopi,
planken 1UI.ndragt:n, manteo pat!. rljole, telkeos
rfi:.t. um'is aand~o-en. fa("X ~toe mariallj,() daM1e Iwteo, marialtgkallimo pakem'{(, die menschen hebbl'D 801 heel wat sago 1UI.ogedragen,
:ze hebbl'n al dikw!jl:s gebra.cuC;mallteo dOMJ.., "dt. "de dang (doeata) 'roorttrekken ", hl2't
Toorttrekken v. e. scbedel uitdendorpstempeI
aan eeo lang touw, door bet dorp heen en
"eel' naar den tempel terug. waarbij men met

..
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bamboe-zwaarden op den- 8chedel inhakte;
8pleet in den grond gemaakt en daarboven
mampoteo t de benoodigdhcden voor ieta aan
wordt een kip geslaeht, zoodat het bI,oed in
dragen, wegdragen om te vervoeren, mampode 81'1eet vloeit, waardoor de gevolgen van
teo pae ri ala, rijst naar de schuur venoereo,
zonden (vooral sexueele), die den grand on~
trmtji mampoteoka anallja, de vogel draagt
vruehtbaar wuden maken, worden krachtevoedsel un voor zijoe jongen.
1008 gemaakt j talla santera, een stnk: land j
te'o'a, pompoen, ayn. m. !.-atedo, t(lmpi're.
santero tana se'i, dit heele stuk land.
i.e'oe, zie 1. nde'oe.
tere [vgl. tege]; tere mmwe, reehte spleet in de
te'o'e; raego nte'o'e, eeoe bcpa.alde w~zt: van
schubben der pooten v. e. haan, waaruit men
uitvoering no den reizang; monte'o'e, den
opmaakt dat hU goed i8 om tot lokha.an te
reizang op die wijze uitvoeren.
die'ben; manoe motere, een haan met 8pleten
teoela (Par. toila, Balant. ti'ilan, Leb. tiitrila,
in de schubben j mantere, met de punt v. e.
Hoek. t<Jeilaj de B.vorm is omzett. v.Weila, uit
mes reeht Il&8.l' ben eden spl!jten of kerven,
toeila), kalk, die men bij de sirih pntimt; xe
vojo ndatere, tulapodjoia ri lampa°an.i, bam~
wordt gema.a.kt uit gloeiend gemaakte 8chelboe wordt gespleten, en georuikt als vloer
pen, die men stampt en met warm water
v. e. ofi"ertafeltje, kajoepa ndatert7gespleten
bluscht; ook metselkalk en krijt worden kaela
nagel of boef, mantere U'alCOe, (den kop van)
gend.; teoe/r.mgJ."i nakanda..<:i mbale..~,are·emo
een varken recbt na.ar beneden splYten, iets
malCaa kipo'1g0, PmB., de muizen ZlJn over
wat symbolisch gebeurde bij de hnwelijksooze kalk heengesprongen, xe wordtnietmeer
sluicing (Tor. II, 26); oorspr. werd aan elk
rood ala we ze pruimen ; takoe teoeia, Webas,
der beide families eene helft gegeven; tetetot kalkbus gemaakt [zie 2. takoe], wordt ook
rtJ.·a U'au-oe ri trmgo ndo' oe, bet varken is met
doorgaans teoe/a gend.; keteoela, met kalk er
de punt v. e. mes op z!jn voorhoofd gekrast.
aan, wasr kalk op of aan zit; ndateoelani, er tero, PmB., een boom met bruikhaar hout.
is kalk op gestrooid; moteoela, kalk hebben j teroo (Nap. id., hakken, vormen) j kanteroe-tlte~
moteteoela, als kalk stuiven, moteteoda katoeroe, opwippend, opspringend, kanteroi! u:1u:j
doe noe oedja ri !..·ami, als kalk stoof de regen
Jltopinja, masiamo, de randen van hare sarong
bij ons Deer; U'oekoe i Bot; napanolra; lIgKowippen aldoor op, ze zijn gescheurd,kanteroe:t
lopoea, 7Ulpoteoela, de Scbildpad brandde de
engkonja, ongestadig, onberekPnbaarin z!jne
beenderen '\'"an den Aap tot kalk en gebruikte
manieren, gezegd van jonge meisjesen mannen die verliefde neigingen hehben.
ze als [pruim]kalk; pollleodani, hand palm
(WBArin men de kalk op de sirib strooit), sa· tero'o, zie ro'o.
mpoteoeZani, een bah'e hand lang.
terops, PmB., een boom waarvan de schors en
de bladeren worden gebruikt.
teoeroe, zie 2.oeroe.
tepasoe, Todj. n. '\'". e. boom.
tese1 PmB.; t/'l,ote:>e, huilen, sehreien.
(tepo, zie lida.)
[tesoe, PmB. = tmgo. (:lIS.)]
tepoe, gereed, klaar, toegerust; na!..·alepoemo te tala, xi e tala.
rioenja, laat het eerst maar af zijn; tdepoe1Jlo [tetanda, n.'. e. gewas j zie tampoli.]
poteta/akoe, mijn werk is af; mampatt'poe, s.f· tetari (Tontmb. tatarip~ Sang. tbdan"t Xap.
maken, ten einde brengen.
tatari, .gL Leb. tan, scherp), scherpe grastepoeloe, of tipoeloe, w. t. '\'". tea (Artocarpus
wort, die hoog opgroeit, Scleria scrobicalata,
Cl. 3088; lcitikoe nakodjo lltetari, mgne beeBlumei).
_ tera (vg1. S(ra [enz., lidaJ)":' maliiera. tip1uten~
nen rijn door het scherpe gras gekcrfd; bet
een split maken, le-mba ndatera, ~eo baadje
sla.an met dit gras heeft too.erkra.("htige uit~
met een split in den hals, ma1l4era tOlla, den
werking j het wordt bij allerlei gelegenbeden
grond splijten. eene plechtigheid die 'korr ns.
aangewend i Tor. I, 390, II, 11, 114, 248,
bet oogstfeest wordt '\'"erricht: er wordt een
293, 321 j Measa., 75, 133.
w
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1.tete (Sang. kte', grootrader, vgl. 2. nene).
tante, m P. niet gebruikelijk; veelal wordt i
de tante met_ ine, tlt71e aangesproken; ook dt:
stiefmoeder wordt weI tdegenoemd; koepotete,
ik noem haar tante, ze is cene tante van me.
2. tete (vgI. nente en Minah. t. Yak. Boeg. Bag.
id., O. Jay. lIai. titi, Tag. Bis. Ilk. wjtaj,
Bik.. !ojtoj, llong. Moj, Bent. id"j, Ps.mp.
Ibn. tetaj, Tir. Mag. tifa}). pr. t., tete boeiazea,
de gouden brag, de zon, nadJ:,ra 1Ltele boelau:a,
~heDen door de zon; manele, smal, klein;lintete, parall. met lill@dJ>,verblijven,rustig
zgo I) (zie ook lilldodo); li,Uete ri randa
ntjoeo, verblij"eode binnen 't huis; ror()illti,
lilintele, bilif rustig, hood u bedaard.
a) parointillja salisi, waar de schedelhuiden
beyestigd zijn,
b) palintetellja boligi, waar de scalpeD zich
bevindeo.
B. pateie, vogelkruk, waarop men lokvogels
boudt, mopatete, met een lokyogel op eeO
kruk werken, door zwaaien met de kruk den
"agel telkens enD laten op;iiegen, opdat hU
andere vogels lokke naar de lijmstokken in
de nabijheid; mampatrlmi leoago, nakare'e
mp<m:oeOlva, voor een lokduif een kruk m:\.ken, opdat Zt! een zitplaats bebbe.
paneteki .,de itinmaker", eene wort klop-hamer (ike) Yoor boomschors.
motinete, uit noegeren tijd, uit andere
oorden zieh 'roortgezet, zich yerspreid hebbende, pepoe'Qwja~) ont!}ka rj tana Balallda,
,na(ulelemo ri kami, oorsprookeIijk uit 'xeder
land en nu zich tot bier .erspreid hebbende,
bv. neemde gewassen, oolgklt ri twm Iltaoe
kama'inja~ U'alra..~e·i lIIoliJleit'1I1fJ ri kila, uit
andere landen afkomstig: en nu tot on8 o'rergekomen, motine{ano kam(J].·okllja, zline 'orstelijke afkomst loopt .an HOl!gl!rcn tijd tot
DU toe door, ma'i popoe'(H;nja, mu'j potilldellja.,
v. d. oorsprong af, .olgens de Iijn waarlangs
het zich heeft .oortgt:zet.
- t<mde, rek, bo\"t:naan den r.a!!d~::>-,
w

[If Op !'en :).nO"l'" I'L\;l.t~ :otond opgf'~"H'n: m(lt.'te,
malint..t,", mulili)lld,.. in d... rij. op cen rij. t;:t'regeld:
Daar-ti~t scbijnt i'S dit onjui.o;t.
:) Wellicht il\ popoc'fX"1lja te le:teo.]
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omwanding, waarop mea allerlei klein huie..ad legt. Tor. II, 181.
Amp. tete~ brug, tete JlIptmdioe, badvlonder.
Tog. miateteka toenu>ouia, borosi taot:, g:aat
op rijen zitten, er zgn veel menscben.
tetehoe (vgL teteroe, dekotde,' rcalesoe en :Yor.
tehoe, ~nass. te'oe), spitsmuis of stiokmuis, die
de gewone muizen uit hare nabyheid weert
en daarom door de Tor. niet vervolgd wordt;
bet dier heeft een zwarten pels en een 8pitsen
snuit; t~te}t.Oe to m.tpQ1tgko mbalesoe, de spits-muis is de weerwolf der muizen ; de tetekoe
moet, zOO zegt men, altyd over den weg heen
springen, want als hy op een gebaanden weg
komt, yalt h!j dood neer; w. t. to eta ttgoedjoe.
(zwartsnuit).
tetela, Amp., de vogel die B. teka~ beet.
teterede, gezang (beginwoord nn den zang of
van 't refrein), begeteid door dans, nn den
aard yan den raego-reizang, waarbij men passen maakte met de beenen kruiselings voor
elkaa.r; moutere<ie, dezen reizang uitvoeren.
teteri; montetiri, met het kapmes het onkruid
en de lianen aftllaan, die gedurende het ontginnen .an den grond daar weer zUn opge
groeid (kantoeu:QeiJa). In L. zegt men »lonlrJbo.
tet~roe, hetz. als tete/we.
1. tetesi,kleine stukkenboomhars, damar-gruis:
uit in.:>nijdingen in den boom verkregen. Tor.
II, 307.
2. teresi, Amp. = B. S(M()/..-i. (:\IS.)
1. tew~ pro t.; p(Udl:'lra, badplaats (Tor. III,
6S9. 318), ; lamba ri pantelranja, dt' buffd8
in hunne badplaats j manulrai, be"pro<!ien,
baden.
2. tew&; m!/ntelrai (uit bet Xll.p.), opdracht
gc ..en.
te-we, een slingerplant, die zich 'reetal om de
stulen der omheiningen -,rindt j de ranken en
de bladeren wordeD op puiJOten gespuwd.
tewo [:\lor. telfo], PmB.; titu!l(Q, tlrn. m. aU"Ot'ta,
stuk grond, waar het onkruig...onder de boomen is gewied; tl:'lff)i, srn. m. l('aja, omheining.
tewolili, hetz. zOdwaterschelpdier als lolopalo.
te-wonta, Pm B.. een hoo~ waarvan de bladeren worden gebruikt.
M
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baoe [epa beet a18
i Tiba ne'etM djela ~
hfj DOg klein is.
,
ndate koedikamo tela.
tiabi (Nap. toemja, oprijzen, bv. v. rook), ver- i
Jaat Tiba niet meer bier komen,
bodsteeken, ecD stok met twee dwarse armeD,
in zgn buis beb ik een tol (mannenspeelgoed)
opgericht om aan te duidl'D dat men bier of
neergelegd ;
daar niet mag visscheo, niets mag wegnemen,
laat Tiba niet meer aankomen,
enz., kona nfjaki faoe !fl:'ioe, doengka ntiabi
in zUn huis heb ik werplatjes (vrollwen~
'I1daperapi, zij zijn beboet, men vraagt boete
speelgoed) neergelegd,
Yoor hC!t ornYerwerpen der verbodsteekens j tibakoe of sibakoe, L.; mvntibakoe,1It01tljibakoe,
manfjabi alonja, zijoe r1jstschuur van vereen tik geven met de knokkels der band of
bodsteekens vQorzien.
met den rug der vuist, [bv.] op bet boofd,
tiadjo, zie adjo.
als spel of aardigheid j metibakoe, id.; mantJitiaka, zie fotj/tka.
bakoe, [masibaA:oe], tikken met de knokkels,
tiana (:}fak. tiallangj st. fian, fiang, lIina.b. t.
vooral met die v. d. w!jsvinger (ook mantji~
Sang. Filip. t. fiall, liang .,buik"; ti(1na is
boekoe, zie 1. boekoe) (MS.)_
dus "buikig"), zwanger, tiallamo u-e"anja, tibalo, zie tohalo.
zijne Yrouw is zwanger, tiOllGlilQ pae,dearen tibaro (vgL haro cn Rorigk. tibolo, bnikloop),
der rijst stann op uitkomen, bare'epa ioeuoe
ziekte, die weI eens voorkomt onderdegenen
lIgisinja, jJnil.:allja fianfImo, zfjne tanden zijn
die oogstcn; de vcrschtinselen ZUn duize1ing
nog niet uitgekomeo, maar ze staan op uitof flauwte en buikpijn; Tor. II, 276j bet
komen; masaono katio1UlJIja, ze is a1 lang
geneesmiddeI is be8pogen worden met gezwanger; bare'l! koeU'oi sta da mat/gkeni anakauwde oogst.tooverkruiden, want bet is de
tl[f!}odi, bm~ja si'a mallgl:atianaJm, ik sfa niet
levensgeest der rust die de ziekte heeft \-er·
oorzaakt; taoe 11al..oni ntibaro, naban/oe nti_
toe dat zij de kinderen meeoeemt, niet zU
hC'eft ze onder 't hart gedragen.
baro, of ketiharo, een door deze ziekte a.aJlmotianff, {-en kind oppassen, ook in 't algcgetaste, ane be m(mlpaoe'!~ be mobolingoni ri
l'rmlOia, da f,,:etiba1"o, da mevoJ.·e friti, 1Il~loea":!,
meeo: oppasseo, een oog in 't zeil boudeo,
tdalff wf/a/';oc mofirma, mijne \"fOUW heeft het
als men niet spre€kt, geen oogstliedjes zingt
druk met op de kinderen te passen,poJ.-odago":!
bU 't oogsten, dan krggt men tibaro, de bee·
U/otiana, boi tapa taoc lfwdja'a, pastte-:dege
nen zwellen op en men braakt.
op, dat de booswicht niet ontsnappc; bare'e 1. tibe (Bes. id., wegwerpen); metibe, een kintnOllt.jO potionaJlja, z(> hL'eft geen:slag vnn
dertlpeJ, waarbU steentjes of barde ronde
kinderen oppassen; mampotiallo (tr.), Toor kinnucbtjes in den gekromden wijsvinger der
deren zorgen, inri/ja malai l!Iodjamaa pai koelinkerhand worden gekneld en met den wijspampofirTJIaA'o ongooJ/ja, de ruo~der is gaun
yinger der rechterhand er uitgewipt, om zoo
hoog moge1!jk de lucht in te gaan. In Todjo
akkeren,"daatom pas ik Yoor haar op hare
is motihe €'en apel dat meisjes doen b§ 't bekinderen.
tiba, elefantiasis, 'zwelling der beenen; J.-diba~
waken v. h. graf v. e. voorname: met kokosgezwollen beenen bebbend, lijdcnd ann elefandoppen om 't ,erst gooien j Tor. I, 359.
tiasis, ketiba of tiba poe, djamo lJI!".$Of'lroe sa- I 2. tibe (vgL lib-i), het drieboekige gaatje dat in
bet muziek-instrument ree-ree is aangebracbt,
?lipoIc, be laoe s«}/gattJa, de rust is opgezwol- 'I
len. er komt maar cen gedeelte- Y..... G.- aa.r ·tt:\- I
en dat met den duim_ wordt geslo:en en
---;'o;rsch~n, maar cr zit geen korrel in en ' geopcnd; Ttr ndatibe TlOt.: laboc, in de m:":!
de steng....l dpr plant is ge,uld met \rater;
wordt cen gaatje gemaakt met een kapme\.
da...'lrom zingt men op 't oogstfeest:
tibesi, L., zie besi.
i Tilm 1/(,'e11l0 ma' i,
tibi (vgl. 2.tibe)j mantitiU, met de punt V.e.
lIIlatl' /'-ol'dil.-t:tlflo gantji.;
mes een gat maken
een ei(waarmee men
tiabangi, een zee.isch, die

in

".-,

wi! wi.ebe-Ien, in een kokoenoot waarvan men
't water wil hebben, tojoe manoe ndatitibi~
in het ei wOl'dt een gaatje gemaakt, doa

ngk(Yl1aoe ndatitibi~ nepa ndadikaka pona-

TIDA
raja, beducht voor de komst van vijandelijke
menschen of dieren.
tibooe; metibooe, hetz. alsmdimbojoe, kuitslaan
met de vuist.
tiboro; moiiboTO, mdiboro, rotfe!en op de trom ;'
in poezie ook weI VooT ,,&pre-ken", nawalintiboro, hij zeide opnieuw; ook wordt meti00r0 weI gebruikt ali! w. t. v. mesango, vis·
seben met de handfuik, omdat men bij beide
bandelingen gelyke bewegingen maakt; rnantiborosi ganda mpotaro, de trommen roffelen
voor den taro-dans.
tida (v!;'I. tila, tera [en Mor. titian, grens, meet,
maatstreep, .~ambira 8e'i lxmlkkoe, sambira
,wldjaoe anoe joenoe~ djaja tidanja, aan dezen
kant is mijn akker, aan den anderen kant die
\"an de anderen, de weg is de grens, tida
ntaae mogantji, de meet v. d.tollendejongens;
motida, €'en grens hebben.
mantida, doorhnkken, met hakken van elkaar scheid en, natida tingkadollja, bij hakte
de beenpezen door, natida lagi"u-a anOt! naose
a.~, het hert dat door de bonden werd ver~
volgd, bakte hU in de pooten;pdida mboekoe,
bet in hakken (op de ,oor ben bestemde offerbuffe1s) door de beenderen (der dooden), Tor.
II, 125, de groote plechtigheidop den laat8ten
of hoofddag v. e. doodenfeest; I(or.koe ntaOi!
, mate onoe montida paikmtJa pale 1'Itaoe toe1r oe
napantjaroeka, de beenderen del' gestorvenen
zijn bet die ha.kken, maar zg etellen de armeo
der le\'enden in hunne plaata(zij die bakken
dl'ao<'>'en elk een pa.k in den arm dat de been·
deren v, e. doode bevat); m07ttjda is ook de
naam ,oor de ziekte 1IIompa.«(J (ziep~Q); motdida".! INH:J.':ol'kol', mune beenderen doen stekende PUn; tetidanilllo p(lJy, de zaak it! uit·

mpoli, eu-a tabako~ !ada, Uz'{)mOoe, patiloso,
1l'oeriri, mangkelo oeenja, in de bloemkolfv.
d. suikerpalm wordt cen gaatje gemna.kt en
daarin wordt vulsel gestopt: zooals tabak,
Sp. peper, t., p., alikruiken, om het sap op
te wekken, nepa 'Idutitibi sakodi 1nOOU"o.eti,
men beeft pas een klein begin gemaakt met
bet schoonmaken v. d. grandj nepa ndjo'oe
miatitibika, men is er nog maar even aan
begonnen.
tibo (Da'a-t. id., verdeelen), een klein mes van
Inl. maaksel; tibo rai, een mesje met versierd
bandvat.
1. tiboe, bet borststuk van bufFels, berten en
geiten, wat bg menschen en zwijnen dada,
bg vogels sampa heet.
2. tiboe, plas die op het strand achterb1uft, ala
het eb i~ geworden; .l.Ygoedjoe lITf.1tpe, de Plaskaap.
tiboeboe [vg1. talimboeboel, put, gat dat men
graaft om water te kru~ea, kuil dien men
graaft in het niet gevulde gedeelte eener
rivierbedding, als by. het water in de rivier
trochel is.
tiboengi; fn011iboellgi, de bloemkolfv,d. suiker·
palm ng maken ,an alles wat er om heen of
tegenaan groeit, bla.deren, takken of wat er
oak maar tegenaan zit, wegkappen, joba mponibOCllgi, de bladhulsels die \"an de suikerpalmkolf af,allen a15 ze W"ordt schoonge.
maakt; mOlltiboengi baroe, de suikerpalmkolf
schoonmaken.
tiboeoe (\'gl. boeoe). trom van kleinere afmeting
dan de gonda, maar ,an denzelfden vorm,
&an eene z!jde met ..e1 bespannen, aan de
andere zijde open, hing vroege-r in den tempel
en werd te zamen met gallda en karatoe ges~..-en; montiboeoe, 0p.geze trom alaan, plassen
in het water, zoodat het plo~ - - tiboki, Amp., tondeldoos, bergplaats ,oor het
vnurslag.
tlboli'(ki), hetz. als Hb61i, beneden-arm.
I
tfbongKo (vgl. bonggQ en 2. bongko), tibon9 ko ~

i

gemaakt,
momlJetidfl, op elkaar inhakken; kantida'l
ri {ft'.-':f)f' j('e1a ri rajakoe ane U'Ot'$oe meJ.·eJ.:oe,
mgne inweodige wond steekt mij aldoor in
de ribben als ik moet h~1:eR:Todj. modjriaOi'ra, achteruitgaan, zich te~rekken.

Amp, FmB. tiila, pun; Plaiida, pynlijk,
zeer, matidtl kfJflljJl'NlgJ.'rx, ik heb pijn in den
buik.

836

TID! -

tidi, PmB.: een boom met bruikbaar hout.
tidiki (MaL tindiJ/; Rot. -tede) ;.montidiki, platknijpen, bv. ongedierte tusschen twee harde
. dingen in, manlidild frJeJ."O!" luizen tusschen
twee nagels platknijpeD, lIr/alidiki bisoe, de
puist wordt uitgeknepeti, b'l'. tusscbell de
cagels der duimen; tl/WIfJC mefidiki, uiantQetty/wesi l('(/U Joenol'lIj(l, de haan stoot met den
sDuvel, pikt op den kop Y. e. anderen haan,
lIu,tidil.-i ';ura1lla, mfmtidiki toekoe, de .inger,.
brengen een knapgeluid voort b!j 't pl:ttknUpcn vaD luizen j lIlombefidiki lIWI/O!' .. de
hanen pikken elkaar op den kop.
tidji (vg1. poedji [eoz.]); mentidji, tl1S.~chen de
tanden door spuwen, zoodat bet speeksel ver
weg spuit; mentidji go/a, mOSOf:IIIQ da t!fk!',
ndalroellUa lepa/i, jJompapelralillja, de suiker
sputtert, ze zal spoedig gestoJd zUo, er worden
kemiri-nuchteo ingedaan om ze te doenge*
lukken; mnligoe!Joe oe;, JlopelltidjiJ,:a IItaoe
malllOllgo, bet water is troebel, doordat eeo
pruimend mco:lcb er in ~espogen beeft; 1$0·
lItidji rlaallja, ineens spoot bet bloed er uiL
tido (vgl. tim/o, lidof: [en lIor. tido, o\"ereindJ)j
Lal. kntido mballfjop. de opstaande rand \":l.ll
bamboe (Irojo korljl)) \"an de draagmand.
tidoa, zie doa.
tidoe (\"g1. tido, tilldo), naar boven wlizend, in
de boo;:;te stekcnd, tidoe Z gOI!IlI(lIIja mttu.lm~
ri {oll/pe, de scheede ,an zUn zwa.ard steekt
omhoog, terwijl bet aan zUnc beup zit; ma*
lliiduc ikoe, den staurt in de boogte steken,
[v:_ t. Y. J.·alaLil/tn, J..-ulabinti pai a$oe /IIalItitl')f' iJ.·oc, II/(Ira tanta-inja, eekboorns en
honden steken den stuart naar boyen, zood;!,t
bun achterste bloot kowt; l..alttidlJe~ till/do
goc'lJlallja, bet uitl-inde ziiner zwaardscheedl.'
wipt a.ldoor na:lr bOYeD.
tidoea, zie 1. dOt'a.
tidon;'ll, zie 1. donga.
tiegi, pro t. = B. timali j [zie] mpotie:Ji.
tieli, zie di.
tiendo, zie elldu.
-.-!i;!!.ngi (Bob. fig'liI, Tor.lH j 61, Neol1,.-rl,.mp.j
baard:lteen. de- 3 ha.ardsteencn, waarop d l ,
kook pot ru:;t.
tigaro. zit: 1. guru.
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tigo, gespleten rotan of ieta derg• .......-aaraan men
visch n}gt, booe ndatoea ri tigo, visch die aan
een IUn is geregen j malltigo, met bet uiteinde"
eener 19n doorsteken en aann}gen, laoero
Ilriapotigo, ndapaJltigoka baoe, rotan wordt
gebruikt a.b IVn, om er viseh a.an tc rijgen,
!aoe lIdatigo palenJu, iemand wiens hand doorboord is; mami!IO taba!.:o, \"an de t3.baksplunt
de spruiten met den nagel afkntipen, om den
groei der b1a.deren te bevorderen; vdr. dat
tigo ook dient als W. t. '\'. tabako; lrajo Iltabalw ndatigo, nakaballg1.:e iranja, de spruiten
der tabak worden (met den nag-ell afgeknepen, opdat de bladeren groot worden; tabako
ndatigosi, 'Ldapelonde$i, de tabal: wordt afgeknepen, ,an hare uit$pruitsels ontdaun.
tigogo(si), :tie gogo.
tigoi (vgl. tigQro), Amp., boer, oprisping, mt~
tigoi, maOo..;:uemo, hU laat een boer, bg is
'\'erzadigd.
tigori, in de houding \"au iemd. die op iets mikt,
gespannen -ran aandacht en houding: om een
worp te doeD, een schot te Iossen, een a!l.DYal
te dcen.
tigoro, zie 2. !foro.
tihonda~ zie 2.0Ilda.
tihooe [vgL tahoho), w. t.; mctilu)(Jt, blaffen,
a!l-nslaan, t'3.ll honden, meti/woe I.-adjoko} ptdellgka mariritlgJ..-ado Uachttaul), ~e honden
~laa.n aan, 100pt zoo ha.rd mogel!jk!
tii, geluid "an ullende dru ppels of .an een
slag of bou'\\" die neerkomt, be lo-e ,<:ta mep(j~
In(li. Iii sambaka, iii sambaka, hg kan Diet
good bakken, hier komt de eene, da.ar kornt
de andere hOllW Deer j met£i, druipen, drup~
pclen, pefii 11g.l-oro IX;:, de bron, de oon.-prong
eener ri.ier; kakutij.tii bambari, hoc Iaeger
hoe meer kQmen er tgdingen.
NUllii, opgedroogd, It;'eggeloopen~ nitgedro~
pt'n, op, ten dnde, gedaan, //Iatjj oedja, de
rt.'gen is geda.s.o, lIIatii taoe lIIolifJt', er gaat
ni ... mand meer -roorbU. ma/iimo lIGlfu<', pO~'
mTllO rapaltf), de akker is kIaar, hij is beplant,
IJIl).fiin/{J jX"Ju'(;W mpal.', '\'~n de rUst zUn ane _
area uitge-komen, paka/ig(J, Jlal.-atii, Ol.:.'lak
"oort, dat het klaar kome, roo 1II01«xra, mUM
tiimo pat', a1s de riist geschuimd heeft (tc

TIKA. zie~ is geweest ala met schuim bedekt, door~
dat de aren nog wit waren), wordt z!j gereed
(rjjp)•
mantii, mantii..~, maJllpakatii, opmaken, ten
einde brengen, leeggieten, kotpoopce ri koera,
nepa koetii, ik heb het in den pot ge:kookt
en toen uitgegoten, miatiisi odnja, boi maoontje, het water word; aigE'goteo, opdat bet
[kooksel] niet pappig worde, laboe ndati£,
gegoten !jzer, ndapakatii oei} het water wordt
o~ma.akt, men laat het wegloopen; p<mtii
prioeroe, '\'orm om kogels te gieten.
t:ika (J;'. Soend. tikll), winding, kronkeling,
i ~'ggasi mopoloe ri tilm doeata, de Spooka.a.p
za.t gehurkt in de winding eener slang; mo-Uka, in een kriog rich leggen, zooals een
bond, kat of slang die slaapt, laoe <v)(:ata
motika, daar ligt cen slang die rich heeft
opgerold; motika is ook w. t. v.jore (slapen)
b!j bet koppensoellen.
til.-ali, gereed, toegerust, klaar met de '\'oorbereidingen; n/.ompatiT.-ali, zorgen dat alles
er is, dat alles in orde is.
tikaa, zie te/.'aa.
tike; Amp. djol~ like = B. djolt' kodjo of dj.
J.·rxkoe 1 Coix agrestis.
tikie, .1wp. = B. takie, arm.
tiko; tetiko$aka, gezegd •• e. \"aartuig dat geen
rechten koers houdt, IlllUr nit zicbzelf scheef
voar!.

tikoe (-rgl. djoekQe en Loin_ tiJ.·Qf&i, tikoep, Leb.
kiJ.;fX "rondom"), o\"eral, gelijkelUk o-rer ttn
opper\' lak \"erspreid, tiT.-oe ot'elja ri U'(l!ro
Iltalla, o\"ernl in 't land ,"aIt de regen neer,
tiJ.-oemo ri korQ kare't' bot9i~i, o\"("ml op't 19f
is de schubzit!kte, IIdmrt1jamu (ik,;e.'1, geht"CI
rondom omheind.
ti1o.oe, zie 2. ko;;.
tikoekoe~ zie L i.:uel.-oe_
tili:oko, zie ;). koJ..u.
tili:.olangi, Amp., de \'eerkrachtige lat waaraan
de· meg hllngt.
tili:ole(;i), tikoleki~ zie 1. I.-ole.
'_ tila (rg1. lida, ~'ila, (,-:dEJ en Biro. Ijila, Tag.
ii/ad, Mong. $ilml. :sila;), ded. asrre.~l. hochi
stuk; popeamQ ii!all/fle! wllcht jl:.' det-l maar
af! ~fltjla, roeantila, een deel, twee deelen j
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sanlila ri tatogo, roeantila ri a1We pa~,
tila i ntjema jOll1Cja da ndJo'oe? wiell8
taak, plicht, beurt is het eigenlgkom te gaan?
7M7Iiila, verdeeleo, montilaka, verdeelen onder, uitdcelen aan, tJ:ibaJ:onja poera2 natilaka
!.:ami, al zij'ne tabak heeft hy onder on5 uit~
gedeeld, tila ndaU'al~ntila, va;n 't geen men
gekregen heeft wordt,weer een deel gegeven;
tildri, hetz. als tila; JCaksoe tilan 'Il!Jga.r()l!,
de muuen zyn het aandeel der kat; mGlltilari,
uitdeelen, verdeelen, bescbikken over, :!iko
mantitilari mampatoeu-oe i Xadjoe'i, g!j bescbikt o\"er de opvoeding van N.
tilajo, PmB., een boom m. e. schyostam.
tihUongi (vgL katilliZo en Tonsw. i.:-ilalo)), een
boombeester, soort Ricinus, met bruine bladerea en starn; de n-uchten worden weI in
kokend suikersap gedaan, om bet te doen
stollen j in de strandstreken worden ze aan
een lont geregen en als bars gebruikt; de
bladsteleo worden geschroeid en bij oorpyn
gespuwd in het oor dat geen pijn dcet.
[tilari, zie tila.]
1. tile (-rg1. let£, [tele)), Amp., tile 1191.-0;:, dt!
clitoris.
2. tile, 500rt rietgras.
tilelo, zie Ie/ow
tilemo, zie If'mo.
1. tHo: mmtilobaka (L. 1Iu?lIgkj[{)baka), duikende beweging make~ in 't water of in de
lucht, .an mensch en. -risschen, '\'oge1s.
2. tilo (\"~l. tir) en fud. ti[u'J, ProB. j 1/IOIIIilQ!.:i,
m. d. suavel aanvalleu. pikken, malloe ,wfiM
loki !lOt' jO"1llft!nja, de eene kip pikt deandere;
mombetilol.-i, elkaar pikken.
tilodOf!', zie {OllO/?_
tilot:, tie ,,"Y.
tilojani (vgl. t ..oela); pro t. malltiitlj'IlJli. met
ka.lk bestrooien, tatilujauidalr1mjll, westrooi~
t.-n er kalk oo\"enop: krxtilli{ojlllli, ik bestrooi
het met knlk; ri d(llro lIiiniluj(lIIi, op de kalk
(of: op den kalkkoker).
tiIolai. PmB., cen boom waur,an schors en
bladereD gebruikt worden.
./"'
,tilol:J.n;i. hetz. als till)jalli. gebruikt in een
raad~l j ewa tllkl.Jl" uti/uImlffi, als een kalkbus.
tilole, zie l.l{)l,:,.

i, ;. j
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tlloJo, zie 1. rolo.
tilomboe, zie lombae'.
tnongko, zie 1.longko.

tilongko ndoendoe~ of 1. ndoeoe, soort kruid j
zie l.limgko.
tima (Jay• .Yak. Boeg. tarima, ~Ia.l. Urima)j
montima, nemeo, wegnemen, aannemeo, ha.
len, se'j dJole, lima gori mpepokonolnlJf!, hier
is mais, neem zooveel als je wilt, ma'j To
Boejoe mBajaoe, mantima Papa i Woente,
er zUn lieden van B. mB. gekomen om P. i
W. te haleD, rimbe'j pantimami lahoe? waar
haalt gijL ijzer vandaan? kajoekoe manu ne'e
nditima, neemt ooze koko:moten niet weg,
santa'oe1ll0 katoeu-oenja, mantima M karota
nfa'oetl}a, matemo, hy had een jaar geleefd
en begon aao het tweede, toen stierf by, meu:oero mpodago da pelindjaJ,:oe, mantima ka.
ngoera Jldeme, ik ga in den ... roegen morgen,
om gebruik te maken van de ochtendkoelte,
ne'e mantima e1t!JI.:o, marladue rajakrx, ma.ak
geen gekheid, ik heb haast.
mopatima, afbalen (intr.), ma'; taoe1Jtopalima, er is iema.od gekomen om (005) af te
baleo; melima, goederen wegnemen vaneeo
scbuldeonar die niet betaalt, syn. met mapalIgaja (zie 1. llyaja. Tor, I, 195), OM bare'e
1I0t'$O"'-PO illdfunol;", da mdima jal.:oe, alsjeje
schuld oid bere.alt, dan haul ikje boel weg;
Twdimn is ook: zUn Yrouw medenemeo nasr
zUn ouuerlijk buis en daar met haar blij"ren,
1Iletima toeaJlm, In/a nano'o baoeya, de man
beeft zijoe ¥rouw meegenomen, de '\'"rouw is
door deo scha.amgordel meegetrokken ~ lnekitima (intr.), mampd.:itima (tr.), doorand~ren
laten balen. ontbieden, siko napeJ...-itima 1I.!Jkabosetlja, het hoofd laat je halen.
mhotima, gezegd van iets dat iede.reen
maar neemt, dat telkens weggenomen wonh.
tim ali (v~l. 2. tali en toe-mali; 't kan ook ontstaan zijn uit tim bali. Ygol. Bad. limbo!i, )lor.
palImbafi "aan weerszijden"; zie s(lllllH.lli, op
ball); ntimali. ntimali-"lali. mpotimali, Illpotimali~, ann weet$zuden, a.an. iederoo...b.nt~
--';wtakie ntimali, Mn beide zijden armeD hebben; a'o'u ntifllaLi, met een kop attn \\'"~
kanten (ook a. h. staarteinde), bijnaam der
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slangma}ara; mojQk~ ntimaliJ aan elken pols
een armba.nd dra.gen; tasi ndakita mpotitn<zU'2],
men ziet de zee van beide kanten; sampotimalikoe modjomaa, degenen die met m§ liet
land bewmen; ndalemba, anoe ndalwti ntimali':! kart:"enja; ane bertie ') sampotima/inJa,
ndabantia, het wordt aan een stok over den
sehouder gedragen, het gedragene bevindt
rich aan beide uiteinden; als er geen tegenlast is, wordt de vracht aaa het eene uiteinde
gedragen; doo baroe motimali, de bloeikolven van den 8uikerpalm staa.n tegeaover
elkaar (aan elke ZYde van den stam loopt
een bloeikolf uit}; manoe ndatimaiisi, kippen
die twee aan twee zijn gebonden, maillimalisi
paoe maroso, tegenover krachtige woorden
even kracbtige stellen, posoesa IldapotimaliJ...-a
djamaa, een feest dut wordt gevierd in den
landbouwtijd, manoe mampotimaliJ..:a (of mantimalisi) ~ja, kippen zyn de tegenhangers
der vracht (de vracht IL d_ eene zUde wordt
opgewogen door de kippen a. d. andere zijde);
IldapapoulMlli oelaja pai manoe, men heeft
de overige n-acbt en de kippen tegen elkaar
doen opwegen..
timama, zie 1_ mama.
1. timba. (lIal. timba, Boeg. timpa, I~.; vgL
panemba). L.., bladscheede v. d. sago-palm,
gebruikt als onderlas.g in de wieg, om he: kind
er op te leggeD, timba mlatarO$i, ndapcalisika
allallygodi ri I.'obatillja, ~O'()-bladscbeede
wordt g~~h.r:l.pt om ze te gebruiken tot
onderlegger T". e, kind in zij"n wieg; patimba
(8yn, m. wmbanga), mandje ~a.n gespleteu
bamboe, .-an omgekeerden kegel'\'"orm.
Lal. timba of kodoe"1. emmertje 'ran sagoblad~cheede. ~oor he
' !';scben.
Z, timba (uithetBoegydflfal. timom ). et'o stuk
ronde, zuh'ere har~ dat men wt:'rpi: i!1-'de pekeL
om aan bet haIf of heel drij\'en te'ziellofze
sterk genoeg is om er zout uit te stokec: moIItimba, wtgen.: pontim'ba, weegscbaal. weeg-werktuig, tEd, plaa.ts, wDze v. wegeu: ~'Ji- 11Iba, v. gel!jkgewicht~ tegen~lka.a.ropVi"egend.
3. timba., .Amp"! d(> A.momum~ die in 't B.l.:atiI)

[Ht':t handschrift ht':t':ft bare'e,]

:

mba heet; timba ~,de witte soon (B. soelaje).
B. timha mboeni, PmB. timba mboeli1 een
boom met eetbare vruehten.
timbaa, een kruid dat groeit op den weg naar
N apoe, i:u.sschen Malahena en Poramboea j
ale buffel~ het eten, bt3l:en ze en sterveo.
timbako (Mak_ Boeg. baJca, Par. timbaQ), Amp.,
reiger, timbako ronto, zwarte reiger.
l.timbala, w. t. v. bemba, niet meer gehuwde
vrouw.
2. timbala [Mol'. id.}, La!. PmB., sago-blad~
scheeae (vgl. L timba). waarvan men draagkorven (bantjoe) maakt.
(timba~o (vgL timbako enz.), sri. reiger.]
timbar.i.si [Mor. timbaron), paal die sterig in
den grood wordt gezet, om er een buffel aao
te binden, maria timbaran ndawangQe ri potengke, paka re' e bangani1tja, vele palen zijn
opgericht op het doodenfeest.. arm elk daarvan
is een buffel gebonden; btux:la Ildatimbarasi,
een &an een paal gebonden bnffeL
timbari; montimbari, met een. kapmes de dikke
schil v. e. kokosnoot, doeria.n, hmumtJi en
derg. vruch tenafhakken,J..-ajoekof: ndatimhari,
een geschilde kokosnoot; monimbari, dit werk
verrichten (intI-.), u-aka mpQnimbari, de plaats
waar men den dikken bast van vruchten heeft
afgehakt, de zichtbare teekenen a.a.n een kokosnoot enz. v. h. afgehakt zijn v. d. bast,
timbawo. zie rratCo.
timbe. pr, 1. = B. h)etCoe (leven);pafimbe toroepoe, stook het vuur op.
timbeba (vgl. tCeba); Amp. motill!bfOasi, klupwieken,
timbedi, diepe pla.ats in 't Meer of in de zee.
timbeka, zie beka..
timbi (&d, id, "zinkend'·). gezonken, tilllbimo
aoeaJlya, de pra.uw is gezonken; bek. aan de
W.kust Y.h. lIeer, well uit't Bad.
timbi$ani. de diepe zee..
timhlra., zie biru.
timbisani. zit" timbi.
_I_timbo, halfrond. ha.l(bolt'ormig of grooter
nog da.n een hal ... e bol, timiJ.J, taho"n9kahose
nja tce'a, sa'e ndarantani, Sl'e nda'lJkotani,
een ~~nap eener hoofdenTrOuw van meer
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dan. een halvenbolgroot, Toorsommigemaak·
te men een mandje, sommige zette men in een
Toetstnk voor den kookpot; tabo banglee setoe
de noetimbongikaJcoe, maak me dien grooten
dop eens tot een groote drlnkschaal, kajoelcoe
ndatimbongi, een kokosnoot waarva.n ongev.
If, is afgeslagen, 1£0'0 ntaoen4atimlxmgi, dja'
majali oengka mboejoeo, een menschenhoofd
wa.a.r,an een gedeelte is afgeslagen, elechts
tot de greos van ~t haa.r; doeanga nTo Lindoe
ndapetimbo, de prauwen der Lindoeers zijn
gekapt uit een driekwart heel gela.ten boom·
slam.
timbOka [Mor. timhoka], kokosoap, die meer
dan een halve kokosschaal groot is, omdat de
noot boven de be1ft is doorgesneden; ook a.ls
maat voor sagomeel.
mautimbo-naka, opduwen, zooals een schommel, een eind omhoogdoenzwaaien; m~ti-mbo
naka, zich naar hoven scbommelen, zwaaien,
meodja ri tli enja, metimbonaka, mR1If)Q, hy
hing zicb op aan den haIs, gar zicb eeo. op~
wa.art8cbe bewepn,gen maa.l..-te zich van kant.
pro t. mrmtinimbo-nimbo, scbommelend.
slingerend.
2.timbo [Yor. id.J. PooB. =B.jJatana, bamboekoker waarin de palmwijn wordtopgevangen.
timboekoe. zie IrQ#!kQe.
timbooli (vgL tilroeli, zie 2.. 1('ueli). een boom
met eetbare vruchten.
timboetoegi, tros, bos, van sommige artikelen,
trikoele ,~anti1llboellXyi, ~o tros blimbings.
goa ,~a{ttimboeloe!Ji, cen botl maTs; bar.w.la milltUM, rnlatimbr.Je{~:ri. ri" ,"ifl[Jr)/ilioro, buffel'rleesch wordt geoomeu t"n de stukken
worden tot een tr-os bDet'"ogebonden, om ze te
roDtlteren.
timboeloli, een boom waar'ran niets wordt gebruikt.
timboe'oe, zie Il."oe·<x.
timboeoeki: mQlltimboelJl;'ki, een ruime holte
TertooneO, met een nauwen ui~o-ang, m'mti-

1IIo.*.0"ki tcanoea mas(lpi, ntljairia p')Seallja,
bet hoI V. e. paling heeft e'en gtiX)te binnenruimte, met een smallf:'n nitgang. daarin heeft
by zijn nest, u-dukl)1;' ltwntimboefJl:'Ki, mijne
wond i:; diep van binnen, met kleine opening.
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timboera, de prop &: 4. ~iger v. d. blaasbalg.
timboeroo (Gor. Boeool timhoelrJengo), jonge
kokosnoot, die zich pas beeft gezet en niet
gcooter is dan eeoe Tuist; matl7imboeroe1'(i,
plotseling verschijnen, uitschieten, te \"oor·
schUn komen, iOl."ens bcvig doeo, natimboeroesi melindja, hij 100pt vlug, begint ineens
metvaart te loopen (maar bet duurt nil'tlang),
bemo moojo mantimboeroesi pf'l.:ale IIgkompo
ntaoe maana, da ronga mesoelroe ananggodi"
de weeen der barende yrouw komen zonder

tusscbenpoozen op, het kind zal weI spoedig
te voorschijn komen, ltatitimb()('roesi Ilgojoe
mell."oei, dja sarai, ntjoellg!.:e se'i, tingkara t(U)e,
de wind is iaeens hevig gann waaieo, maar

slecbts

\"OOt

kort, ineens kwam h!j opzetteo,

de menscben schrokken.

timboeso, zie Iroe..~o.
1. timbojoe (Sap. timba/oe, '\"gl. tiJl/palve, IralQe
en lfinah. t. u-aloen), yuist; mefimoojoe. met de
vuist slann, by. bij bet kuitsla.an, Tor. II, 318;

mantimoojoe, iemand een vuistslag ge\'eo;
lIIomoetimoojoe, elkaar met de vuist 81a8.n.
2. timbojoe, een boom wa.ar.an de bladeren
worden gebruikt.
1. timboka, zie u-oJ..·a.
2. tiruboka, zie 1. timbo.
timoolo, zie bolo.
timoooga(ni) (vgl. 1. timbo en tim/loaa), bet
onderstuk •. d. zuig!!rs \'. d. bl~balg~ ronde
boutscbij.en, met lappen en veeren cr aan~
die den wind uit den blaasbalg drU\·\,'n.
Een ander timbonga, zie bOll!1a.
timboro (uit bet Mak. timboro'), de Z. wind,
die van Augustus tot Soverober waait en
droogte aanbrengt; in poezie = ngojut', wind.
timbosoo, p, = kimbosoe, lcguaan.
timbo wane, zie tilco.
timoe, timoeni, soort luis, die in oude kleereD
buist en aileen te \'erdrij\'en zou zDn, als men
de kleeren in het maanlicht legt.
timoea, Amp., gek, dwaas.
timoekoe, ProB., de haardra.cht die in 't B.
--4ffi.rJeJ.·oe hett.
-.
timoenda. zie tOnlda.
timoeni, zie limoc.
timoentjoe, zie PO(,lItjOf.
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timon (nit &eg. toemlra, vgt. Moen. timara,
Loin. timoha, 1000), een boom met hard hout,
good voor rgststampers; timora ndangi'i, een
boom met goed bout.
timosoe, zie 1TIOsoe.
timpa (Mal. till/pang; [vgt timpn), onregelmafig, niet evenredig, ongelyk vun belften, by.
ecn kinderboofd dat aan de ecne zUde hooger
is dan san de andcre, een Dap welks rand
aan den cenen kant booger is dan un dCD
anderen.
timpadoe, een draagmand "I'oor mannen (J..·ajoc),
met een '\"Oet.
timpala.dja (uit bet &eg. timpa'ladja'), het
driehoekige stuk, aan den top der zijstukken
\'. h. dak, dat open blijft.
tinlpaloe. zie paloe.
timpaoesoe (uit bet Boeg. timFaoc...~oe'), klieren
onder de oksels '\"an den buidelbeer (koe::e),
die een handclsartikel vormen, dnar ze tot
bcreiding .an muskus dienen: [vgLjolloe].
timpira..~i (Tontmb. timp;ras, Midden-Mal.
ti-mpiras, M,at tempias, ~mpoe:r(l$). P.; metimparasi oedja .• de regen stuift binnen, kila
1U1titltparrt,~i lIQe oedja, de rt:'gen heeft ons
beltoven, nat gespoten.
timpi (vgl. fimpa), l[eerstr., scheef, n:'ct gelUk
rum weerskanten, timp;' banoeamoc $amb£l'a,
je huis is scheef Mn ~n kant.
timpo(vgl. tOll/pa, tipo [en ~or. till/po]); timpo
JI!-Io·a, (.oor) het doorbakkeo der rotans, d. i.
VOOl" het ontginnen der wilde-rnis, gt~('henk
(t>en bUI of wat daarmee gelijk staat) dat men
moeht Tragen Y. e.landontginner,als men een
~tuk land bt>bouwde dat hij had ontgonnen,
mUT dat bU had '\"erlnten omdat de rUst er
niet W8.$ gelukt (Tor. II, 2:)3); tjrtlpuka, groote
doorn of splinter, die als een afgebroken stuk
in t'('ne ,,'nnd blUft zitten.
lII(l.lItimpogi, mautimpol-i djQ!~', de mais af~
klippen- met N'n stuk .an den stengel cr Mn ;
rUt'!" Jldatiml'oki

fl/)t'

}'tln{iarfl'O('1(ja. m~lis

law, til!lpokit~ia da

word: mt't'r kaproes afg('h:l.kt met C't.'n steel er ll.:l!l, die sh'\.'!
. is hd
wa.at'a.:'Ln ze wordtopgt'hangen: dir stuk stengt'l
hl't'-t dan fillljlo of timpol:i; timpogi is ook
de band dien de vrou wen del' Ikrgbewoner;s

om bet middel dragen, om er de plooien ftll
hare sarong doorbeen te halen_
da koioli baoela be koekQw, sangadi ndatimpo, aginja da. tatimpomo, ik kan dien buffel
niet koopen, tenzij de prgs over 2 mensehen
verdeeld worde, laat ons dat dus doen (vgL
tompo in dex- bet. v . ."earnen deelen "); mt:nnhe~
timpo, elkaar tot houvast of bulp zDn, woe ria
tnombetimpP, de menscben moeten elkaar tot
steun zgo, met elkaar meedoen; lIda])Qmhetimpo1.ka. bet wordt met wederzudsch geven
en n:emen behandeld.
timpoe (Tag. timpo, MaL timpJeh), knit.
timpoempoengi; mot., opgeboopt, aan trossen,
kluitjes of hoopjes op of nan iets ritten,
motimpoempoengi alhLta ri U'iti, memam.asi,
de bloe~"'ers zitten bU kluitjesaan bet been
om te by ten, motimpoe-mpoengi alltila ri alta
nggaroe, de vlooien zitten bij hoopjes op de
jonge kat, kami motimpoempoe-ngi ri kadj~,
na'ilatroe baoela, we bingen als ee-n trosje ann
den boom, toen de buffet ons acbternazatj
'dara 1wpotimpoempoengi, 1Ilrmgkeni QUi)e ma~
nee, bet paard is \'oIgepakt om zware goederen
te dragen, kmljoe IW}KJtimpoempfJrngi nggio~,
de vuur>liC'gen zitten in klitten op den boom.
timpoeso (.gL poeso), aanhaogseL in 't biz. by
pas gegoten metalen voorwel'pen, het hard
geworden metaa.l, dat bll het gieten afdruipt
en zich in den vorm of ann het gegotenebeeht,
tillampa m{aolrO ri tillljJ(le,<;()1Ijrl, tM/raja olri,
koperenarmringen worden doorgt'$lagen waar
zich bD 't gieten et:-'n aanhanggel beeft geYormd, \'ooraf vormen ze een ges10ten ring;
motimpoeso, zich '\"enamelen bU, op ofaan iets
en daardoor een aanhang:!C-'l er yan vormen,
ana bafJela paka lIIotifl/p~M ri him niol."a
~amba'a, mal:a indonja mrrtf'mIJ, de buffel~
jongen .enamelen zich en bltiven alle hij
eene buffelkOt-', want bun eigen moeders Zl]n
gl'Storven.
timp{)jasi plinab. t. tjmp"ra.~); 1flOntimy,ja."i,
gez. '. bedwelmend('n dmnk, i1e'md. min of
meer dronken muken, Jakoe N1l!.j.l!!)JOja.."j ItfJ{'
barol! pai ymg(L"i ,.i l'".~o,...sa, ik bl'n aangescboten geraakt door den palmwDn en het
rgstebier op bet feest.
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tlmpoka, zi. timpo.
timpono, Amp., sinh; timpono mila, Wlldesirih..
tins (Austron.tina, ina), vrouwtje, wijfje,al1een
van dieren, slechts ala w. t.bieren daar =tct'aj
manoe tina, kip, asoe tina, teef; tw;e santina,
L., ~ santinanja, een groep familie, manoe.

taoe

:.:antina, kip met kuikens,
santina $CW1UI,
een gezin, man, yrouw en kinderen; ydr_lina
ook: familie, bloedverwanten, m~ pai
Ira'a ntitl-anja, feestvieren met al zune ver~
wanten; marantina, dik in de familie, iemd.
die veel verwanten, nakomelingen heeft;pi~
notiM, tante (MS.).
(Amp. tina, tante; Lat., moeder. (l(S.)].
tinaba, zie talta.
tinako, zie 1. tako.
tinale. pro t., dodo ri tinale mbmca, goeesten in
streken der wolken; motinalemo sal«nja, de
stroom vloeital bierheen; ri potinale m~
,.aki>, in de streken der lu~htgeesten, rna'; [J"ltinale mbo/('a, van af de streken del' wolken.
tinampa, koperen armring, soms in grootaantal ano de armen gedragen, afkomstig van
)fon; Tor. II, 133 1 227,351; afb. Tor. Atl.
13,33,52, Kaud. eel. Ob. II, 205; ml)tiMml'a
mpotimali, san beide armen koperen ringen
dragen.
tinande, zie tanandt'.
tinando, zie 1. tandrJ.
tinangke, zie tangJ..-e.
tinangld, zie tangki.
tinaoe, ("("0 boom met bard hout, dat ook reeds
brandt sIs het nog versch is.
tinapa, zie tapa.
tinapi, zie 2. t«pi.
tinari. zie l«ri.
tindaloe, hetz.. dier als tinggallJf? (marter).
tindangi (\'g1. tiram); rttl)utindangi, gsan zien
of cen pIek grond goed is om er een dorp
of cen buis te bon wen, waarb!j wiche-IpraktDkcn werden uitgeoefend. Tor. 1, SSI, II,
166.
[tindea, Amp., zie tand!;'.]
__
tindi ~ lI/1)lItiJl(Ii~ besoUden~ 't geen a.an jo~"'e
knupen geschiedde, door excisie; ook C8:3treeren wordt wel mOt/findi gend.; t(Joe llI/atindi.
een besnedenej 11j,Qpatjndi, eene bescgdenis
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\Oerrichtcn. Tor. II, ,7~.:-: Pipik. tindi = B.
tiuli; als het zwaard onder de toorhuid zat,
werd op de voorhuid eeo slag gegeven j Bad.
tiudi', planteo, instckenj het zwaard werd
tusschen de voorhuid en den glans ingestoken.
tindja (vgl. tindo (cn :Mor. tison, de palen tU8SCht!D de lwbu's waaraan de wanden worden
bevestigd, tindJa lldindi, wandst!jlen, tindja
mbaja, de stillen waartusschen de dwarshouten der heining worden gelegdj als bUv.n.w.:
cr ingaand, pakkend, effectief, zUn werk
doeode, beboor15ke uitwerking hebbendc,
tindjamo pompaoenja, zune woorden hadden
de gewenschte uitwerking, be do tindja impia
/aboekoe, ntpa roo koeasQ" hoe zou mUn mes
niet snijdco, ik beb het pas geslepcn. naketi
jahY,,', paikanja bare'e til1dja, htl beeft rog
geknepen, maa.r het deed geen pUn, lIIaoe
JlUewotnoe IIta/rata jakoe, be da lindja taira/a,
al zou je me met de laos gooien, ze zal me
geen kwaad doen, ba'da lIlje'epogilinja, maka
ban:'e thulja, dat is de sleutel niet, want bij
pakt niet; [rapapatoeloeka nia/mla, ttfilldja
ri po'a, hij gooide hem eene lans achternn.
en die trof hem in zgn hovenheenJ.
mantindja/d, oprichte~ als cen paal in den
grondsteken,h{.,iail'Va lIatilldja ri wiu'i lIDa110,
hU stak zune jacht1>pies in den grond :laD. den I
oe,er .an 't )feer, nne toc'amo taoe, da lIatindjaJ.:i oelm, als de menschen oud zUn, dan
steken ze grUs haar in hun boofd; loc'amo,
maka tdimlJamo oeU'a, hij is al oud, want de
grijze hareo staan bij hem al o\'ereind ~ U"Ot'ntindja, dJa liue trtindja'Z, paog, stood bet
ineens in den grond; edja. rr'e tindjakillja,
trap, ladder met stijlen .
mal/indja, recht, zonder bocht omboog, tontji dja manimlja pujol.:rmja mIc!':i raoa, de
vogel vliegt recht de lucht in.
tlndjoli, paliog, zie djoli.
tindjoIo, zie djulo.
tindo (.gI. til/dogi, [tirloe, tido iimlja en Mor.
ti...:o]), steil, rechtopgaand, tindu panrlakt'a,
-steil-om te beklimmen, ti';du djaJa rirIe!.,'"
OOtjoc, de weg bergopwaarts is steil, djaja
rna'ai ngkatimlu, een weg die erg steil is;
mOllll'apalil/do, stil voor zich heen kDken,
j
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onbewogen en onbcwegeIgk er b9 bl9~n, '"
zonder zich iets van de omgeving a.a.n te trek.
ken,'dja mompapalindo, elmiToDandeo maandoe,je staat maar onbewegelyk, zooal& T_ D'.
toen de stroom hem wegspoelde (spreekw.,
doelende op iemd. die door"t water was weggevoerd en teruggevonden werd, verdronken
in dezelfde houding van stil er bij zittende,
die hij bij zijn leven placht aan te nemeo).
tindoa, v. d. penis: in erectie.
1. tilldoa, zie titulo.
2. tindoa, Amp. = B. tandoa, groote slagta,nden
'V. h. hertzwijn.
tiniloeli, zie doeli.
tindOo<>1. (vgl. tindo, [tind6giJ en Sang. tindag~,
Moog, sindog, Tag. Parnp. tindig, Bis.. Bik.
Bag. tindoeg, Ibn. taddag)1 reebtop staand, er
maar sril bti staand, ook de bena.ming van een
grooten boa rgst dien men by wijze .an t;'Cn
m.iddel tot het tellen der rgstbossen welke
men beeft geoogst,legt om ') een hoop rust, b\",
van 1000 b08; slechta als men meer dan 2000
boo rijst heeft geoogst, duric men zulke tilulog/s maken; Siko dja tifldogi, be noekita tea'a
ntaoe 1fI{:mggale? je staat maarstokstijf, zieje
Diet dat iedereen in beweging is? llMllfijaa
lloeJ.:atindogika? dja tl'a'a ngkabos/!1lja matlgkoni, waarvoor sta je toch zoo recht over·
eind? de hoofden zitten allen te eten.
pr. t. J.:augkaro oja ti)ld~i, 8ta. recht overeind,
tindOgi (wr8ch. hetz. woord als het.oorg.)~t~nc
mais--vrucbt met den steel en het verdere benedeoste deel van de mais--plant, zooals men
die van bet \"eld meebrengt voor kinderen,
om er zich aan te vergasten; ook bensming
\'an 2 zeer groote bossen rfi~ die men Iegt
op cen hoop van 1000 bOsseD, wanneer rot'n
rea zeer rgken oogst b~ft; tindogi lIdot,)"o
tinocl:oenja anoe mQllgka'ucui dodo,. kapuaa
mpaogow) naJ...are·e mbo'o1lJa, de bOVe-llStc
bossen noemt men bet kapsel, dar den 8tapd
bedekt, "t welk bem afmaakt zoodat bij ;"'n
~hoofd beeft; [vgl. tindogiJ.tinooo, zie roo.

TINGKARi:

tine; pontine, poxtinelci, groote~ platte mand,
van ronden Torm, gelijk aan de taroe, gebro.ikt om' rijstop te drogen, gevloohten T. d.
bovenbast van bamboo (lCojokodjo)jtmt""*
paara taoe, PO'lltineJ..-i kasoepoe mp<;paar4, ka·
'o..<:a ndjoe'a setoe, ale men de geschenken voor
de priesteres uitstalt, dan is een p. het mooiste
wat men d.aa.r>oor kan gebruiken, en die
brengt de geneting aan; pontine is ook weI
w. t. v. doekoe (wao).
tineba (misscb. v, d. st. teba); motineba, keilen,
platte...steenen over 't water laten scheren, om
ze te -doen opspringen; men houdt daartoe
den steen tusschen duim en wijaviuger ge-kneld en knipt hem met den wijsvinger der
andere hand weg; L. motontjineba,l1wto-ntjifontjineba, id.
tineke, hetz. als J.:inel.·e, zie 1.!.'eke; motineke
djaja, de weg is diep uitgeloopen, uitgegra.en
door 't water, door de buffels, of door andere
oorzaken.
tinemba, pro t., zie 1. femba.
tinete, zie 2. tek
tinga, A.mp. = B. singati, .uil tusschen de tan·
den of and. dingen.
tingajo, zie 1. ngaJo.
tingara (Nap. ngoro, nr. bo.en k!jken, lfak.
Socg, tingard, Tob. singada, :.\fa!. tblgadak,
O. Jay. thlfjall, tnlg}wa); mefi'lfj(1l'U, naar
bo.en kgken; ullgara ntjombalJlO rrme, de
zon staat ZQO boog, dat men, naar baa.r opk!jkende, met bet hoofd den stand heeft ,"an
iemd. die hetmesomba (zie 2, somba) verricbt,
d. i. het is ongev. 9 uur; tillgam ~'ikoe, 1<.'Dgtema.a.t v. d. top '\". d. middelvinger tot balfweg pols en elleboog; tingara topa "die naar
de rookvlieringopkijkC, 0P z!in rug by 'tv-uur
ligt, gezegd un oude mem1chen die niet meer
y, d. haaro ~t>ggaaD, b\-. kindschc lieden.
twelldjaa nfXl'etillgaraka, waarom, Daur
wat kijkt ge nur hoven?
. mebalingara , nr, boven kijken, 't hoofd in
den nek leggen, mabalin!Jara, iemd. 'c boofd
in den nek duwen, b'h om hem te onrhalzen ;
vgl. balingoo, op 1I!70a. Het grw. '-. tmgura
is dus wrsch. ngara, zie 1. "gara. "\gt ook
pr. to. Zingara = tiugara.

[lJ Yerschrij'iing \'oor ,..op"? Yet tilUiJgi.)
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1. tinggala, een kruid, Alpin;" alba (CL 155);
de zure vruchten worden gegeten door TrOUwen die de lusten hebben,
2. tinggala, Todj.., de miersoort die B. nggal02

heel
tinggaloe (Mal thggaloenf/, O. Jay. tinggaloeng, Bik. singgaloeng, Jav. ,trh1.ggaIomg),
kleine soort marter, die met wordt gegeteo.
tingge (vgl. tingki), eeo achelp waarmede men
speeIt, 1Ilctingge, een mei3jesspel: de sehelp
van een boa (Jcali>ei) of kasombo wordt met
duim en wgsringer van de eene band vastgehouden, de wysvinger der andere hand doet
met cen veerkrschtige bewegiD.g de achelp
wegspringen, die de door een der meisjes
neergelegde sehelp moet raken.
tinggora, zie 1. goro.
tingka; meti11f}ka, veehten, plukharen, V&Il bon·
den j 1Il-ombdingka G.SOe, de honden vechten
met elkaarj mampapombetingka astmtja, zUne
honden met elkaar laten vechten.
tingkado (Bob. tingkod, Koel. tangkado, &eool
tingodOl:' "been), de enkelstree.k, betsmalle
deel van 't been, vlak boven den voe4 tingkado j>f:taJ.-a lallgke, aan de enkels zitten de
enkelringen.
Amp. tingkado, kniekeel.
tingkajoeli, zie jodi,
tingkalaombi, rie ombi,
tingkaloe, zie w.
tingkanawoe, ne 1. ilO/CQe.
tingkaoe (vgl. tmlgkaoe, dill!J!laoe, enz.) en motillgk(L(#!, krom, gebogen, tingkaoe palentaoe
mate, de hn.nden 'rn.n den doode ztin gekromd,
lIIotitillgl:aoe karamallja, zijne vingers staan
krom, Tl/fAingJ..ooc laoero, aliI! mOSf)( ri apoe,
de rotan buigt born, als ze dicbt b9 't vuur
ligt; mampapvtiJlgkuQt:, iets krom buigen.
tingJiaoeba. zie 1. oeba.
tingkara (Sap. id.), .erschrikt, ontsteld, ti·
lIglmra t(loe ~;ndiaoe, bam JUH'rldjaa napoti·
IIgkara? de menschen daar zijn ,erschrikt,
WMn-an zouden zewel geschrikt zijn? tingka·
rtJ rajakoe mar/(mge bambari 7(!jJ..'apatmja, ik
ontstelde op 't hooren .an het bericht van zgn
dood j tillgkarusaka ndjii U'ellgi, tekaramo'oe,
plotseling was bet ineens nacht, er was zons-
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vcrdui~tering,

dja. fillgktJr(J,$aku, u:itoeoe lIUJabe8chut; metingkOl', een nest maken aan ceo
en verwonderltik, opeens· kreeg zii
tingkoe; oeani metingkoe agkalitmja ri ra a
een kind; lI/alltingA-arMaka, ootsteI1en over,
ngkodjoe, ane nakita ooe madago poodonja,
schrikken van, IIrrtingkara,..;aka apoe lai pa-- I
ndjairia petillgkoenja; sa'~ tingkoe nadika
(II·/,a, mdan!lgff rj (llraa, ze ontstelde van het
ntWJe, 7lagereka harae momi,naka'oelri, boi he
vuur aan hare drnagsarong, dat .lamde op
na]XJdjo oeani mampetingkoe, buen maken uit
hareD scbouder.
zich zelf een nest aan eeo boomtak als ze er
tin;1i:araoeba, zie l.oeba.
een zien die goed schuin loopt; sommige
tingkasi. Amp.
B. u1!lgka~i, spookaapi fischuine planken zUn door menschen opgeIIgkasi lIU:bo/Joxi jO(,}lOenja, de spookaap besteld, zU smeren ze in metzoeten palmwun en
driegt z!jne kameraads.
beschadu wen ze, opdat de hyen niet afkeerig
tin;ke (\'"gI. ingke, diJlgge), ongelijk van hoogte,
zuUen zUn ze te gebruiken..
scheef, hellend, hallota ting!.-!', sambira tula- tingkoea;i (vgl. tingkoe [en Mor. tingkaeagiJ);
Ielm, Mmbira laol.'l.:a, een scheef huis, de eene
monli71gkoeagi, aan bet _eind v. e. stok eene
hclft is hoog, de andere hdft laag; 11JotingkeZvracht dragen ell bet andere eind in de hand
/tNt /IIfJpakafi, de dragers v. d. dra.agstoeI
houden (syn. hallttangi, zie bantt); ]XJ'ntiloopen op onge1Uke boogte i kafifl!Jke'!, aldoor
lIgJ.:oeagi, poningJ.·oeagi, de stok waaraan men
mank loopende i lIIulltillgJ.:e asoe, ccn hood den
aldus draagt; als w. t. wordt montingkoeagi
yoorpoot opbinden, om bern te bel etten o'Ver
weI cens gebruikt voor 1nolembara.
de heining y. c. maisveld te springen en de tingkoeeri, L. Ond., hetz. al.s tangJ.-oeeri, P.
mai's op te eten, m:oe ndatillgh" een hond'wel- tingkoejoe, jonge kikker, donderpad.
kt:'D de \'oorpoot aan den hals is gebocden. tingkoela, de maag van kippen en andere vo-fill!fkdaoe, mack, hinkend; fingJ:nnpohoc,
gels, j/(tngkoni manoe omgka ri so/('onja mezie pohol'; till!Jkrocdjo, zie oNljr}.
limba ri tingJ.·oelanja, 7lepa ri Imjaa ,lla'inja,
tin.gkeni, zie kmi.
bet vocdsel der kippen gaat nit den hop
tin;-ki (_;1. ling!!"), Tog., cen eetbaar zeeseheIpo\"er in de maag, daarna in de ingJOlwanden.
dier.
tingkoele, zie J.·oell!.
tin;-ko (pror. id.l; vgl. ringko [enz.]); monti- tingkoeli (Mor. tillgkol! ","unrstaan"); monti".'lJ:O, kloppen of :;lrutn opmuziekinstrumcnten,
ngkoeli, mOlling/mel;, een sebe1p uitbikken tot
ll1olltillgko gal/ria, 'J(llalllba, op de trom, op
ef!n armband, met een scherp stukje ijzer aan
het blok sl.a.an,1IIlatillgloosi 7l.'lgongi. cr wordt·
cen hand vat; dit werktuigje heet poningkoeli.
op de gong geslagen; m(llltingl:o dam, ter afAmp. taoe risori, ribojoti I:hije, boei ntJoela
wering der kwade gevolgen v. h. sehenden
rapanoempoe, ratingkoeli, als iemd. besneden
y. e. eed tegen een bUi of hakmes tikken, 01. e.
word~ wordt zUn penis besnedeo, cen aanwicduzer, waarbU cene formulewordt uitgegf'punt stukje hout wordt er ingestoken en
sproken, Tor. I, 416.
daar wordt een tik
gegeoen.
Amp. tingko bolongi, het pennetje Wa:lr- tingkojoe (vgl. ting/:oloe en koooc), gebogen
mede de git!l.ar (dONI de) bespeeld wordt.
deel _an iets, boepel, streng. Ius, tillgkoJoc
tingkobi (\"gl. tillgl:o en Boan. Tinomh. tienoc, afhnngende streng knlen, (noe rOf'a
Jlgkobi, Beelang. la1lg/:obi), mondbarp, betz.
Jltillgkojoe, twce afbangende strengen kraIen,
instrumentje als dillggoe, Irorill!fi.
1'1101' -lldaparol!fl tltingkojoe, 'Van bet kralentingkoe (_gl. tiuykol'Ogij de grondbet. is dus
snoer zUn twee strengen gemaakt die naar
"schuin"), schuin g'csteld stuk_plat h.(~uU{o_ _h~neden bangen; lIu:tin.qkojfK oele, de slang
pl:mk~-aan den ondt'rkant waarvan huen eeo
beef. zirh in cen bocbt gew<)Dden; lIIantinest kunoen mahn, wasruit dt' boning kan
Jlgkojot /({rH'ro, rotan in streD",oocD winden, 'IagewonoC'n wordt'n; Mn bet bowneinde is e('o
tin;;l.·oiJe nTo SapOf' U'oejOl!anja~ tingkojoeuJa
afdakje aangebracht, dat tegen zon en regt'n
tl)e/(rQ(> lIapas'ipi ri talinjal de :Sapoescbe vrou-
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wen buigen hare haren in lussen, die neer· tinoboe, zie toboe.
bangende lusaen steken ze tasschen hare tinoea, zie 1. toea.
hoofdbanden; tetingkojoe, omgebogezt, ge- tinoedjoe, xie touljoe.
kromd, ill boehten, toearapa re' f:mO oedja, 1Ul- tinoekoe, zie 2. toekoe.
. pendjojo niampere, se'P dja tetingkoj«, het tinoeli, zi~ 2.toeli•
zou geed %fin dat er regen kwam, zoodat de tinoemOOe, een zeevisch, die tolotoe heet zoolang by nog klein is.
pompoen-ran1cen konden voortscbieten, nu
ztin ze gekromd, ielingkojoe ira Ilg!foo, kapo- tinoendj~ zie roendjoe.
rem-ellja, de bladeren der roais zUn omge- tiuoene (Ton.tmb. Tond. Sang_ wene), PmB.,
stuk doom of splinter. dat in eene wond
bogen door de hitte, tetingkojoe koro aU, ~i
blijft zitten, 1ffioGepa tinoenenja, er zitnogeen
koe~laka, de rivier is hochtig, vol krom~
stuk splinter in.
miugen.
tingkola, de vlammeo in eeo %Waard, dat uit 1. tinoengkoe, :tie toengkoe.
twee soorten van ijzer is gesmeed; pellai 2. tinoengli:oe, hetz. als tinoekoe. zie 2. tQekoe.
tinoeroe, zie t.oeroe.
llIotingkQla, een gevlamd zwaard.
tingkoloe. cen oudere _orm van tingkoj«j oele tinoewoe. rie 1. Welroe.
ml!tillgkolrx, een slang die zieh in bochten tinoja~ zie t{Jja.
windt; tandoa maran meti1t!fkoloe ri tongo tinoko. zie t<Jro.
lldr/oeuja, de slagtanden v. h. hertzwijn krom- tinombo, .tie 2. lombo.
men zich op ztin "Voorboofd; tl'tillgkoloe, ge- tinongli:ei, zie 2. tougJ..·e.
tinong"ko, zie 3. tongko.
kromd, in bocbten gewonden.
tingk.6si, enkelband van rotan, dien de Koela- tinongo, 7.ie dongo.
wische meisjes zicb om de enke1s vlechten, tinosot', zie to:soe.
om dikke kuiten te krugen; u:~a nTo tinta (uit het Mal.), iokt.
Koelau:i nwfiugkos:i. ane molallgJ.·ai, najali tinti (Biro. iii, l[ak. tih); metinti, s1a.an, ~"'en
uitdeelen; mantillti, iets slaan, da koetillti
tingkosi sambira, de Koelawische meisjes
siko, ik za1 je slaanj bantinti, iemanddie de
dragen enkelbanden; als ze trouwen, doen
gewooote van alaan beeft, die er al spoedig op
ze er een a.£.
sIa.a.t.
1. tingoa,. zic 1.ngoo.
2. tingoa; Tog. metingoa aSQe, de hondeD slaa.n tintindo, gdel gepraa.t, bolle klanken, klink·
aan -(missch. oorspr. ~den kop oplicbten" en
klank, djamo tintindo, tilltindo pVTl/paoenja,
dan id. met 1. tillgoa).
zUn gepraat is maar klinkklank.
tinii (miss.cb. met info in uit iii, dus ."de bere- tinowoni. zie 1. tOlfO.
gende"), hoed, gevloebten van panJan(trJle)- tio ('"gl. 2. tilo [en Mor. tiho]); mdio, een stoot
bladeren, onderllcbeiden v. d. torOl', die ste('ds
of pik met den snavd, een druk met dennagel
een omge~"'en rand beeft; ,"ooral vrouwen
gl'ven; maniia, pikken, op iets drukken met
gebruiken een boed, inzonderbeid b!j bet
den n~~l, lio:w ntoe/.:Ot' pai imifmja f/fltiontaoe
oogsten, of weI op reisj ook de priesteres
III-:Irore. neten van luizen en de luizen zeIf
draagt een tiniibij hebliolfoaaJ:e. Tor.II,22-L
drukken degen-en die Iuizen zoeken m~t den
tiniloja, pr.t., zie tilojmi.
nagel dood, manGe mantio~ j<H'"lIoenja, de kip
tinimpa: J)lotulimpa, gez. y. e. kokospalm, die
pikt andere lcippen j mom/~eti(J, mombetwki,
dieM met rruchten bc-zet is.
elkaar pikken., elkaar met de nagels drukken.
tinipo~ zie tiyi.
tiu·twflja, de trillers bij hetJlu-ibipel. die
.- 1. tino (ygtdinQ, illo [enz.])j j.llalltil.w,..kl~ i. door dt'n druk der yingers ontstaan.
luiden klank geycnd, ngangal1ja J"(llItilll)- tioe (Par. &'d.tOf'jO(; (..-gl. Ittoedjoe)), Cyperus
ntjno , hare stem klinkt luid.
sp., Cl. 974,. Tan de b!aderen wa.arvan men
doosjes ~D t:aschjes vlecht (doel;"":., cWmpipi)j
.2. tino;" .Amp- metilU), IeuDen.
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!.:(dU 11tioe f"ajXJtoga, van. de vrophten van tioe
maakt men armband eo. Tor. II, 225, 329.
liop 1ltommre, pro t. = ali, mat.
tioela. Amp.
B. teoeia, kalk.
ti61i (wrsch. hetz. woord als tio); me/ioli, een
tik ge.en met den knokkel v. d. wijsvinger;
"we lII(wtio/i, mantjibakoe ananja, iemand
die zUn kind met den knokkel •. d. wysvinger

TIRIENGO

tipoe,

gezegd van eeo pur mais-vrochten, die
met de bladeren aan elkaar gebonden zgn,
goa roeanlipoi, 2 paar mais-vruchten, nla
ntipo~, niet by elkaar passend, niet eenstemmig, . ~al(l ntipoi taoe wmboko .'Ietoe, dat echtpaar past niet bijeen, S/1/a ·lItipoe taoe mf)g{)mbo, de vergadering is niet eenstemmig j ira
ndfltip{);;~i, nrxkal)tnoe, een b1ad dut met de
randen bg elkaar is genomen, opdat hetgeen
een tik geeft.
tionda. zie 2.Ollda.
men er indoet, er inbl!jve.
tipa (Nap. id.)~ syn. met poera, gedaan~ kla.nr, tipoeloe 'of lepoelQe (vg1. 1. poeloe, 2. poqoe),
af, nra:;e'emo /.:atipa mpompaoe, ne'e IIdaleva,
w, t. v. tea (Artocarpus Blamei), voig. somm.
maka faoe morapamo, aldus is afgesprokeo,
eene soort met kleine, niet iogesneden blalaat meD er zich san bouden, want er is een
deren,
'taste afspr.l.ak gemaakt, nakatipa mpompala- tipoepoe. zie 1. poepoe.
kat/ata, ri pada bangl.:e da J..·a..<:impadopata, op- tipoesoe, :tie poesoe,
dat we behoorlijk afscheid .an elkaar nemeo, tipogi, zie tipo.
laa,t OOi! op het ruime veld elkaar ontmoeten; tipoko~ pro t. = pontambeka30, de dwa.rsbalken
mampakatipa, gereed makeo, afmaken, in
V. h. dak waaraan de dakribben (kaso) vastorde brengeo.
zitten.
mofiprx, een pakje maken van de too.er- tiposi, Amp. = B. posi, zuigen, tiposi la u";likraehtige kruiden, die dienen bg den oogst
moe linta, maroeamo illesaJ..:a, er zit cen bleed·
om den le't'Dsgeest der rust te bewaren; zulk
zuiger -te zuigen a.a.n je beE-n, bet beste is dat
eeo pakje ht'et ook fipa j palweli mpotipal
hij er afgestreken worde.
too,erkruid dat in pakjes wordt ged.:l::l.n, OlD tirangga (vgL 2. rangga en Xap, lirangka, Par,
bij den oogst te dieo('o. Tor. II. 276 .1gg.
katirrmggu), ceo. plant van welker bladeren
ma1lfipa, afspreken, afspraak maken, 'iL:lt·
men roode ,"eristof maakt, om er de nagels
gteIlcn; rimbe'imo l>'iJ,:o ~etoe luotipaki ndaja?
merle te kleuren; kajoepa ndatirangga....-i, met
waarheen zUt ge voornemcns te gaan?
t. gekleurde oageI8, [lie ook 1. rangga.]
[PmB. tipa\ makker, gezel.]
tirani (vgl. tinda)~gi, tenz!j paliraui v. e. grw.
tipo ('gl.l.:ipogi, [timpoJ. Boeg. tipang): mOl/ipo,
rani [zie 1. raml komt en bet. "begeerig
het groote bout, dat reeds ge,eld is, in kleine
maken, lokken"); 1nornpatiralli, cene plechstukken hakken, zoodat het spoedig kaD
tigheid die dient om den geest V. e. grooten
drogen en ..erbrand worden; mantipo, id. tr.,
boom of t"cn grot te noodigen tot \·erhuizen of
tmta'o da mOl/ipo pai maria J.·odJo kadJoe,
tot bet teruggeven van w~enomt'n levensbare'e naJ..·oto mantipo, bU zeide dat hU gino:
gee'dt; Tor. I, 381.
kleinbakkeD, maar er was erg veel bout, hij
naJ.-ita i nTa 'nToJ..:oel·oe allgg(L ri kajor~lIja
kOD bet Diet kleinhakken; til/ipo, een akkPr
pai llakandJo'o€ 11Iampatiran; da napaowe mewaarin bet bout reeds is kleingehakt.
d}oc'alli, T. nT. heeft een g"t"CSt gezien in zUn
IJ/olltipogi, half doorsnijden, b., den PUI
slaap, zoodat hij hem met een offer is gaan
v. e. bluasroer, waardoor de punt afbr~ekt t'n
teneden stellen. opdat hii zal ophouden ziekblUft zitten in 't getroffen deel j mOlllipogi of
te te veroorzaken; rapatirani 01lgga ri T/OeJloe,
"wldi/",i, t'en 't'rsje impro.ii:\eer.cn._oLup--. _ rapaln,ga, r"pa,:-:al!'Tf), da lIap<:/(li, da rapa~
-geven, om bd te Iaten zingen hg een fee:.'t,
ngkoto Iwmtulrr) 710e!lO<?, de geest in d~ groote
omdat mt'n daarbij de bezongen zaak :-aanficus ,,"ordt met e-en ont'r gunstig g~tt"md, in
snijdt"; til'o[li wordt ook s~·n. gebruikt Dlt't
goede stemming gebracht, afgeleid, opdat bij
I("oriufli, di1':;!l')i;~ tillgkobi, mondharpje.
zal weggaan en men den boom kan omhakken..

=
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tiriengo, n.

T. e. plant, welker vruehten zich
hecbten lWl kleeren of buid.
tirieo (Mor. t:irW.:l, cen vogel, genoemd Dr. Z§n
. gelnid, dat voorspellende kracht heeft. Tor.
II, 357, Xeasa 76, 9, 11. Hij laat zich des
a vonds en des morgens hooreD; zYne eieren
zijn bont gekleurd.
tirioa(n)i. zie sirina(n)i.
tirindjo; m,ontirindjo, snel druppelen, m(Htti·
rindjo Ole ri u:oJo majo..~, het water druipt
snel uit den lekken ba.mboe-koker, koe~ajoe,
montiri-ndjomo daa., ik gaf hem een hak: en
het blood droop er uit, montirindjo baroe koekodjoti, de palmwijn droop nit de kolf waarvan ik cen schyfje had afgesneden.
tirioe, rek van bamboe, om er tabak op te drogen, rindi banoea ndaena mpotiri~, dja kateetUlnja, de wanden van 't huis ZgD gevlochten als een t., ze zijn zoo maar gevlochten
(op de meest cenvoudige wijze).
tirisani. Str. B. (nit het MaL timan); mantirisani, door ceo doek laten sijpelen of klein zen.
tirisi. Amp. LaL (uit 't MaL titi.:); m/)fl.tiri.~-;
tll,roe, I..-ijoekoe, wa'd, geraspte kok<kl [santenJ
ze\'en, in cen trechtervormige mand(pqlttiri.~'i)
laten door,;§pelen, om ze te zuiveren; S~·D.
gogopisarti, rie aldr.
1. tiro (Yak. Roeg. id., Bim. tio); mdirf), nur
beneden kl]ken, bv. nit een .enster of .an
cen andere hoogte, pdiro1llo, iindjalX RanI),
kUk naar beneden, daa.r is het Meer, Pdil'o
rano, P. la..,'i, P. lem&a, :l:Ieer-, Zee--, D-al·zicbt
(veel ,"oorkomende bergnamen). M.·e mdil'f)
ri luda, ane madJue'a, ge moet niet nit 't ,enster kgken als ge ziek zijt.
maulpeiirQ (tr.), .an boyen af naar iets
kijken, srt!.. malllirf), maar dit heeft ook nog
de bet. van: vooruit zien. zoodat men reeds
w~t wat er gebeuren zal, !!Oembara 1l.gkantll
manliro taoe moJ.:anta"!, a1~ da ma'i JlUlmp'!.
nga'e.si I.:ita, cen "scbil~torm" ziet vooruit
met scbilden gewapende lieden~ die zullen
komen om bU onlS koppen te sn~ne-n, krxmora
lIIfl;l.gan,tiro oedJa al;Ot' ;lll 1~ ~
koewwru ziet ,ooruit den regen die zal aankomen, ta« 11aliro dOdl, iemaud op wien
eedbieuk nedemet (die ziek is ten gevolge
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v. h. verbreken eener belofte, Tor.!, 416),
boo lamoa, ndipetiro u-aima'i, 0 goden, net
herwaarts neder, ndate faoe mampdiro kita,
claar hoven 8t&a.n menschen die DBar ons kijken, ngi.-ri ri rrau:onja ane ~ ri«, taro' 0:
tiro, tali11lixJ nenenja, ala de ~venta.nden (v.'
e. kind) het cerst uitkomen, zeggen we: kijk
naar beneden (in den grafkuil), we Terhnizen
(begraven) zSne moeder Ct eer,;t uitkomen
der boventanden breogt het leven der moeder
in genar).
tiro pepe "neerkukend opdevroawendra.agmaDd",een man die langer is danz!jDevroaw~
tirf) kaJoe "id. op de mannendraagmand··, cen
vrou w die langer is dan ha.ar man, kedje
(leti) ntiro od, een schaamdeel da.t (watert
als bet) op 't water neerkijkt (ieOld. die ga.at
baden en daarvan moet watereD); tiroa, iets
wat vooruit is gezien, voorteekell dat iets
,"oorspelt ofmedebrengt, tiroa oedja, t. ngojOI!,
iets wat vooruit is gezien door den rege~,
door den wind, een sterigevaI, ongeluk of
derg., door regen of wind voOrnitge2ien en
aangekondigd, tiroa 1I.gkanta, .oorteeken betreffende het schild, teeken van naderend oorlogsgevaar, tiroa ngkapala, voorteeken v. d.
komst V. e. stoomschip.
mQ-, mampettiro, iets van hoven af ~kg
ken, op jets neerzien, kU1l.do J)1QTH.?niro, ceo
reiO'er die in 't water tuurt, taoe mampnliro
li')1Ijfl ri pembajo, iemd. die neerkYkt op zijo
beeld in cen spiegel.
melintim, mf!iiniro, naa.r beneden nen, van
boyen af op iets neerkgken., dja mdilltirosi,
b-=: melr)l,hoe, joenoe 11/o/r)l!'l1da, 1>-;ko dja m~ka
"yk')re:>i, gij kijkt maar naar bened~ ge hebt
gt.-'-eD maDiereo, de anderen zitte~ gg blijft
~r ma.ar bg staan; mamp.,.-lintiro,-iin£ro, van
boven af bekijken, gf)ri IIgkabctllgke ltia(jI!
-,~..t"... , kflmi dja napf!iintiro.-.:i, groot als die
menschcn waren, keken ze- IlJaar op ons Deer,
ilia'; IIUlmpdilliroJ,ipo.-:, I,ara r/I! arK da 1Wflinn/a, bU komt h~t dorp ei'n$ ~ken, of er
ook eeO me~je is -"wi't hti kan t,rol.lw.en.
pr, t. liniro, lingirr;, naar beneden zien ,
tali"iro lo'lX wa (Tor. III~ 671, 93}.la.at OIlS
op de- trap nederzien 1 ~VJ nlattu!lingiro,
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ntitia manoe, kippen roepen, met OrMe, anwe,
of met wkoe, toeJ..-oe (nit toengkoe, pikken) j
pr. t. titia titiko oonda, [zie 2. donda] •.
titiko (Sa"d. tatikoe, n.. v. e. vogel), pro t., in
titil..o w.mda, kip. Zie [2. drmda, waar i. pI. v.
titiJ..·o titi/..'(l staat].
titiIoe, Lu1., scheplepeL
titoea, Amp. = B. t(toe If~'a, oud mellilch. voorvaderen.
tiwa (~a.p. lIlf)tlnrai, bescbikkiogeD. maken, or·
dt'rs gevec, Mong. $iba', schelden, Xgadj.
tiu:ah, O. Jav. tiua !l'doodenfeest''' S:mg. tilra'
"nagedachtenis der gestorvenen", Minah.
t. ti/ca' ... gelofte", Boes. tibak "loon voor
moeite"), helper, makker, kameraad, bUstander, til.ala ri djamaa, onze medehelper,
makkcr op den iller~ tilra Ngkorokoe da
mate, siu:irt'l. ri l.:aparlllja pai ri A-udaguilja,
mijn lijfgezel in den doo<!, dexelfde in tegenspoed en in voorspoed: liu:arikoe, sampotiV"akoe, sampotiuari.krx~ mijn makker, medestander, kamemad.
lIlampotireai:a, totmedestander hebben,zlch
bedienen van 'de hnlp van, den bfjstand genieten .an. ille ba'(lJtja mampotilra/..·a, hare
±ante gebruikt ha.a.r tot bulp, heeft haar in
lII!ap,.till!J(/l"Il N), III>'fisu t(wo:, el) lliall/payli.,·o,
dienst, nU!Jampi piltoanallja. nakan/e an/Je
da iwpotilraka, hU ht:eft zijn n,*f in huis,
als meo opkijkt oa.ar de zoo, niest men, dt-,
zoo brengt je MO 't niezen; M'i da maltl; J..·ita,
om iemand te hebbell dien hij tot hulp heeft;
mampotitrarii:a, tot zUo dienstgebruiken, I'lca
'w/t! &)/. n/~ 1lI(llllpetisllka, nU gaan we heen,
maliljJfJtiu:arika boti, al..--of men een aap aldoor
laat er niemand zfjn die er bfj niest.
bij zich heeft, gezegd van iemd. die met een
titi (Mal. tilik. BOt'g. t,;tti',lrak. titi, Tob. tdeJ.-).
ander opge8cheept zit., omdat het weI een8
klnnknab.; /JIGfifi, druppelen, ini matiti ,.;
.oorkomt d:J.t een ja.ger door een aup wordt
li01lja, het ZWt'et druipt van zUn gezicht, II/atili ae; mata, de tracen Jrllppelen; l.·atitP,
a.a.ngev(l.lien, die hem op den rug ga.a.t zitten
en hem bfjt en dien h;j niet kwUt kan worden.
aldoor maar druppelend.
ilwfltit.l"ari, helpeadienec. bij::;taan~ roo 1110monili, tikkend, bonzt'nd geluid maken,
m(miti talla, IH' lfIa'ui, I!'ftlo O,ll mbiti, de grond
11tpalw, tfJ~dQt! fJedja ria mallfi/rflri kila, nu
we khar zUn met ryst planten! ...·alt de regen
dreunt, maar met erg, 't is maar 't geluid van
x:.eer om ons te helpeD., apol' mantiJrari taoe
voetstappen: kalljtp, dreunend, bonzend, kll.
mf)"JI,oendjf)'\ het 'UUI" helpt. dient de mennit? rajako" , J//ru:i:a, mUn hart bODst van
schen bij het schoonbr-..mden van den tLkker;
'rees.
___ titi-i:a, de gl':;pleten b:lwboe, die under a:lD-' IIW}ltitcalli, met z-Yn twe::t::n rijst ::;mmpen in...
~n blok, aile rl"ejr)f!lI.1dh.ll' df.llflampotitralliku
d~ i/.tap d \-'mrs loopt.
[nmtiti 1./,,;: matll/..·vP (\"er~regel), mija tranen
jakot!, kuep'Ji.·ofiO da IIl'1mh(llljol', als er een
ander is om met my te stampen, dan wil ik
druipcn,J
titia (Koel. tiu, roepwoord voer kippen): 11/0·
wei rijst stampen.
we hebhen 'reeds sUes" van bcven bekeken.
2. tiro, D. v. e. boom, om zune hardheid ala
too ...erkruid bij den oogst gebruikt en om zijn
naam gewild .oor den bOllW v. e. dorpstempel: be <ill {(II)lre":. Ifwmpdirr) iu~ali, dan zullen
we voortdurend op den vijand nederzien.
tiroa. zie 1. tirfJ.
tirodo. hetz. ala ,~irodl)j "wtirodf) rallda, w. t.
= maorI) kr)IIIPO, booge-rig.
tiroesoe~ Amp. = B. tarIJI!;>0!j matirO~'ue lIIa~
lI!1ika, vlug in "t doen.
tironggo (\'g1. rfJIIgko, [djQn9',7a)), in staat van
erectie (•. d. penis), da tiroflg90 fXJ/!'Qe lltomioe
laki, be ria kr.;ekoto mopaunre, dan komt dt'
\"oet •• d. hoorn •• d. buffebtier in .erheffing,
en dan kan ik mun lu~t Did bedwiogen.
tisalalo (llor. fisa = B. timlja, stijl, laff) "zelf.
stu.ndig"'), de .ier groote boekpalen v.d. dorpstempel (bU ceo gewoon huis: IW1tO mpo-pa'a) j
Tor. I, 286.
tisi~ Amp., sgtr. ui.t II/;".,i; i:.:ti....,i, roestig.
tiso (klaukoa.b.; [)lor. atillOJ); ItIf'ti..,O, oiezen,
fuot! metiso ml)lroeru ma'; ta1wananja, mdi..,o
1IgJ..iltl.llria, mala; tanoallanja, rus men 's morgens oie::;t, komt de h~\'enl<geest Mn, al::; men
\; avoods oie~t, g<.l.llt de len;!D.sgeest heeo; all~

TIW.A..A. wpotiwa, naast elka.a.r sta.a.n, gewL v. e.
aantal t .lroemoe mariangkad}omw, tepotiU:WfI,() kadenja., je kokospalmen
al tal-rijk, ze staa.n at de een naast den ander, tepotilca pangkoninja, maria ngaja, zgne spgzen
ataan de eene naast de andere, in vele gerechten.
tiwaa (Mor. umtr.ncea, I1/.(Jn-toU'f!a), dwan,derichring .an ietsanders kruisend; mobo~ntiu:oo,
een regenmatje dwa.rs op het hoofd dragen,
zooals weduwen en weduwnaars doen. wanneer:'zij kort na den dood van manof~ouw
buitenshuis gaan, Tor. II, 103; titeaaka no!!
nauwkoe, de breedte, de d warse zYde van
mun akker.
TlU)ntilC~ een dwarse riChtiDg hebbe~ month-coo ananggodi ri ko-mpa inenja, het kind
heeft eenedwa.r::>ligging in den moederschoot,
mompepali anoe motltilCaa, eene tweedevrouw
zoeken, maoe montiu-aa katetQ' onja, koerata
IIdajajMe, al is de uitdrukking schee£', ik heb
't weI begrepen . m01ditiu:aadoeanga,depmuw
ligt d wars in den stroom ; kadjoe ndnpatiwoo
ri le'e djapi, het juk wordt dwars op den nek
der ossen gelegd j napetoemboe, dja tetitiu:aa,
be maJoa /la'e, h5 br:lcht het over! maar het
was heelemaaJ. scheef, een gedeelte was on~
juist.
[tiwani, zie ti1ca.]
tiwere, pr. t..., zie trere.
tiwo [:Yor. id.],sehijnstam, zooals .an depisaog
en derg. struiken, kadjoe bare'e rlWlL"oto, dja
motilcoe, eeIl. geW:lS dat geen echten. .Dl3.:l!"een
sehijnstam heeftj tilco mballe (ook weI timbo
vane [Mor.id.l). wdl. ,.schijnstam.:l.D. tCan~"',
..!.ndropogon Schoenanthus, Cl. 229, ToI'. II,
199, 29'j~ ~re-gras.
tiwoe (vg1. "":-U'oe [en :Mor. tiwoe]): manturoe. in
kleine stukken verdet.'len, kleine d~len v. e.
groot geheellosmaken, mantiu:oe IcutOI!. stukken.an €en groot stuk steen afsla:ln.$ilonrla·
tim)!'. naka/r.!-a. de har::> wordt in stnkjes ge:;;lagen. opda.tze ftin w..orde. talla J((/!rtilrl'Y, de
a:lrdkluiten worden ftingesInge'!'!". -,~
ojlJl!. rouwtjes met knQop~n verdt't'len... rond~
bren..gen aan de hoofden .• an dorpen die mea
tot een feest noodigt, tar;e ~ulathroeka ojoe..
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ntje'e da mano'0 baoela, da napo}ondo, degenen
onder wie touwtjea met knoopen worden verdeeld, die brengen een bufFel mede ala feestgeschenk, manti'leGe pae lida, de jonge rijetplantjes van de kweekbedden uitplanten opde
bevloeide Telden, pontiu:oe, kweekbed, waarop de sawa.b-ryst wordt gezaaid, panagoentoe
ndatitrof!, ~ ndau-ali-mpalcm-oka motni, bet
geweer wordt uiteengehaald en da:&op weer
in elkaa.r gezet, ndalcali-ntucoe MeCLnfja, ndaU-e8a, nd4n4mpi, het vaartuig wordt weer in
orde gebrach~ afgehakt, opgeooeid; lCatoe
ndatitcoesi, fijngeklopte steeDtiwoeli, zie 2. uoeli.
tiwole, throlegi, pro t., zie reote.
tiwolo, zie tcOlo.
tiwoloe, boom die een soort peulvruchten
d~<>t; al8 deze oud en droog zijn, zitten de
boonen los in de peul en geTen een klikkend
geluid als ze geschud worden; daarnaa.r worden ook de grootste aoort schelien tUcolof!
[:Mor. id.] genoemd; mengan!Ja. Ilti.u:oiot., gapen zooals droge peulen van tilCOloe, die nch
aan de punt opeOf'n, am menganga ntiu:owe
W)ea baroe, madago ndaou:o, als de vruchten
v. d. suikerpalm gaan openbarsten, is de tros
goed om afgehakt te worden (zooda.t men den
stengel kan gaan bewerken om er palmwijn
nit te winnen).
L to. same~""€tr. uit taoe, me~b, gebruikt in
samenstelling met aardrUk.skundige benamingeo en dan geheel voorvoegsel geworden, To
Lage, Tv Pebato, bewoners v. h. land !.age,
Pebato~ To Bnlallda, ~ederlander; in navolging ook io andere samenstellingen., (q U'ono
ndapoe. die achter den haard zit (de huignouw). ff) lodjo lw, die een o.aa! gezicht
heeft (pnard). fokoedja, wat ycor menscheIl?
Tf)rutl'~ de OnderwereId, Tu ~Va.u-() Jangi, de
hemelbewoners~ de Bo.enwereld~ to [Xlboere,
zoutzieder. to pondoM, foeja-klopster~ /.Q po11/t}f/tjoe. potteobabter, to po.~·ikola. scholier,
tl} pf!1mww .. bijter, to pe~~ngfJe,1it"&ker, to rate
I,:'e, la.ll;~ (rei~r), tolillo, aardbewoner;
wmtl wordt t.aOf! nog voorgevoegd. zoodat to
ee-n betr. v. n. w. wordt, faoe to pobaOt'ia, een
bufFeIbezitter, tao!! to pwnpwJI:', een spreker.
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Amp. tfnre'a, vrouw, to rf)l!r~i, watergeest,
gast, vreemdeling.
2. t(). verkorting van to'o, zeg~ als stopwoord
gebruikt b5 nitdrukkelijk spreken, siko da
1u1jo'fJe ri pe.~ale ?-to be ndjo'&, gajij naar 't
gezamenIijk Iandbouwwerk?- weI nee~ taoI>
setof' 71f)1!l'oera?- to io, zijn ze zwagers va.n
je?- ja, natuurlijk! to IUll'! laat dat toeb!
toa (vg1.1. tora, [2. toga]), reehtop stasnd, over·
eind, too moeni taoe madjoe:n, de zieke komt
alweer o\"ereind, bare'epa toa lflOtoend(" melindja, nog niet in staat om overeind te zitten,
te loopen. samba'a baoela sOOa laha ri petolrO
110110, ntje'e toa, sa'e l('O'Of! rakamOa, een buffel
dient om strUd te \"oorkomen b§ een o\"erspeI7..aak: die staat vast (moet steeds een echte
buffel zijo), de andere buffels (waarmee bebaet ",ordt) worden we! door andere dingen
Ten-angen.
sitoo .. \"an weerskanten rechtop",$itoa paoe,
bare-e ;~'e anO( panangi, de woordenstrijd is
kamp, geen der beide partUen is overwonnen;
mdoa, zieb opriehten, o.ereind komen, ook:
plotseling uitwijken. Tan richting veranderen,
b.. , een dier dut komt aanhollen en ineens
ter zijde gaa.t. zieh omgooit, TMtoa ananggodi,
mf)lnilpa-d<fr'lIgkwnQ, da rajfJllja meJ.-alwrepai
}P'j)(l toa, het kind riebt zich op, loopt met
\":l.llen en opstaan, het wil staan, maar blijft
nog oiet o.ereind: allfJe (,)ea' i metoa~mo ri
raja balloea, alloe metoo, lItje'e toekaka, het
jongere kind probeert om o\"ereind te komen
binnenshuis, die a1 ol'ereind staat isdeoudere:
m.a·i garallggo, metoa mall;;kita jalcoe. er
kWam een krokodil aa.nzwemmen, hij ginO'
plotseling op zU. toen bij mij zag, mdoa mb~'la, maroempallfli jt;eJlOuy"a, du lIfltOJldof',. de
bok riebt zieh op 'en gooit zich met een zij-w-aartsche beweging tegen et'D anderen bl)k
ann om hem te stooten, lw'j/au:oe baoela pai
meif)(]. ri wata, cen buffel zat hem achtern:l. eo
toen we-ek bij plotseling uit eo ging op et"n
- boorosram stS:l.D ~ b'ffra el;:;;;nb,,-i -p,.,7i/ulI,Tit?'
hO€' zou de stand, de toestand der zaak wel
zon? pdoazJ..-a oellgk(~ ri Iralrl) mbata, ga. er
.. oor op een boomstn.m stan.n (om dan na.ar
bt'nedt'n m('t'r kraebt uit te oefenen. bv, bij
!I)rata,

TOAJA
kuitseboppen of rij"atstampen), n.oendjaa nr;e...
pttoaka ri mokole? waarom gaat ge veiligbeid
zoeken by den vo~?
1Ila1ttoa, wdl. ~in stand, in toestand breogen", iemd. iets aandoen, in denzelfden zin
als mflngkoedja of maJ'!Iaja~ by. noertdjaa kodjo mall fort. pai nalro'l'uainfje'f' plralinja,
wat heeft er toch iets a.an gedo.an, dat het er
aldus mee is gegaan?
rnomhetoa, zich tegenover elkaar verhefFen,
mf>mhetoa? ndel..:-i moo, :t.ieb tegenover elkaar
opheffen, tegenover elkaa.r OP8ta.a.n, bv. om
elkaar aan te grijpen.
mampefolLori, zich te weer stellen tegen,
baoela anoe 1Il(l$'ii mampetoasi tMe, de nijdige
buffel stelt zich te weer tegen de meIDlchen,
anoe mfJtimbojoe, napetoasi joenoenja, die den
vnistslag (op de kuit T.d. tegenpartij) geeft,
stelt zich te weer tegen den ander; mepatoa,
mompapatoa, trachten recbtop te staan, zich
willen oprichten; maJilpakatoa, oprichten~
overeind zetteo.
toemotoa, behoorlgk., in orde, ordentelgk,
bestendig, dja moadjo'!, be toemotoa h.-are'enja,
hij trekt maar been en weer, bij blijft niet
beatcndi; op eene plaa.ts, be toemotoa paoenja,
zijne woorden zijn niet heboorluk; hal"l/(>prz
h-I)''Pa1f)ffllOtoa lIlampt'ol~, ik heb 't nog niet
duideluk gezieo; bfm:'e k~kita katoematf)({lIja, dat het in orde zou zyn, heb ik niet bemerkt; napa.toernatoamo, hy heeft bet duideInk aangewezen, aangeduid_
mampen.f)(t, uitmaken wat het is, geed bekijken, beschouwen, geed opnemen,. sindjaoe
tao,," mu,lIgkeni mill-an. My: re'e koe-panjkita,
da lo'oe koepelloa,. da.ar zijn menschen die eeo
hertzwijn \"en'oeren, ik heb er nog geen gezien_ ik zal bet ecns goro bekijken, lIdapeno a
fHU)"', bfJ,)"(f da melltjili. bara Ja mogego, de
Z:l.ak wordt met ern!;t behandeld, misschit"n
wordt ze uitgemaakt me: duiken ofrnet speersteken.
Amp_ })IIlIlQrt, re<'btop. ,.o\"erE'ind_
toa"3. zie (t'a,
toaja. t \"g1. toala. tojara. !f}!I!/Glrrl t"n Sa:>g_ tllr:ala!/",. licht. Ta;_ li,ra1wg, lIong_ baJag, Boeg.
badja. Par. babaja, morgenlieht), duidelijk
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zichtbaar, reeds in de vette te zien, hoog !
boven of diep beneden bet standptmt v. d, ~
_beschouwer, toaja t(ltl,(l miapetiro, duidelijk '
te zien is het hind daar beneden, toaja kodjo
jrdQ ngkadjot setoe? de top van dien boom is
zeer ver te zien; totooja ndapef.a3fgo, zeer
duideluk van verre te zien_
toajoe (0. Ja.v. toeladjeg), omboog. opgericb~
katoaJoe siko, bare'e mada;;o motoenda? ata.
rechtop, ge moogt nietzitten; manbxz}oenaka,
verhe~en, opbefFen, oprichten. ophalen, bv.
oud(~ geschiedenissen, ook: e€n Toorteeken
stelIen of scheppen voor 't geen nog zal gebeuren, natoajoenaka u-oeJrowmja, l4i heeft
zijne knieen opgetrokkeo, 'tnflntoajoenaka anoe
_vantaoe oui, be meICali pae, san.id(}(t ui lIIe~
lralimo, de scbade van verledenja.a.r, toen de
rijst niet is gelukt, ophalen, w:mtditjaa.r is
ze gelukt, mantoajoenaka aMe m.at.at'InO pe,ralinJa, ophalen wat langgeleden isgeschied,
Impale ntrwe samba.'a setoe na.toajoenaka nljidodoi, de dood van dien man is voorspeld
door den vogel sidodoi!; kako'IIQ mpobalokoe
se"i pantoajt>enaJ,.-a kakono mpobalokoe Mini,
dat mijn worp (op den tol van muu tegenspeIer) ra.ak is, is een voorteeken (voorspelling) van het raa.k zijn muner worpen strakl:!_
pr, t_ toojoeka. toajol!naka, pa.rall m. mangala. nemen; lroetoajoeka }"andata (Tor_ III.
693, 93), waarmede ik uwe gezindheid wil
opnemen: hoi tatoajoe-naJ..-a, opdat wfi ze niet
opnemen_
a) lidjawe ma7!flala lnonoJ.-oe" wa.t heeft mU n
geest weggenomen.
b) 11Irtntoajoe/.:flll!Joe1of'J..-oe. mune le.enskraebt
opgenomen?
toa.la(ngi). Todj_ = B. toaj(I_
toba (Yong_ talm_ hnd, wa1), rand V"_ e. steiIte,
een afgromi tobu ntana .. een stuk grond dat
door afstorting steil is geworden.aa.rdstorting:
matoba, afgffiort, .. , d_ grond. l.-rtbosmja /JIflmpaknda[IO tun.a pai 0;:;:. hoi !}/.(Jtoba tana pai
lJuuj";/:,lrs. ~. d~ bootden.-m.a.ken land en water
in orde (~1u.it~n nede). opdat nttl:"b.~
af"torte en het water troehe! zij: da llakaiobaJ..-a Jifall(1lJ1o jakoe .. moge de gronn op mij
afstorten (eed)~ TW:mtobas~ afstorting, aard-
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storting veroona.ken, djt9a oei na.tobasi lIoe
oedja marombo, de waterleiding is door den
hevigen regetI dichtgeslagen; mampakatQba,
maken d.at de aarde a.fstort, doen aistorten,
tana ri tritri mbajaoe napakatoba n/.ao(., men
beeft den grond aan den rand van bet gat
naar beneden dcen storten; mliai lindoegi,
popatoba'! tan4, de aardbeving was beng, %00dat de grand er van neerstortte; [mqnto~i
tana oengka ri tciU'i 01';;, de grond stort neer
va.n den rivieroever].
tohalo, zie 1_ balo.
tobebe (door 't )faL uit bebek met pre£. to),
tamme eend,. door de Tor_ niet gefokt.
tobela (vgl. ,,<La), menstruaal bloed (Tor. II, 3),
ook w. t_ T. daa, bloed; ketobela: bevlekt met
men.struaal bloed, bebleed.
tobente.. zie 2. bertie_
tobi (Mal. tihing) en tan:ibi.. diepe pIaats in
't water, waarvan men den bodem met ka.n
zien, u:ilri ntobi, de rand V". e. diepe kolk,
palandoe mmtjili ri to"i tuian'(), de dnikervogels duiken in de kolken van ·t )leer.
tobingkolo, cen viscbje dat op de anasa gelijkt,
maar donkerder van klenr is [eo iets grooter}_
1. tobo (vgL loboe), plek op een .eld,. dat is
schoongebrand, waar het hout niet door 't
vuur is .erteerJ, bare-e metrali jJlJ1loendjoe
mami, mariapa tohonJa .. ons branden is niet
gelukt. op vele plekken heeft bet vunr zijn
werk niet ~, mOflfO~), bij elkaar balen~
door vegen en rapen, het hout dat niet
door ht"t TUur is verteerd ( ..gL sao; [zie ook
tde1'7.1)_
2, toOO (Lt"h_ ie .. Xap_ toeh()I! .,uit!lteken··,lfak,
Boeg. fU/JI/, dolk), puotig. spits, toM IIgoedj<)f:'Jlja _ e-Irr: ngfJedjl)t: laboe, zijn bek is spits,
uls de punt •• t"_ hakmes: lIlt'ioho, zich steken.
om zelfmoord te plegt"D, door zich een mt"s
in 't IUf te to'tOOten; malttob,). steken_ steken
in iets ge ..en,. mioIJ nut/Jho pelakoe-, prik, gaf
hU een steel;; in mUlle huid. II/{llre/a. laboe
nt/ajM"ti);)/). b!j is gewond, mefeen mes il:!
hij gestohn. Irail,:rz sira. 1lIiapatobo, g'l'efherD
a.an het hoofd. dat dii:: hem doodsteke; lIIe~
u-I)Odja'l b()lJe ri peka lIIp'mtobol!i all"ati pIli
lea ,ula:po'oJ!«. de visch schiE:'t af op den baak,
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mamp<.nnMja djok I.:odjo, ta~ ri Uyngonja,
waaraan wormen en mieren worden gestodjole kodjo da 1U1.]XJ1'I'Wtja molimb0e2, ~ er
ken om tot :laS te dienen.
montarobo, cr maar op los sturen, riehten,
voor in een troepje by elkaar swn, ala ge
coix agrestia plant, de menschen in 't midden,
mikken, zonder nauwkeurigbeid, mOlltarobo
en die moeteo d:m om zich beeo coix planganlji, op eeo tollos gooieo, 1NUrQf- djo MnM.
ten; taoe napoloboesi tldJoe'a, iemand die vele
berM josa /.-oekita, dja I.:oetatarf)boka nU:1(W·
kwalt::n tegelgk heeft.
Jl/)(!, er waren veel varkens, ik kon ze niet
mampapoUJboe, maTdoboenaJ..·a, bU elkaar
goed meer uit elkaar houden, ik beb er mau.r
brengen, dicht naast. elkaar zetten, napapomet de lans op los gegooid, ne'e J1fJetatarobQka
~lJboe Ira'a ana tria ri lipoe, bU liet allejonge
ri taboo, da lIIal.:(lICOe kila, stuur niet maar
meisjes in 'tdorpbg elkaar komen; tetoboe":.ka.,
zoo op de draaikolk los~ dan slaan we om.
in troepjes by ell-aar, mer en daar een groep,
3. toOO; salana nd(/tobo, zie salaua.
tetob0e2ka Ice/a, de wonden hebben zich dieht
toboe (vgl. 1. tobo en Par. toboe, stapel, Leb. id.
op elkaar gevormd.
.,eiland"), ecn dicbt opeenstannde verzameTIIQlltinoboe, een troep vormen, lagitCa"*,
ling gewassen, huizen, enz., UJboe raja mbalUl,
utirtOboe, herteo in een troep; SQllM booe ruz...
diche is bet bosch van bionen, ome ntoOOe,
rata ntaoe mOlttjango, Tuzpotilloboeka, de visbet bionenste van 't woud, kOllafJe satoboe
schers met de wdfuik hebben veel visch
sindJaoe, dut boscbjc suikerpaimen daarginds,
gevangen, ze heb~n ze tot een troep bUeensatoboe":., op dezelfde pIek, te~a,mtoboe mate
gejaagd.
)JIll', op sommige plekken hier en daar is de
kadJoe ntoboe, rie kadJoe.
rijst doodgegaan, bare'e djaekoe boegUillja,
Amp. manfoOOe, opstapelen, maldoboe I.:adja tesa.:-:atoboe, de scbubziekte is niet ot'er
dJoe, raika boere., hout opstapelen, om er zout
haar geheele lichaam. slechta hier en daar:
mee te makeo.
mompa..~atobo/?lIlo vela maria mbaka, de vele
wonden hcbben zich tot een wond vereenigd.. toboelaikoe. zie L boela.
molabor., in een troep bueenstann, I.:onaoe toboelo-boelo (vgl. boelo'.!), een soort van pompoen~ dieniet grootwordt. [Eenander toboelo'.!,
moloboe, suikt.>rpalmen die een boschje ,or~
zie boelo":..]
men. moiobof:' tao.; mallgkoni, de menschen
rten in ef'n troepje bueen, mako/:'lIIba lmda toboesi (wrtich. een Imp. mvd., z. V.:l. "komt
er eens bij !"), stakkerd, och arm! uitroep
mallOI:', mfJfoooe, de kam \'. d. ha.an is dik. bij
\'ao meddUden, Wboe,~ u:ou:e lI<iajallJa! na\"ormt een klomp, motoboe~ lipoe ri I<au'onja,
Iroe'flja pOl?ramo ,moni baoeh:, jammer van
in bet Bovenhtnd lig~n de dorpen in groepjes
z!jne inspanning! Z§n akker is door de buffels
bUeeD, motoboe~ taoe mO!Jombo, in groot ge·
kaalgevreten, tOOOdl sa koronja, matemo, dja
zelschap zit mf'O te o.erleggeo, lIlotoboe":. baoe
ndadonge ri bambari, 't is tach ja..zmner van
bangl.:e, de groote vi:;:;cheo zwemmeo in schohE'm, hij is gesro:ven en men hoort bet m:Jar
len bU elka.s.r, Zag ilia motoboe":. lIIia!i OOt'jrx.
bU geruchte, dja iobrJe$i 'ltgl.:aOollgo koru, lnaoe
op de bergen loopen de herten in kudden
madl)iidi, bt' mallOto ri ellgko, dJa krUl!Jgmggi?,
rond; tapotob()l!: IfWllgklU:. bat on:< in een
In' loemoro lnoJl«-!;Plmpi, pontup<lnja dja patroep aan 't gron;'n gun: m'l! wit/tobu/? La·
Zainja. 'r is jammer van haar, al ziet ze er
noea. sa1tga.ia~ da modedf.'. de huizen Moden
lief uit, haar gedrag is niet goed. ze i~ erg
niet in een klomp by elkaar gezer worden.
op de mannen. ze doet haar huishouden niet
ze moeten op t'{'n r!j st~<l;D. bar:/(.!!I:!..fI_IJJ..·o<J'~
behoorlijk. ze loopt IIl('[l'l.r o\"eral heen.
jipoe mami, mlafuoo<'. ons dorp :::trckt zith
niet in de It'ogt€' uit, hl't is n:.ur wr:>chilh>nde toboja, geit~ zie baja.
ku.nten uit'''cbouwd. tubue irc'i rivt"llj(:. 11<]J(t tobOngi~ stuk bamOOe, als beker gebruikt om
uit te ario.hn.
d(: J.-ueti!aJ.-~ t,lI)t'. leg het eerst hier
elk~.
duaroa zal ik het rooddeelen; 1/.ditubwkaka tobOn;kiIo. groote roof\'ogel, met witte borst
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en brnine vlerken, treedt vaak in de verhalen
0Pi w. t. tabonanM.
tOOODie, pro t.,. w. t. v. tCbtmgl.:ilo:
zie 1. boroe.
toda, een groote kikvorach, die gegeteo wordt;
w. t. 1IUJmpasa; toda, of met wDriging toedi,
wordt ook gebruikt voor leti ('ragina).
tod.ad.a:, xie 2. dada.
tOdaki, het dikke, het on\"ersnedene, het echte
er van, lodaki lIgkajoekoe, kokosmelk, todaki
mpalrodi aMe ndaaja, het onvermengde, de
pit, -bet echte van [de med.icgDJ wordt gebraild; matodaH, on versneden, niet gemengd
of ..erwaterd , ane ndagaloka oe~, ba'r'e'f;7fU)
matodliJ.:i, als er water b§ gedaa.n is, is 't niet
dik meer, tnatodaki oel'mboeli, de palmwyn
is pittig, ne'e maria oei?, nakatodaki oew, Diet
te vee! water, opdat de oela~verfkra.chtig 2:g,
he matodaki kasoemba, dja nggo1l!J9Q-OI!i', de
verf .is niet kleurig, ze is waterig.
1.
(Sa'd. toding), stip~ vlek of ander merk
dat men zich geeft of la.a.t geven, gewoonluk
op de wangen, 80ms ook op 't voorhoofd:
biz. smeer bloed v. e. ofFeraier die den deelnemers aa.n 't feest op de wa.ngen wordt gesmeerd, Tor. I, 292, :367, 3i4, 408, II. SO,
141, 179, 290; afb. Kaud. Cel. Ob. II, 60. 61:
ook bet insect tarantl.alal.-i, welks vleuge1s
de meh;.jes zich weI op de wangen plakken,
en de zwarte stippen, 1 of 3, die zij zich met
mompi-hars op de wangen maken, eo de :5
streepjd die zU zich op de wangen ge.en
met mangga~hars, waardoor wondjes en ver~
\'olgens litteekentjes ontstaan, worden tudi
gend.; todi li:'oeia, vleermui8 met een witte
plek op de wang, a.lsor er kalk (tl!oela) op
gesmeerd Was; Tnf/tedi, zulk een merk dragen:
mantodi, ntrllf1papotolij. zulk €'eo. merk bu
lemd. aanbreo.gen; mopatodi. be: wcrk ;ao
t?di a:.tnbrengen verriehten. ark' tre'(l 11/11/'"
It/<)I).WJ., lCu'a mlw'a a110", 0((1''''''1111 lillo ria
1II<1l1diex .....nmba·a ballgkel~ tl}e'a fIIOPlril)f',

853

van' het bestippen, zg bestipt ze met kalk,
beide W3l1gen bestipt ze.
2. todi, een. boom met onbroikbaar hout; todi
ntobaJ4, een boom met onbruikbaa.r hout.
todiri (vgL diri, Par., .,.gee!"), soon geluw,
nakoni ntodiri, door geelzueht aangeta.st.
todjii. zie djii.
todjo (vgl. 1. UJdo, 2. tort>, [1. odjo,enz.J), stuf,
stram., vermoeid, todjo u-itikoe mandakt, mUne
beenen z!.jn stram v. h. bergklimmen, todJo
le'ekoe mekoJo, mun haIs is stijf v. h. dragen j
kantodjr, stijf reehtop, onbewogen van houding; mdtxlJoki, het lang maken, unren, veel
tijd nemen., by. niet spoedig komen ale me~
geroepen wordt; loemodJQki, stijf, onbeweeg- _
lUk, van 19ken of flauwgevalleneo.
1. todo (Tgi. todjo, 2. toro~ [em., eo )for. todo]),
blyt'end, gevestigd, rustig gezeten, todmfU) r?
balloeatzja, sril thuis blijvend, bare'emo kJdo
ri u-iri ntasi, mt>limbanw ri u:auonja, niet
meer gevestigd aan de kust, reed8 na.ar 't
bovenland verhuisd, UJdomQ rajanja mobaZoe":.,
hy blijft er by om te handeleujpakatodo karoo~ blijf rustig gevestigd.
marinto<W, voet by stuk houdend, flink,
kloek., marintodo maf)tnQ pakoeli, flink. doorz'?tteod in. het slikken van medie~io..
manf.QtirMaka, in.houden, Diet tot ulting
bren~hedwingen, van inwendigeneigingenof get'oe-lens, bflre'I!JJW nakoto manW<ir).'uum
mftlCI) Majauja. hU kon zgn verlangen, zijoe
liefJe niet meer beawingen, tOlII)$akalllo ka~
/mt ... 1I.Iil1j(wtrJe, IIW$O"'m~) ri lip kila, beawing j-e vermoejdbeid~ we zUn dicht bU 't
dorp. l..~tO<i{J,<lflkaJJw J..·(trij')I':·anjlt, &oi ria lloe~
p..ti'11ll19'.J1l jrrkof'. ik heb de pijn die het deed
bedwo~""eo. opdat ge olU Diet laf zoudt
nOt'men.
f",/,1..-w:, volbardend, t.a.a.i. van wi!. doorzetUD'I. gereglo'ld 8.3.0 't werk blliveod, totdat
hlo't af i......
I/lllnt-;.-modl)"j .-k i l be.eiligez:rbeschermen,
mopaltxii. nrtfmZikr7: t","'!a, J'Ol'rtlllbim pidillja
1i/Il/ltK IWl1ItUI!!tIIJ!/IJ"i Ill/ruur: ri. ara mpaninJrL,
natodi. als eene nouw sterft Glhet kraa.m~ de kip k\'l?iligt ba.re kuikens onder hare
"I"lt'ugels.
bed, gun aIle nouwen die nog nietonnuebtbaa:e ZYn. geworden baden, eene oude vrouw 2. todo (ait het Boeg. ii/do' .. borg'). tusschenvoltrel:.t de pleehtigbeden van het baden en
ba.nddaar. in 't biz. de handeldrijvende :Yoh,

tooo....,

tom
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be.olking d. kuststreken; die vroeger uit- i 2. toe [vgl. tae enz.1, Amp. en Tog. DOg gewooD:
sluitend de artikelen v. d. groothandel in 't II
motoe, spreken, mowt«, praten; in 't B. ~
klein ann de Toradja.'s verkocht. Tor. II, 305.
tot de biz. taa1 behoorende: mom, het woord
todoe, hieI, ha.k, 1IlQtodoe, hielen hebhen, v. e.
voeren b!j feesten in den tempel; gewI. deed
hiel ,"oorzicn zijn; malltotioe, mantodoesi,op
een hoofd dit, dieaau de feest .....ierende menigte
iets, tcgen iets trappeD met den hiel, sal'odi
iets te zeggen had; Tor_ I, 295, il, 137.
Jal.:oc lIatodot..'1j baoela, bijDS. bad een buffel
pro t_ Jlalcoei, 11aiof ngaloe~ weggeb1azen
op mij gctrapt; metantodoe, de voeteD in, op
door den wind.
iets zetten, tot steun of rust, petantQdoe, voet- 1. toea ([Mor. id.l; .g1. 2. 8oea); mantoea, doorplank, stijgbeugel; meparanlor/oe, een trap
steken en rUgen un een lijn of een staak, mamet den hiel geven.
uloea enoe, kralen rggen, booe ndatoea ri lauVNliodot', of mantodoe (Jsoe, eene plechtig.
oero, viseh aan een rotan geregen, ratoea e"RgO
hcid die nil bet mangore wordt verricht (in
baoela, rakalekeri, de neus v. d.. buffel worot
Pulandc)j w. t. v. 'na'l!Jore; vdr. dat hetpa.
doorgestoken, er wordt een ring door gehaald j
ntlore weI mOlltodoe ng/.:aii, bet popad<Jengkoe
roboe salltoea, een aantal bamboespruiten aa.n
weI montodoe J..·ana wordtgenoemd. VgLmoeen lijngeregen,baoesantoea, id. van visschen;
jodjo.,';, op jodjo.
borof! rapontoea-ntongoJ.:a, een regenmatje dat
tor/lJrjlafi "met neertrappen cn afbreken"
....oonien is v. e_ in 't midden er door geregen
(zooals iemd. die zich met handen en voeten
draad (toea nt()ngo), om er ste..-igheid aan te
cen weg baant door struikgewas), regeIrecht,
ge..-en; ndatoeataoo momo ri baso, de rotanzonder forrualiteiten," recht op den man af,
band onder den bo..-enrand der draagmand
dja u'oro z ntjii nato'olm jakoe da rajanja da
is voonien ..-an krniselings ge.loehten rotan,
1I10m1'orollgo allaJ.:oe, dja todoepati paoellja,
toea fabonja heet het onderste om.lechtsel der
rc-;elrccht vertelde hU mij dat hU zin had om
baso,omdat na.ar hetzelfde patroon ook de rand
mUne dochter te trouwen, 15 zeide het zonder
..... e. drinknap vaakis gevlochten; alloe natoea z
omwcgen, pa/mdago, boi todoepati ri ada, pas
nurlja, lItje'e anoe lIopepeu"oloka, wat bU in zijn
op, dat ge nid onbesuisd door de gebruiken
hart aa.n elkMr rijgt,dat is wat hij overdenktj
heen loopt: /U,'e lIdapakalodof'jJati, laat het
su'e dja maria till<>ea tldajanja, djn manposaniet ZllO maar op den man af gezegd worden
u:ojoki kina'a pai lC"ajall'o joenoe, sommigen
(zoo iets is onbeboorlijk en gevaarluk),
hebben velerlei o\'"erleggingen, om maar tebepaellju dja nal'apatodu("$iJ.:a baoda, z!.int·
gecren (nuar) de nJst en de toespgs ..... anderen.
rust hecft h5 maar door de buffels laten 'erlIIf)toea':. jore taoe, de menschen liggen lang-tl'appen,
uit te slapen j lIIampaicea, neerleggen, mampatodoede. dez. srt. kikvorsch als toeml'e!Jo.
pdol'a aTla-fl[lgodi, cen kind neerleggeo~ te
tod()('jo. L. todoeo, de bamboe·koker wa:mn
slapen leggeD, languit legg~n; katoeazmo ma';
het zout wordt bewnard.
raja/we, belllO da lia rajakoe, het rijgt zich in
todonde, zie 1. donde.
mijn ha.rt, het blijft me bij, ik .ergeet hetnietj
todooele • .lie orh.
tdol'azmo J:ajai ri kompo noe a$oe, de speer zat
todosa, zie 1. todo.
hee-It-mnal doorgesroken in het lijf van den
toe-.•oor..-oegsel: I) \'erk, v. r/"l,p". in tllem/af.".
bond, paJ.:ada,'lo, I~i tdora':. jakoe, pas op, dat
toel,/uc tlJdalJl', lonJla'i, enz. j 2) bonorifick
ik niet door mijn lijf gestoken word,
pref' l in tUt'i:aka, tot'a'i, IO["(JlJla, tilla (uit trx- 2. toea (uit het :llaL t!";ean), meneer; dja ka---;'na)~ 3) \'croudl'rd pref.ln \"orm"en iil:"'tor~eOr:lltOf(l":. pomp(lOellja? be llaOlre z mdoea. bij .:r:egt
tocml-df, tV'"mlJoli, tOeh:t}H:,
maar aldoor .mem~er", hij boudt niet op me:
1. tot- (liar. f,/t' .. hoog"), soort ebbenhour, Diosmenet'r zeggen.
pyros uti lis. Cl. 1139, een dl'r heste boutsoor- 1. toe'a Clla.k. Eocg-, to/ra, Mal. toea, IN.), oud,
ten Y. )1. Sdebcs: zwart, met lichte vlammen.
faoe toc'a, ceo oud mensch, teau'ai ntaoe tot'a,
i
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de gewoonten der ouden, omgka ma'i taoe
Iatea, Tor. I, 267, 268; toe'II mpada, hetz.
, Wi'a, afkomstig van de voonsderen, mangkaala taKoe mpada; natrot kd.oia ngktuljoe, een
taoetoi'o1.,:"a, 7!l<fntaoeUJIani, ala ouden van
akker die nog vol boomstronken is.
dagen, als voorouders bescbonwen, langkai
petoe'aki, stomp T_ e. boom dien men hoog
toe'a, oude man, bangJ.:ele roe'a,oude vrouw;
hoven de worteb hoot afgekapt, om er bv..
toe'a is ook verk_ v. i,l#! toia en bet. dan
erten, boonen, petiba, laZtXU 'or otu:i m.<n.cIlJaa
grootmoeder, liJWe ntoc'akOtt, het dorp mUner
tegen te laten opklimmen; pdoe'ak; joe' a ntagrootmoeders, mun smmdorp; ook slavinnen
tl'ala, de pont a.an de lansechacht, die in den
worden in sommige streken We'a genoemd
voet van't Iemmet steekt;porotoe'a, een klei(en slaven n!JJ.:al), in Tora'oe heeten ook de
nere paal dien men zet in een grooteren, om
slav"en toe'a; wrsch_ is dit eig. een eeretitel
hem l.anger te ma.ken j men maakt een gat
voor oude~ \'ertrouwde erfsl.a\'"en, die veel
in den grooten paal, steeld den kleinen er
ouder zijn dan hunne meester'S; Tor. I, 161,
in en bindt aUes met rotan ..-ast; IWno nda:Noot; in die streken is ."grootvader'· papa I
porotoe'ani~ een huispaal die aIdus is hooger
gemaa1.:t..
toe'a, ,.grootmoeder" ;'lIe toe'a; 1Mtoi'a\ dcen
alsof men oud was, steeds met oude menschen
Amp.. toe"a mala119ani of Uw'a baf!, de 27e,
omgaan, de vergaderingen bgwonen, bo,'en
t~'a rtde, de 28e dag der maan-ma.a.nd.
zUn leeftijd lev en; maloe'a, oud van uiterlijk, t~ao zie ft.l.
strak, hard, van vrucbten, sterk
smauk, toeaOi (nit toe en a'i~ )lin.a.h, t. Sang. toeari, lfal.
donker, van kleuren, lilaroe'tunQ lionja, zijn
adiJ.:, IX_), jongere broeder, zuster, neef of
gezieht staat strak, paoe malot'u, sterke benicht; in beeldspr.: iets van dezelfde soort,
woordingen, dreigende wI, mat()l/a eel mboemaar van mindere beteekenis, dodoha toea';
hancea. kandepe t~a'i dodoha, ata ntjambali
Ii, de palmwijn is erg bitter, Ottani me-moai,
nakatoe'Q mpanillja, de huen koesteren zich
toea'; "9kawiepe, koeani toea'i ala nljarnbali,
in de zon~ opdat hare ..-IeugeIs bard worden,
een tvde1ijk huis is minder dan een hni~
11!-mraa matOl:'a, donkerrood, donkerbruin;
een akke-rbut is minder dan een tydclgk
J.:atoe'a, ouderdom, ma' ai ll[lkaJlJ#:'(l, zt:er oud,
huis, een hut met een dak dat slechts naar
ecn kant a£loopt is minder dan Ct'n akker!Jon tJgkatoe'anja, naar lJlllte run zijn ouderhut, cen boscbbut is minder dan een hut met"
dom; mampa/":atoe'a, sterk IItl.ken, L\'. Cen
aftreksel.an kruiden,lIl"e udapakaf,)f"({ [l1l:!'l,
nr, e~n kant afioopend dak, tf}t'l("G toea'i ngJ.-a't moet niet al te sterk gem."lakt worden~
tn1lflrlr, f. is niet zulk een kracbtig yiscb..-ermUlllpakatoe'aka raja mattl, de oogen strak
gift a1:> k.; ((we :suidl)t'a'j, oudere enjongere
op iets gericht houdt:nj pllfw/(/, gesIucbts~
broen;, zusteN, ne'r"en. nichu.·Q.
II/Imq)lltfka'j, tot jongeren broeder enz. hebboom, afstamming, da kfJ#'tlJ/.·ldOt:ka siko Pf)ben, rw/.H: 1..'IJ#'poto~a·i. iemand die eenjongere
foe'a 1ttami, ik z.lll je onzen ge:>lachtsuoom
....erbalen.
broeder, em.:, '"an me is; mallioeo'inaka, tot
Amp. toe'a, to~·all!Ji. oud, tf) I~'fm:!j, hoofdwerkchJk jongeren broeder enz. hebben, die
onmiddellijk op je voIgt. Si'(lIfU) J.:f).drft!(%'illal•.'a,
man~ n'i totoe'anja, oudere broeder.
hem heh ik tot jongeren broeder, hU voIgt
2. toe'a (Tag. to'ud, :Minah. t. tlJ/:'()f!r, to;,'d. SOlng.
t~)dd;'), tronk, stomp v. C. om;-eha.kten boom.
onmiddelltik op mij: tdOl!rt'i7achterstnand by,
de mindere ....an, in rtnigt, cigenschap, }lOsllf'tOl:'(( I'Jkadjol!, boomtronk; /I".'a IIIflYllt",lange
momb« mallti, t-:pakQro tdl)e(/i mokapalo apiit',
stomp. toe'a red", korte stomp. rl'sp, :"!fj .. en
zooa.ls"9;ij zeilden. waaracbtig, ~t een stoom2i-e- da.;- dcr maan-mtt:l.nd (de laatstgenlXmde
in 1... (;jlJlya suell ~cen dag er t;s..:cIleii'"J"";Qe "
buot "\""aart men niet zoo ...lllg.
dag t'K"'U mara It" was voor den ..-('l~larbeid toeajOf', Und, :lieersn, = tlX1,i(~, zie aldr.
.... crhoden, omdat anders de .clens de mail! to~ali, zie t'P.'ari,
zouden opeten en slecbts de stompen over- tOf'arua (uit t(lf! en uma! vgl. 2. ~Ula en Sang.
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lfinah. t. «mang "vaile"r'\ Austron.), man,
m~nelijk, ook van dieren, makoedja ana~
1IIoe? - toeama, wat heb je voor een kind?eeo. jongen, /I:a'a 1ltoeama pajamo 71loU'eloea,
de mannen zijn allen weg, op reis, aua toeama,
jongen, maniakoe il)cama: mUD schoonvader,
toekakakoe toeama, mijn oudere broeder, nggoToe towma, kater, melilldja ri djaja nt()cama,

het pad der mannen bewandelen, gun koppensnellen j h.-atoeama, bet man zijn, DlanDClijkheid, dapperheid, mocd, dun, imbe'i katoeamam{)e? waar is je mannelijkbeid, wat
durf je? bara taeama allmtja? - bal'c'e ko('i1lijani katoeamanja bara kalCe'anJa, is haar
kind eeo jongen? - ik weet niet of 't eeo
jongen of eeo meisje is: kami melindja ngkatoeama, wij zijn op 't oorlogspad.
hanforama, manziek, gekkel!jkj maJlgkatocamaka, mantoeamani, tot man strekken,
bescbermen, helpen, be-mbamo~ bare'emo re'e
anoe maJltoeamalli, ze is weduwe, ze heeft
niemand meer die haar tot man is, bare'e
lII(lrali mompaJw, bare'e re'e mantoeam(lni
lre'a, bet rijstplanten is niet doorgegaan, er
zijn geen mannen die bet mannenwerk voor
de .rouwen doen; mampefoeamaka, een man
voor iets zoeken, ka/JIi Ire' a monOlCO lIfl/,:alio
mami, n/(we oare'e ndapetoeamal'a, wij vrouwen zijn aIleen aan 't boomrooien, we behoeven cr geen mannen voor te zoeken.
toeangke. zie a"!Jke,
toea'o (B. foepaJ.·o), Amp" sprinkhaan,
toeara (.Mar. id., gesternte), optatie\'e partikel,
mocht het zUn dat, 't zou beter zijn dat, lievl'r
maar, laat maar liever •.• " toearap<1 Jal.-oc
melindja, laat ik t'r maar op uitgaan, ioearapa
oedja, mocht er maar regen komen, to(arapa
sal('o, liever maar .01, tOfarapa tularangalli,
bet is beter dat er nog wat bugedaan 'Wordt,
toearapa da lIIalmlfoe i mokole, 't is beter
het boofd af te wachten.
mentof>ara, mcntoearaka~ het beter \'"inden,
..llcLliever hebben dat, ko;;~'penforilri/A-iITil":·
nmka nijc'cmo koepepali, ik heb dat lie\'er~
want dut ben ik juist aan 't zoeken.
toeari (\'gl. toeafi); malm'ari, druk pratend~
le,cndig in 't spreken, YrUpostig in "t Mn~
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spreken en antwoorden, pasekonja tooe ma~
toean kDdjo, de wgze waarop hy ae menschen.
aanspreekt, is zeer vrijmoedig.

toea woe, %Ie 1. awoe.
toeba; nwtoeba, van dezelfde portie eren ala een
ander, met een ander te zamen 'ran een bIad,
uit een schotel eten, awe bare'e nainijani
motoeOO, 1wsangiri joenoenja. een hand wil
niet met een anderen hand van eene partie
cten, dan gromt hU tegen den ander; ma'i
mampotoehaka ia1..oe, hier gekomen am met
mD
dezelfde partie te eten.
mOniotOOngi, iets na iets anders doen, onmiddeIIyi: op iets anders laten 'rolgen, het
een met het ander verbonden uih-oeren, totowi mQ1ltoebangi, het .erbond omt'at beide
partuen,jakoe roo ndatillli ngen.a, m'e 1u1a~
foehangi, ik beb zooe.en 11.1 een pak slaag
gehad, laat er niet nog een bijgedaan worden,
l:o-m)VUJ piloeroe, ndataU'ula IN/oe, 1ldaloebangi, hg was reeds door een kogel getroffen
en wern nu ook met de lans gestokcn, dnt
deed men cr bU, s(ln!f{!ja lIapo}Xlkoeli, tfafima
m:/oe $QII-!Jaja, 1Ultoebangi~ bij had de eene
soort medic!jn gebruikt en gebruikte er nu
ook nog eene andere soott bij; mOlltoevallgi
heet ook: het toebr~ngen 'l'an den 2dea niet
doodelyken houw aan een slachtofferdatstukgehakt werd, dus: meedoen met den eersten
man die gehakt heeft; Tor. II, lOS! 19S.
toebeoe, rie .1. beae,
toehi. et'n klein afgehakt 8tukje~ kaWio, ka~
joe/we $fIllifJt'bi, eeo stukje '1'. e. pompocn, een
kokosnoot afgchakt, doi santocbi, een duit;
lIlantoebi. in kleine stukjes bakken, door het
roes, naw men heeft geha.kt, cen eindje te
drn.'l.ien, zoodat het stukje er a.fspringt. 1J/a~

,an

koedja ~toeoi papaja setue, tadjalllo, rr.adayu
IIflapal..onikn INtJrue, waarom hakje die papaja
in kJeioe stukjes: snijd de gchil er af, zc is
goed om er de \'arkens mee t{> 'roeren, lIatorbi
l1[!ocdjOt' mailloe, hii dronk het met kleine
-slokjes op (\'"erdeelde het met den mond);
matOl:bi, sehaardig, met stukjes er uit.
toebU. hCllp (in L. onbekend).
toebiri, .!.mp., Yil.~te wal, land, in tegcnstel1ing
tot de Zt'e.
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TOEBO - TOEDA
L toebo (vgL 80000 [eallor. Ioebo,,!!.1); manloebo, duwen, drukken, mar zich toe of van zieh
af, ndatoebo bi:Joe, ndabirisi, men drukt op de .
puist, men maa.kt de opening wijder, mantoebo
.lompe, op de heup drukken, de hand op de
heup laten rusten, tlal«bo teoela~ nakapii ri
salapa~

zij drukte op de kalkbus opdat ze sh]f
in de doos zou zitten, natoebo mpangJ.:iro Iro'onJa, de dra.:lc"'Zeelen der mand drukten op
haar hoofd, malltoeoo adjl'., de kin met de
band o~der3teunen, met de kin in de hand
zitten, ane taoe da lIIate~ J.·apali da'l1l<lntoebo

houden in zgn optreden,anderen deeer geven
die hun toekomt, mantoeboe mala fttaoe,
iemands persoon eeren, hem met de noodige
onderscheiding behande1en; palenja nalf.u:na,.
ka da napantoeboeka d«anga, hy strekte zYD
a.rm uit om cr de (w§dte der) prauw mee te
meten; metoeboe, zich
ge<lragen, goede
maat houden in z!jn optreden; m~, beIeefd, evenwichtig, beheerscht in zijne maDieren; maintoeboe, id.; kaintoeboenJa pai
Ilapampokono nt<V:Je~ om zYne wclgemanierdheid houden de menschen van hem.
mantoeboenaka, ceren, beleefd, met onder~
scheiding behandelen, sako 11:0'a ngkab<J.$enja
bare'e natoeboenaka, zeUs de hoofden behan~
delt hij onbeleefd, ine pai papa re'e katosoe~

goed

arlje, bare'e lCo'oeUlf.ljataoeda meloe!oeonggu,
maka elm madf.mge bambari, ala iemand op
sten-en ligt, is het verboden om met de hand
onder de kin te zitten, men mag ook niet
benJa sako<ii, dja mania, nggodi ine ngkoro pai
komen glureD, want dat is alsof men (de
papa Ilgkol'o da pantoehornakaa, .&der en
doods)tijding hoort, rtUlIlt()(!bo Joelloe~ iemand
moeder mag men nag weI eens ergernis ge'ren,
\'"an zich afwijzen, iemand terugwijzen, zood3.t
maar zune schoonouders moet men met nog
hij niet meegaat of meecioet, mantoebo raja
meer onderseheiding behandelen dan zijn
Joenoe, . iemand 'ran iets terughouden, hem
eigen oude-rs.
den zin in iets doen verliezen, anall!lgooi setae
JlIolilltoeboengi, zich met elkaar meten,om te
J.:oelraika loka, da manftJebo rajanja da meloe~
zien wie de langste of de sterkste is, ·m()lint~
loe, ik heb die kinderen pisang gegeven, om
bom!Ji tll('lrfJI?1I6e, bara i..~ mwe lau;a ka~
ze er van af te houden (met me) mee te gaan.
udjo'oe mpeIC(.fenoellja, zich met elkaar meten
1JIf'l'onfoeoo, op de handen steunen, als men
in 't gooien, wiens worp "'\'iel het 'rerst gaat;
by, over df'n .loer op de billen voortschuif~
mampapoii1lioebvell9i, doen wedijveren, een
perontoevo, blokjes met hand,atten, gebruikt
wedstrUd doen houden~
door menschen die zich aldus voortbewegen.
2. toehoe, Su. B. (uit het Par.), kopje, kom~
2. toebo, pro t. f= 1. toelme].
metje, tlJeboe pindall:, kopje van aardewerk,
el<a kajoe 1Itall!Jfl mpada, als een boom
to-:boe dela, schoteltje. ld. met 1. toeboe, om~
midden in 't .eld~
dat een kopje 19kt op een inboudsmaat.
loeoo ;:<amboea'.! djfl, die daar maar aIleen
groch. 1. toeda (vgl. Boeg. toedallg, :Mor. kwda, hug,
subst.: [.gl. toeT(l enz.])~ rond plankje, dat
1. toeboe [Mor. fuemlJol!]. mast "an iets, maathorizontaal sluit om de palen waarop de rijstwijzer, stokje, touwtjc of iets derg. dat eene
schuur rust, dicht bii den 'rloer, om te beletten
maat fL.1.ngeeft, foebo-t: 'l!Jkanta, rapolltoeboeka '
dat de muizen in de schuur klimmen; llf)110
rumbollJa, maatstokje ,oor't schild, om daarala miatoedani, pampa."ifJf:OOe ualesoe, de palen
mee te meten hoe ver de schild\'ersieringen
der rijstschuur zyn .oorzien van pla.nkjes, die
,an ~lkaar mocten staan ~ 1II0ntoeboe, meten,
de muizen tegenhouden; sat,)(!da, wdl. "cen
de maat nemen,afpassen. polltoeboe, i{>ts waar~
Tlak stuk"', benaming "oor I/z......halk (zie
mee men eene maat bepaalt, b•. de breedte
4. o(llll) katoen~ stof v(tOr eeo sarong, ,dr.
.~ >an bladreepen waarmee men \'""l(>Chten wil
(Tor. II, 328), polltoeboe rl'me, uur';-e;k~ ·.~(lt()eda, w. t. '1'. wpi (sarong); Illantoeda, aan~
lasschen, vajaa. ndatoeda, IUJ!':arate.. de llin
loge: mantoeboe (tr.), iets meten, afmeten,
wordt aangelascht, opdat ze lang worde; mao'erdr.. .de juiste maat gehruiken, mantoeboe
lJI]!Gp"lIIbdoeda, aan elkaar bechten, lasschen,
ada, zijne manieren &fmeten, goede maat
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toenl; [TgL ngoedjoe enz.,oedoD; mantoeajoe,
wUzen, aanw!izen, toonen, 1aten zien, da
dantoe, ne dja nljajatoeda, ale geaankomt,
kodotdjoeka komi parapa Uwuo, ik zaljullie
ga dan Diet op elka&!' zitten.
wijzen wa.ar men rotan haalt, dja ma'i sara;,
lai pametoeda (katetoeda) mpando, w&ar de
»Odo ntantoedjoe lio, maar even aankomeD,
alleen maar zijn gezicht 1a.ten zien, mantoe~
Iansen op elkaa.r Jiggen.
meloeboe, numtoedanaka, opspringen en zich
djoe mata rnPoei', ire'; re-me, a.ls ik eens ~aar
laten va.Ilen, neerkomen.
.
het oogdes Heeren mag wyzen, bier stond de
banja rore dptoedaki, niet de kruidenbos
zon, mantoed/oe edja, de trap annwU'len, bij
zal de too.ermacbt bebben. (om laager te
het fflQpa"!Jaja (zie 1. ngaja) het huis "aJl den
schuldenaar aanwij'len, ant IUiapaoe taoe I
leven dan ik).
boeja Jaoe 11Ietoedai, de sarong heeft de
nee ndiJtOI!djoe-, ala er over iemaud gesproken
wordt, moet men niet nssr hem wuzen; se'i
toovermacht.
11/mcengimo, eu:ambe'i da pantoedjoea, 't is nu
tapetoedaka ri tramoa, we zullen ze door
bet veoster Jaten vallen.
al donker, hoe za1 men 't dan laten zien? da
ane natoeda linaeja, als men een pinang
koepeUxdjoekamo komi, ik zal het u eenslaten
zieo; hootla roo It(l'ioJ.:a pail.:anja dja napaop hen liet vallen.
mbctotdjoe'lka, den buffel· heeft hij al gezegd
1. toedi (vgl. poedi) j kalltoedi~ntoedi, kwispelend, als een kort stompje zich heen en weer
te zuUen geven, maar de een ierwijstmij n&ar
den ander ([door te 'leggen =} ge knnt den bufbewegend.
2. wedi, verh. nit toda, als w. t. v.leti, PmB.
fel van dien ander nemeo, want die is er rog
een schuldig).
toedja (Tontmb. Sang. i()('ra', M~nt. toeraj [vg1.
roedJa]); motoedja, stengels Tan de porso
metooijoe, met den vinger wgzen; waoneer
bU bet bespreken eener zaak de eeoe partij
(Amomum) werpen, een spel van jongens;
naar de andere wijst, been zij bare za.ak
mombetoedja, elkaar met zulke stengels wer~
verIoren.
pen; potocdja ."zoo hoog: als een stamper"
patoedjoe, vermaning, geede les, bestraffing,
(ongev. 1 M.), beDaming van de mais, alB zU
malllpatoedjot', mampatoedjoeki, een .erma~
h!lre blociwDze gaat uitschieten, maar de
ning ge.cn, bestraifen, maria/fyl'animo J..°oe_
bareD nog niet zUn te yoorscbijn gekomen
patoedjoe, 6e naa/a, ik heb hem aI iaak ver~
(Tor. II, 254).
mantoedja: rijst, maYs, enz, stn.mpen, w. t. '\'".
maand, m:mr b Dgeeft er oiet om,. sa' e toeama,
ane naboimLi lrc'anja, l1ato'o: l.:oepatoedjoel.-;,
mombadjf)e; lrea anw mpa 1Uiatoedja, riist die
pas gestampt is: pia 11dapasitoedjn pai lada,
somroige mannen, als ze hunne vrouw hebben
geslagen, 'leggen: ik beb hnareene berisping
uien worden te zamen gestampt met Sp.
toegediend.
peper.
tmwtdjoe, wijs\'inger, salltmwedjoe, c':n
panoedJa, viscbspeer met 3 punten (Tor. II,
vinger lang.
376), jJanoedja dja J"OdI~ rnatrOlja, pantQedja 2
Amp. tino('djoe, wUs\,jnger.
boeu!Joe, de viscbspeer beeft slechts kleine
p.u.nten, 't is een werktuig om wen!Joe te ste· 2. toedjoe, nut, voordecl (hctz. m. ais 1. tOI'~
djoc, maar in deze bet. uit het Boeg. overge~
ken; mopmwedja, de viscbspeer gebruiken,
met de TIscbspeer steken. loeoe, ndapaJ/oedjo
nomen): $itol'fljo(', simpatuedjrx, censgezind:
overeenstcmmend (uit het Boeg.).
Loe",;;o(', ndaorf', prik, steekt men bO('lIgoe
~n--Ma1t-ze op.
_.--'---" tMdjoe--toedjoe. Todj.~ n. \'. e: krnid.
Amp. monoedja, pootgaten steken \'oor de toedo [vgL Mor. t()e</o, stutteD); marttoedr;, iets
naar beneden drukkcn. met de vlukke hand,
rust.
nntOf'do [ol/go mlo'oe jocllornja, k nalCai 7Jl-e~
1. toedjoe (Mal. Jav. Roeg. liak. id., Mong.
toendoe, Bim, toeroe, )finah, t. toeroe', Tag.
mbangoe, htj drukte bet voorhoofd van zUn
{
veTweoschen.
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makker na.a.r beneden, hy stond niet toe dat
opstond; tetotiloka ri si'a, het is op hem \
bedoeld, het slut op hem; bare'e te/QeMka, I
obara teuotoka ri koro ntaoe, bet komt niet
echt goed neer, terecht op dengene voor wien
't bedoeld is (v. e.. onvolledige nitdrukking).
patoedo, een boutje of takje, dat men by !
eene splitsing dwars legt over bet pad dat na·
komers niet moeteninslaan, om de voorloopers
Diet te \'ediezen j ook tombei; da ndipatooJo.
nika ka-mi djaja, maria pan!Janja, sluit voor
ons de met te .olgen. paden af~ er zgn "'eel zUwegen.
rontoedo, roenioedtJ, gel!jkw. m. roedo; m.e~
rolltoedo, stennen op dE;' handen, met de band~
palm en a.ls steuuylak, apoe napero-ntoedo mpa~
Ie, malontjoemo dodo mpalellja, h!j steunde
met de band op ·t vuur en kreeg een brand.
wond aan de bandpalm,poenykoemo, mee-ntjofP
ri djoia., dja naperontoedoka, bij kan niet 100pen, bli bet schui.en over den vleer steunt hij
op de handen, mangkoni mperontoedo, eten
terwijl meo op de palm del" linkerhand ateunt;
narontoedo dada ntaoe setoe, da napombole, by
drukte met de banden op de borst ~an dien
maD, opdat deze op den rug zou liggen.
pr. t. natQedQ mpanrlo\ met de lans gestoken; ba,IlO koetodio ri lItjoi:loe, ik "'Us ze niet
meer voor je oogen aan; l:oe-nale pantoet/ll
sala, ik geef iets om deu weg mce open te
kappen~ napo'()p.lande l1tinoedo, om een lang
Ie.en te hebben, da oeluJ/de dja tinoedo, dat
het le\'en maar langzU. da lIoloi'Ji IItin~rlomrJ(,
als vervanger voor uw le\,eD.
toedoe (.g1. 2. tOl'(}( en Mak. Boeg-. tryroeJlg,
lIal.Ja\·. Tob.toercw./l., Tomb. toellOl'Il, Tontmb.
loe'oelt, Tonso laroe-II), aangekoroen op een
lagere plaatt'., toed~mo oedja, de regen yaIt
neer, koro mBafCol! AwUt' toedOf ri PO,W.l, d~·
rivie-:- 'Yo A. valt in de P.! malailllo O(!7igJ.of'/ ri
uOlronja, ma..~(U>, t<.J¢ioe ri lrilri lItasi, hij Yertrok \'an "t bovenland en. na eenigl'n tijd
'- kwam- bij ;-;'0 de :reeku;t, taCH' t,)ed~, etR l:Iil;
deo hemel nedergedaaldc-, top.doe rl:1lw ri talla,
Ik'JKl ltli!INwda:, pas is het licht op de aardc.
n(.-derge<la.ald, het isjuist morgenlicbt~ tCH'doe
sampa'a matakoe ndjairia, incens viel mijn

h9

blik daarop, n&aj«, toedoe ware tEO'&rtja, hij
hakte er op, de alag kwam neer en 't hoo£d
was er af, toedoe ndjii, mate mpo'ipoli, bij Tiel
iocens dood neer, gestorven als een tolletje
(clat ineens ni.t is),pangore labof siuia~ peka.
rapoenja poi gondi pal mbogo, toedoe. ntaka, be
moge'ldjO(P, het insect p.l. bondt zich even
krachtig vast als degondi en de kokostor, als
'le op iets neerkomen, honden ze 't V8.!It en
komen Diet van de plaats.
l-.:atoedrJe, tgd, plaats, wijze Ta.D neerkomen,
SlzeO se· i da katoed«ta u-iu-i ntasi, vandaag
komen we a.au de zeekust, ri tambangoni ka~
toedoe mbo'onja, op het kussen kwam zijn
boofd neer, intjlemo J..'atoed~ mpompaoettja,
hierop komen zyoc woorden neer; katoedoetJ l
t., katoedoeka, P., pIaats wnar de weg van 't
boyenl::md in de strandvlakte komt (nsar 't
bovenland gaandespreekt men vanpeponeka);
katoedoea (of katoobJe)ntoelanga (of mpoZanga)
.. het neerkomen van iets om op ~e gaa.n zit~
ten'·, een '\'"arken of een buffel, dien een aan
overspel scbnldige moest geveo, voorda-t zyne
zaak rustig kon besproken worden; eerst als
de beleedigde man bet dier zelf had gedood
(in pI. v. d. schuldige), wag bij genoeg bedaard.
om rustig te gaan zitlen en zgne verdere
eischen ,"oor te dragen; de buffel of bet varken
was dus iets waardoor bij tot zitten kwam;
Tor. I, 187; de uitdr. werd ook gebruikt van
t"en glO'schenk da.t men gaf nan de geesten ter
geoezing '\'an een zlt"ke, dus sy-n. metla1lgari
of polangari (ric 1.lafl!la}j boo allitoe~ ,u/emo
kl)mi mrdjoe'rtni, I.Yzt~Mea 1doelan!Jami 'me-

n

Irailllo s("i, njapa papitoe, ueo, tojoe man1j(!,

aj(lpn, hoi tfNdoe penoimi IHoon tmralflmi. 0 geesten, wilt geen
'li€'ktE;' meer \'E;'rwekkeo, een verzoeningsge-schenk /Zed ik hierh!j. 7 stukjes katoen, rijst,
cen Ct. et"ll armband. bedekt mf't een stuk ka.~
toen, opdat uw zwaard of uwe lans niet op ons
neerkornen: zulk een offer werd -een korten
otijd nl.'t'l'gl?Zet (in een malldje of op een wau),
<1aarna teruggenomen; de zieke at dan derijst
en het ei op; ,"OONat hetotfer werd neergezet.,
werd het 7 rua.al om bet hoofd van den zieke
gezwaaid.
tl)[IO 81U}!!OI', IIdabanlaka
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marnpatQedoe, 'uuzmpakatOedoe, ~ken dat
iets. neerkomt, be napakatQedoe paMnja, ko-belaallja be toedoe ri aoe da katoedoen:ia, hy
hceft niet gezegd waar het op aankwam en

zoo zijn zijne vworden niet neergekomen
waarop ze moestcn neerkomen, napaf()edoe

tana uitillja, bij liet zune .oeten op den
grond komcn, [UlQmpapatoedoe tana, zie ojoe]j
metoedr)emaka, zich laten neerkomen, neerstrijken, mrtoedoemaka tontji, de vogels strUken Deer; mantoedoemaka, afbrcngen, naar
eeoc lagere plaata vcr.oercD, afladeo, natoedoemaka oelaJa njarallja, hij laadde de vracbt
van ziln paard ai, montoedoemaka, "(het meisje
uit haar huis) aaar beneden brengen ", is ook
de benaming _an eeo 800rt huwelijkssluiting
(Tor. II, 23), waarbij de man bet meisje uit
baar buis liet halen, mOlltoedoemaJ..·omo laoe
lIwt(l()emaf~, 1IIopatallamo, de Iukbezorgers
gaan al met het lUk naar beneden, zU gaan
a1 beg-raxen, [ProB. loedoemal.:a angga, laat
den doode bet huis uit (M::;.)J j rnampositoedoemal.:a, mededoen met naar beneden brengen, helpen bij 't afbrengen.
mel.:atoedoe, Str. B., aan de zeekust komen.
toedoejara. n. Y, e. kruid; ook elro djila gend.
Wet-De; tetoe;JlI', alom bckend, Yerbreid.
[toega.. buYorm van 1. toe'a, zie doega, doe·a.J
toegari ~ malltoegari, werpen. wl.'ggooien, ndatoegari. weggegooid worden; IIdapetoegarilm,
er wordt mee gegooid, bet wordt gegooid naar.
l1Iobinatoegari, in wre.el gebruikt '>oor
mangkolli (eten); tobillatoegari, id .• oor toia';
(poepen); toespeling op eene verwensching
als: da 1Wtoeflari nt(llrala, dan mogen ze hem
met eene lans gooien (Ygl. Megari en 1IIobi1tentesi, zie 2. bente),
toege (Sang. toeghe, opnmgen), mierenleeuw,
Myrmeleon, die in zand en droge aarde een
treehteryormig kuilrje graaft en de inseeten
verslindt die er in vallen; be lore rUFoe, dja
foege mumporapo(!, de haard is niet in gebruik.
slcch.ts. de mierenleeuwen ge&itiiken
wei, n, ". e, boom,
toeisi, n. Y. e, boom.
toeja (vg1. tOI'Jaka). Amp., scheel, loZingi, to-ja
matcmja, famo IIdJaoekametCHlja, hU isloensch,

n('m:- -

TOEKAKA

TOE~~A-

zgne oogen ZUn SCheel, er is geeD oogappel in.
toejaka (vgl. rot;a, iiaka, piaka) en motoejakn., ,

starend, met wyd geopende oogen blikkend
in de ruimte; in Ond.: met veel wit in de
oogen, met fiauwe, Hchtgekleurde oogen.
toejali (par. toe!alJ), mondfluit, aro. m.lolo,re,
bardjP. Tor. II, 382.
toejo, pr. t. (.gL odo) = B. 1. toea; mantoejo
oZo, kralen rugen; 010 sanioejo, een streng
kralen; mombetof'jo, zich -Mn elkaar sluiten,
zicb aaneenrugen j mampatoejo, opdracht ge'eo, zeggen wat h!j doen moet; mepatof'jo
mobalili, de opdracht geven om terug te ga'-LIl.
a) detca pillenoejodika, alsof het gericht was,
b} naetC'a pinepantoeka.. alsof bet gemikt was.
toeka (lIong, Ilk. Bis. Bik. toekali, Sang. toel.:adi, Bent. toekar), trede, graad, toe'l:a 1101'
C'dja, treden der trap, toel'a )/gkatoeu:oe ndjole,
de groei-stadien der maYs, satlWeka, roeatltoeka, een, twee treden hoog, taoe santoeJ.,:a
~'C'i., de menschen '\'&n dit gesla.cht, tana sa_
lltoeka, een stuk land, santoeka talla ~e·i. dit
heele stuk land, lai kami roro ntoeka taoe,
santo&a mokole, sa)/toeka lratoea, bU ons zijn
er twee standen Van mensch en, de eene stand
z!jn de nijen, de andere stand zgn de slaven;
IIlQtoeJ.-a, trapp~n, graden vertoonen, in verschillende graden bestaan, motoeka raja ntaoe,
sa'e be ntani pal/de, .~a'e pandc mpodago, de
gezindheid der menseben nrschilt, aommigen Zl]n niet bepaa.ld mild, anderen z!jn echt
mild. motoeka".! taoe setae. sa'e m,a/.allgkati, sa'e
ede, die menscben .erschillen, sommige zUn
lang, andere klein; l'dja ndatoeka, een trap
met daarin uitgebakte treden.
"
1IUtmpapotoeJ..-a, tred.en ergens in aanbrengeD, Yel'S('hil in graad uitdrukl:en, trapsge_
w!j1.eopelkaarplu.atsen,1wpapotoeka indanja,
hU stapelt .erscbillende schulden op elkaar,
lIlampapctod:a karama, de handen tegt'n e1kaar leggen 1 de eene 'Wat lager houdende
dan de andere.
- lIIopalatoeka mja 1Itn!)!', patrsa7t-!]ajalm~ de
gezindheden der menschen nrschillen: xe zUn
van onde-rscheiden 8OOrt.
toekaka (uit toe en kaka, )raL kal.:ak~ A.ustron_),
soros .erkort tot !':aka, aka, oudere broeder,
i

TOEKOE

zuster, neer of nicbt, taoe santoekaka, oudere - toeke ~ ioda, de 1a.t die de vensterlclep naar
hoven houdL
en jongere broers, eoz.; overdr_ van d.ingen
pantoeke, de dwarsbalken in den dorpstemdie in hunne soon; grooter, belangrijker
pel waarop de paladMroe rast.
din andere, maoe morale. toi, sangaja"! 1t'enoN
toekaka, al is de toinog zoo hoog, de u-. is nog tookope. xi. ivpe.
hooger; t(U)e setoe poera'l koepotoekaka, a1 die toeki (vgl. toengki7 soengh), Spaansohe pokken,
Framboesia indica, eene zeer algemeeneziekte
menschen zij n mijne oudere broers, enz.;
in M. Sele~ indo ntoeki, de moederzweer,
malttoekaJ.:anal.:a, tot ouderen broeder, oudere
l.:oe-lttrJe ntoeki, de eerste sporen va.n opk~
zuster hebben, op wie(n) men onmiddellyk
mende framboesia, tCoroe tOl!a'i ntoeki, kloven
voIgt; l'ami se'i tetoekal.:a pai taoe ,-:etoe, maka
in de voeten zgn een liehte graad van fracnboe-.
paltgkoni/ mami ndaparibingka, anO€1tja dja
sia, toeJ..-i laoembe, fr. die zich in talrijke zweer·
mJapoedjoemo se'e, wU hebben den voorrang
tjea openbaa.rt, toeki tonneau-a, idA met grootere
boven hen, want yoar ons wordt het eten in
zweren, wd..-i kalae, L., t. kanori, P., zeer erge
een mandje opgedragen, voor hen wordt het
graad van framboesia; toeki manoe, eene ki~
aileen maar ingepakt.
penziekte; ke.toeki, Igdendc a.a.n framboesia.
toeJi.ana, PmB:, omzetting van koetana, zie
aldr.; metoekana, cen meisje ten huwelijk toe'k.o (Mor. toeko, toekoni = B. wko, stok),
itoeko en pantoel.:Q, ba.mboestaak, waa.rmee
uagen, door het zenden •• e. pinangdoos, gemen een '\'aartuig voorthoomt, mt)bale ntoel.:'o,
pakt in witte foeja; in de dOO8 is sirih-pinang
met boomen zijn vaartuig voortbewegen;
en 7 stuks gambir.
toeke (.gL soengke [en llor. toeke,zolder]), venmontoeko, voortboomen~ afduwen, totko tJ.ot.(mga. duw de prauw af, boom ze '\'oort;
steropening, in. den wand of in het dak V. e.
huis, opening v. e. hoI of grot, ri PallLnde, ri
patoeko, ladder om in et:n suikerpalm te
klimmen: een staak met dwarslatten; edja
djaja ri ojo nTall.dl) I1gKMa pai Pol.:onto n'e
baroe luiapatMkrmi, de ladder voo%: bet ta.ppen
lrajaoe anoe. roeandopo toekelya, ntje'e pe3~
van palmwgn is .an dwarslatten voowen.
Iroe:! not ngojoe, in Pa.L op den weg tusschen
~;itoeko .,elkaar a.fduwend"~ gezegd.an weT. ng K. en P. is een hoI met eene opening
derzudsche schulden, die tegen eHaar wegvan 2 .adem wijJte. daar komt de wind van>allenj mompasitoeko, de s.:buld die eenander
dattn, palo nt!)e!.:e, vensterluik~ toe!.:e d»ea-n!J(J..
aan je beeft, overdoen aan je schuldeischer_
de wijdte eener prauw, biro. dada tl)(!ke doe-1. toekoe tuit kod~, A.ustron.). hoofdluis;
allgak')e, maja Oaoela. 1J(lapapoj~ko~ Zai
Yroeger hadden de Tor, geen luizen op 't
It!Jfmja, mijne prauw is een halven .adem.
hoofd en sliepen toen zoo .ast, dat ze 't banenwijd, men kun er een buffel in laten liggen.
gekraai niet meer hoorden; om tijdig willer
toeke ntabo, de wijdte Y. e. kom of nap. trxl:e
te worden, bebben ze toen een kokosclop vol
fIOuijoe, 'Wgdre v. h. rustblok vana.f den builuizl'n gekocht voor een idA vol rgst; toekoe
tenmnd.
a$O<:', zwarte yloo, zooals hoodea die hebben,
Irau'IX maioe/.:t!, een .arken bij 't welk de
fOl:ko" !llfJ, roode vloo, tfJeko". lol.'a. srt. luis;
slagtanden ~ginnell door te komen t<lmd:lt
kl'll1"lwe, luizig, ketoekO<:'-alv ana I('/?'a sdoe,
dt' lip dan opstaat als een 't'o"tl:.'rklep).
kdi)f'koe~Zoka, karnbar!Jkue~, kel.:olodo, kaug~
mltllloe!.:", et.. ne kruissnede ge"en in ieL...
1I!J9f!;~, dat meisje beeft last .an vlooien,:ze
by. j-n een geschild stuk suikerriet. tolllX
wipt maar steeds op, ze heeft wormeD, ze i:J
::.mdo,.,I.,I", een -tde p3l1:je van xulk een stuk.
mannengek; dja 1tapotoe/..'oe oedja.-kadojQ1l.jJ
-, l!Tu'l)1:'kw drl - ~/f)eto.:kf!ka/w.!, }X:i n-::'e bangke
pat(Jl:ketJtu<!. maak mg ,,'ene kruis!:ln~t- in~ "modJillllaa, ze geeft niet om den regen, %00
ij.erig is ze in den landbouw, bl!llato~boellaJ:a
sujkerriet~ maar snijd het niet diep in . .tnQf..:ami. Ifj!' napJtoeJ..w, zij achten ons niet.%t'
~dueke IQd!l. bet .e:J$ter openen, door de sluibeb:J.ndelen OD.:! mlWlchtend.
ting naar bo.en te duwen en te ondersreuD.en.
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2. toekoe.: motoekoe, niet verder gUn, omdat
boesia. wordt aangestipt met medic!Tn, bare'e
bet genoeg is, bet eind bereikt hebben, one
bangle r.reianja, dja erca rabJdadi, zijne wond
.~mnba'apa soek~, motOPJcoe asele, 8.18 er nog
is Diet gr90ter dan alsof ze door een vingereen halve gulden is, is 't bedrag der belasting
drnk was toegebra.ebt.
bereikt; .~itoekoe, eveD'\"er gaande in waarde,
Jndotla, verschillende kleuren naast elkaar
tegen dkaar stuitende, paolia DIn baoela sa.ertoonen, tnetoela lC"oejoea'11ja, zijn haar heeft
mba'a sitfMkoe pai boere sam]xmga, zooals men
,"erscbillende tinten, ml!lltoelaZ, memoeaZ.movroeger kocbtl was een buffel evcnveel waard
tatam04'IIgkoe pala.<:a baoela, de vetbult 'Van
a18 een stuk zout; totoekoe, gestllit, op iets
den buttel teekent zicb bixonder ai, zit dik
gestooten.
op zijn nek, 'Verbeft zicb bizonder, met(){'ZaJ..-i,
tinoeJ..oe [Mor. tinoekoe] of tinomgkoe, bet
.erdacbte teeken€'D vertoonen~ metOllalci nnahlok hout dat men legt hoven op den stapel I
nggodi. batcmgi gaga, bet kind doet ,"erdacbt,
bout, dien men verbrandt om asch voor de
bet is al te builerig, mdQe/4f.,:i baoela ane
zoutziederfj te krijgen; wrong of knot van
melioe kajoepanja sambira, bara modinggoele,
in elkaar gedraa.id haar, d'ie mannen en
da ndapt!pate, een buffel 'Vertoont verdacbte
vrouwen rich op "t voorhoofd makeD, als zij
teekenen. a.ls de halve boef langer is dan
pas geba.:ld hebbeo, ..dr. 1noti1U)ekoe ri tongo
de andere belft, of de eene belft hom is, dan
ndo'CJe, het baar in cen knot op 't voorboofd
wordt bij geslacht; mopatoela, verschillend
draaien, ,"oor "oaar buis gaan ".
geklenrde plekken vertoonen..
(Grb. v. toekoe is "stuiten, knotteD", ti~
mampotoela mata, de oogen vestigen op,
noekoe .. bet geknotte".)
het oog gericbt bouden op, iets in het oog
[3. roekoe, zie ,titia.]
bouden als doel, wa.a.raan men zijne Mndacht
wet.oem, Amp. = B. toJ.:o~ stok.
"gdt, ":ia intje'e napctoelamataJ.-a, slechts dat
wela (0. Jav. t()(la,., toelad, Mak. &eg. toela,
bield bij goed in het cog, slecbts daarop
:\laI. teladan) en toeladi, punt, stip~ ala merk
ricbtte hil zijne opmerkzaa.mbeid_
door aanst.i.E.e.ing met verr of iets derg. voorlkotoela. doorzettend. doordrijvend, zich ingebracht, toela mbatoe, een gemerkte of kenspannend om z!Jn wil door te drijvenj mampobare plek op eell steen; mantoela, een merk
kotoeia mala, hetz. als mmnpotoela mata.
op iets drukken, stempelen, met een stempel_
la~ llioda, zie 1. [ae.
figuur bedrukken, 't zij met een stempeltje
pt.t.ptltoda boeZa, witte vlekken (?); sallopi
(pantoeia), 't zij met den. .inger, maDe dJa
lundl) mpatoela. eene la.ag is de heining' tot
koetoela ngka,.ama, al druk ik er maa.r met
afwering (Boeg. t(fllro' patoela,).
den .inger op, ndatoela lIgkasoemba. met roehibasi (.gI. laba) en Inatoelab~--i, aa.ngea.niline-Ten bedrnkt~ bestempeld, bestipt, lIawexen., 'bt>paald; malltoelaha..~, iemd. op 't oog
potoela ntanoedjoe ntcwe. napotoela noe mata
behbt-n. iemd. aanwijxe-n, benoemen, Ira·'a
ntaoe, met de vingers der menscben, met de
lltaoe aWK napatoelabasi ngl;abosenja, allen
oogen der menscben .a.n merken "oonien,
die door de boofden zijn bedoeld, aangewezen;
gez. v. iemd. die o.eral met den ,"inger natetoelaba-<:i, kome-n bep:l:lld, aangewezen te
gewezen, met de oogen nagekeken wordt,
worden.
omdat bij berucht is; paJltoeia, stempeltje~ ToeladiditSa.'d. Toi!lailgdidt,\erh.B. G.LXY~
't zij een bamboekokerlje, om kleurige krin2e S:... 63- 70): Indo i nToeladidi (soms 1. i
gen te maken op fOt'j~ 't xV ,-a._n ebbenhout
nTaZocdidi, dat uit pref_ tawe- en didi, Par.
gesnedt.·n, om .erscbillende tigu~en in kleuren-'
dirL Sang, dirih,;, g~l, :zou bronen bestn.n.n),
aan te brengen (Gkl. B. bl. 22): pal.:odi
naam eent'r aardgodin. vrouwv. d. Hemelgod,
mboroe ,matoe/ad; rj Irukanja_ medicijn tegen
Tor. 1. 268: Sdo i 1£ Toeiudidi mouuejoea pa!!,
fremboesia-spleten wordt gedrukt tegen de
Sd. i T. heeft rijsrsren tot hoofdbaar.
wonden, tveJ..·i ndatoeladika pakodi. fram- toelajole(vgl. toeja en ole, [1.jolt']), pro t.; lontoi

~

ndatoelajole, is goed bekeken; mangek,

mantoelajolt, -om te zien, te a.a..nschouwen;
lotdomo mpttoelajok, wie duidelijk ka.u zien;
tapa'eie ntoeL::jok (Tor. III, 671, 99)., 1a.a.t ODS
kijken en %ie-n; m4'elegi ntoeZajole (Tor. III,
691, 36), 1qjken met de oogen; ele ntoelajok
desa, kyk eens met aandacbt.
toelali (Boeg. id.), Amp. = B. toejali, mondfluit.
toelandi (uit het ••••), xwarte geweven stof.
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het jongen gestonen is, heeft wat ze voortgebraeht heeft in den dood medege.nomen,
djoe'a se'i bera da. koepotin~li.k:a, bara cia
napotinoelika~? za.l ik deze ziekte medeDemen (en in 'tleven blyven), of z:al ze m!j
medenemen (in den dood)?
Amp. mitoJi, met zijn-tweeen ofmeer rijst
stampen, mitoeli doea, togo, 0'p0, met z"n 2en,
3en, 4en stampeD-

toelia (misscb. v.lia, missch. v. toelingi, in den
toele (vgL joelingi en Par. id..), Amp., palm:tin v. door, dom, vgl. Nap. rnampotontodia,
wijn, toeZe l..-ij~, palmwijn v. d. kokosboom..
vocr den gek bouden, B. 'mampotMttengtJ);
matoelia raja, in de war, de klu.ts kwijt, maotoelei; toeii-illja, o.ergelaten rest.an werk dat
toeZia rajakoe, n e anoe koepomatoeZia, mYll
niet is afgeda:l.n, bebroed ei dat door de kip
verlaten is, wjoe manoe setoe dja lea'a ntoegemoed is in de war, er is iets wa.ardoor ik:
in de war ben.
leinja, naenggo liluloegi, die eieren zijn alle
bedorven, geschokt door aardbeviDg, taoe [toolibi, zie "",Zibi.]
mangkoni weleinj(t, mojabi potetalanJa, elC"a toelingi (vgL loZi, [katoeZ'l en Mal. toel~ door,
Tag. toetoele, oomneer, Fidj. toele, id.., Sang.
mailoe lIla'oeJno'~ tqjoenja, be naptJso sa'e,
wele-in.ja jabi mpop<Jsonja, iemand die rotte
toeli, oar), alleen in ta'i ntoelingi, oorsmeer.
eieren eet, zijn werk onafgedaan laat, als een toeIoengi (uit bet lIal.. toeloeng), hulp, in 't biz.
't leenen van geld, merapi toeloengi,.hu.lp Tt'akip die hare eieren bebroedt en enkele Diet
gen, meestal gt:ld te ieen vTae~n of een prijs
uitbroedt; de rotte eieren zUn 't overscbot
voor iets die hoven de waarde gaat, banja
van de broeierii; Wit m.QU'aja siko~ ru/e mfr
olinja koeperapi, 1Ilerapi toeZoengi jewlt, ik
toelei? als ge een ombeining maak~ laat dan
vra.ag niet deo prijs er ,"ocr, ik vraag ~lde
niet een gedec1te onafgcmaakt ; mampapoto4!:
lijke hulp; mel..-i.toelof!ngi, hulp vra.gen, gewL
k-i pokoefuiJlja, het schoonbranden 'Van zyn
geld te leen vragen.
akker onafgeda.an laten_
1. toeli (Bis. toelU, Sang. toe!id.?, Isinai toeZi,., toeloeri (Yor. tOf'/.rxra, wat iemd. zegt, montof!we, verhalen); metfJf"loeri, mont., argwaan
Tag. loeid~ [of Sang. toe!i, Ibn. luZi (lIS.), vgL
bebben, niet gernst zijn op iet8, metoelotri
toli1 toelingij); m&Jeli, krachtig en beslbt
tal)e ~toe, ~: fWfmdjaa wiitonge setoe?
spreken, zeggen. waar 't op staat: 1tUJ.7lweZi,
die man was wantrouwend, hij vroeg: wat
id. (tr.), toeir jtJkr;e, boi koekalinyani. spreek
hebt gijl. daar ingepakt? pa.oe ntaoe metotmij duidel1jk toe, dat ik het niet vergere,
loa;: i J[ollale lTlantotmwposaka i Santembi,
kQetodi l , be nr;el~t7., ik zeg hetje uitdrukkemenschen die argwaan toonen zeggen: H.
lijk, maar je let eor niet op: ta(Jf~ ratoelika,
,"erdenkt S. V:l.U .erstandhouding met een
iemand wien iets worot aangt:.-zegd. pantrxlt!·kakoe siko, J.:a$,q,U'anja J...·()eoj()e lCrIPjoe mataander: mmllrxloeri (tr.), beschuldigen, als
schuldig a.a.nwyxen: wanneer de ~ Diet
IIIUt!, pui be llfJf"lil/.~j(I, dat ik betje zoo forsch
was uit te make-u, werd zij door een go&beb gezegd, is.. omdat ik eigenlijk €"en knoop
gericht b~li:J;t, wat e.eneen~ zoo genoemd
in je -oogbaren bd moeten leggen, maar je
werd (Tor. I, 259. 261);jakoe natoel-Oeri ntatJe
geeft er niet om.
sdul!, }Jfli lx-lre'e kQl!illtjrlni salakrk: zij bepro t.· Hfbi~HMwJol:a h;...,ttJJ')i, luistert na:.t.r
ht:tgeen ik zeg.
- - - - - scbuldigen mij~ maar ik ben mij van geen
schuld bewust, :Ylkl) i ()u:i mrz'i manwe~ri
2. toeIi (Ja,-. id..): wlllljJlJfill()eliJ..:a, medenemen
f..-ami, Juttr/.., kai:tJfti fltluw~,tja. zelf~ vroeger
wt gexe:1, balJe/a TWite tnl'0afla dja 1wjJf)titl~
xijn xe ODS komen beschuldigen. ze zeiden d.at
iikamo poaJlWtja IIdjaoe. de buffelkoe die b§

toelanga, zie- 1. ~a.
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we kippen van hen hadden opgegeten, pa~
Iltoeloerikoe si'Q, naer/I) bare'e 'Ilaintjani, toen
ik hem als den scbuldige aanwees, zei hy dat
hy niets \"&n de zaak afwist, pai Mposaki,
lirx'1 napepate taue (tlU)~ 1U'It(j'O ma.'1ala, bare'e
natoeloeri rif)f!71ja, dat h!j boete beeft gekregen is omdat hij dengene dien hij voor schuldig hield, inet'Ds heeft gedood, bli heeft niet
eens een beschuldiging tegen hem uitgesproken, anOt' tulatoendekajakoe, ma'i mantoeloeri
si.l.:o. maka jakoe ndazcaika silo, wat men my
heeft .erzocht te doen is u komen beschuldigen, want men heeft roij bars gegeven (om
de proer op u toe te passen); mekiloeloeri,
aan een ander vragen een godsgericht toe te
passen j mampel..-itoeloeri i Melltjeloe, vragen
om een godsgericbt toe te passen op M.; sala
tneioeri, 'falsch heschuldigd.
toeloe-ri wordt wei eens afgekort tot Zoeri,
bv. re'(' lom ri pelillm, ri mo[JQ, ri pepongko,
er bestaan besehuldigingeo (met godsgericht)
bij diefstal, bii yerdenking ,an ontrouw, bij
hekserij, mompaoe loeri lra'a ngkabosenja,
maka re'e anoe metoeloeri, de hoofden bespreken eene beschuldiging, want er zijn lieden
die iemand als schuldig hebben aangewezen.
toema (Austron.), kleerluis, etea pesamboeni
ntoema, zooals een kleerluis zich ,el'$topt (ten
bal>e, nog wel ta ..inden); ketoema to'pikoe, er
zitten luizen in mgne sarong; UO'lldfJ ntoe1lla,
zie toenggll.
toemale, Amp., to toemale, ~cbeid~n nouw.
[toemaleta, pro t" zie leta.]
toemali, Amp. = B. lima/i.
toomaloe, zie 1. talol!.
toemampoe, de middenpaal.an den Tor. dorpstempel, ...·anaf de paladoaoe tot aan bet dak j
hij was op bizondere wijze opengewerkt en
beschilderd j wrsch. stelde hij ,oor den hollen
boom, ",urin de Tor. noeger bunne dooO.t!n
bijzetten ~Tor. 1. 287,289.4.25, .gl. ook 'Mrosa..
74, 258-200; de funetic •. d._iyunafl!1)(}f..<!E._,
l:-ta,,'ljJOt') is dus die ... d, krxlIIapa, zie aldr.
toemandoe, •. e. kokosboom, geen nucht mel'r
dragend.
toemangi. zit! tangi; to.emangi belllba. Todj .•
kruid dat in het wnscbwater ,an kleine kin-
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deren wordt gemengd, opdat z!i spoedig groot
worden.
toemangkandende, zie 1. remk.
toemangki, zie tallgl.:i.
toeDUni, n.". e. rotansoort.
toemanimoengkoe (met -fJem- gevormd ... tani.moen!Jkoe, dat met pre£. tani = tali is afgeleid •• mOe1l!JI.:oe, uit moel,oed, zie oekoedi j 'gl.
Yinab. t. ninwe'/.:oer, enz. nit trmil1we'/.:oer,
en%.; ..gL ook lanimboeloe en bo~1k = moengkoe), titel ,an goden en geesten in de pro t.;
i Opo toemanimoengkoe, Grootvader (fleer)
Geest; pomama, toemanimoengkoe, pruimt tabak, geesten (Tor. III, 681, 91).
'1) mtee mpangande ntjQt()[a, de etensbladeren
der geesten,
b) panfjihoe ntoemaniml)engl."Of:, de drinkbladeren der zielen. (Tor. III, 682, 121, 122)
toemanoetoe (st. tanoetoe, nit 1. toetoe met info
·an-), pro t., toe-manoetQe randa bago (Tor. III,
682, 118), bukkend loopen onder 't huis.
toemapi, zie 2. tap;.
toemapo, PmB., 'K. t .... koese (buidelbeer).
toellW"angkidji, :/:ie kidji.
toemssee~ zie see"
[toematoa.. zie toa. J
toemawe~ pro t. poranda':! nt0e7HalU, de ,ersiering .an bladeren [zie taue] (?)~ [of B. anoe
mMago rajanja, die goedgezind zijn (MS.)].'
1. toemba (\'gl. dl)~mba en M.al. Ja•. Soend.
~gadj. toemba/.:, Tag. toembok~ )1ak. toemba'),
jonge spruit, jonge stam v. e. boom, die nog
zacht is~ ook: het zachte binnenste, het merg,
toemba ntol('oe, spruit van suikerriet, jonge
top. toemba mbojo, uitspruitsels .an bamboe
(rob<ie), toe-mba laOt'ro~ merg. %acbt binnenste
\'&Dromn, toe-mba mpoja,poJa-spruit,in poezie
we! €'ens benaming ... d. la.ns~ turotix: meIOl![oe,
dt' htt!re uitspruitsels der rY.st~ die ook nog
\'Ttlcbt &agen, konaOf! toemix; jonge suikerpalm., die nog geen nuchten dmagt. tabaro
!OI:ltIba, jonge sagopalm; toemba~ koronja,
1COngO anrmggodipll. zUn licliaam is mollig,
bt't i", nog et!n kind; mauoe ll"pa mdonnba
Ilgi;()I'ja tra}/tjf!1~;a. een haa.o welks $poren
nog nk;: grooter zUn dan gemberspruiten.
patOf!mba, offertoestel, bestaande uit een in
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den grond gestoken stok, a.an het boveneiDd
oei ri Ta:tnoengk« Bangke, nlje'e 1tap<>~
meteenkruissneegespleteneninvierstokken
mba ntaoe, het water is ver te T. B., da.t
uiteengebogen; da.arin is een mandje gezet,
houdt de mensehen terng-.
waarin de otferspgzen worden gelegd.
pro t. menottoernba, paralL m.11'1A!afJm, aanroembaki, stokken of latten waarmee men
sporeD, er op uitstnren j monon~i ,da kot:1UJiets overeind hOlldt, b,. de mat (boro~) waar7Wemba, ik wil uL' uitst!1ren..
met! een draagmand (baso) is opgeboeid (loUa) penO'1wemba i Dokai, op aa.nsporing van
mboe); tolimboe nda.trJembal.:i, een opboeisel
Heer Grootvader,
da.t met la.tjes of stokjes is gestut.
b) peagori i Do~op bevel van Beer Vader.
2. toemba [lIor. id.}; tlUlntr)P.1'1lba, terlloo-drg,;,en, toembaja, pro t., tonnbaja depa temOM, jonge
terugduwen, oedja natoem.ba noe 1t!Jojoe, de
mannen, die nog niet lang hebt geleefd, Inawind drijft aanboudend den regen terug, sagoera pai toemboja, oudeD en jongen, rotoe·
lanja dja natoemoo ri taoe, zijne misslagen
rnbaja, jongeling.
gooit hij terug op anderen, oedja na.toemba toembaki, zie 1. toonba.
mbo'o, hU is tegen den regen ingegaan, heeft toembala.ngi~ A..mp., soort gras, = B. toemboeden kop tegen den regen ingezet, gaf met
langi, zie 1. t~.
om den regen, jocv;enJa natoetoemba mpaoe, toembale~ zie 1. zra],.,
me-para':!, hy heeftanderen met zijne woorden toembalo~ of onti m1Xlfl. grootkoppige, roode
teruggeduwd, door te acheiden, toemba ri
grondmier.
[o'oe, duw het ginds heen, tea"a ngka~lIja toembanga., Amp. = B. t()mbanga, kunstmatig
natoetoemixl lflpar.#!, be n<Lteai monomroe, de
nest.
hoofden heeft h!j met zijne woorden in hun toembele, zie trek
scbulp doen kruipen, bij heeft ze niet a:m toembeli (vgl. ut'u\ A.mp., scheldwoord, n'r·
't woord laten komen; mentoemba':!, eene bewensching, rrwtoem.beli, S(:helden, ';'ervloeken,
schuldiging afwgzen; momhetoeJltba, wederby. kedjoe inriomtJe. kerljoe a.'foe, kerljoe Iralr(JI',
zgds tt'rugduwen,. afwijzen, de een duwthet
mijaro ta'i pallqirnQl!, alla IMe-Ie 'I!fkaritlf';,
terug na.a.r dt!n 3.D.der en owgek .. taoe sPlae
neuk je moer, een hond, een zwijn,je ~~rro3.
djlt -In(,tmbetoemblr paoe, die menschen schuiis rood, hoert!kind ". e. krokodil!
\'Cn de bespreking maar steed:> op elkaar;
toembelot>kt Amp. = B. tambd,tJe, houtworm.
doikoe koeperapi ri tao/"setoe, rija IWJYlmbf. toembendo~ Tl/OllirJ":'TIliH-1Uio. plonzt!n, met de
toerrtbai, ik heb het ~ld dat mij toekwam a.:m
bet!nen en armen in ht!t water sIaa.n. zooal:>
ben genaagd, maar de cen schuift het maar
iemd. die probeert te zwcmmen. pakllja nll)op den ander.
mblll... ha, u:iliuja mtJllloeulbouil), zijne armcn
mantoembalaka, ';'oortduwen, ';'an rich afzwemmeo met zwaaien, zijne beenen ploczen
in 't water.
~
duwen, 1tgojoe lIlautrJl:lJtbal(llw dOl!an!JaUt, de
wind duwt onze pr.lu'W ..oort; Hloroeana~o toem~n;koe. zie Irmg/.:I)I!.
ria metoembrdaka rV)l!nja. het iii 't beste dat 'toembeoe, zie 1. ~'Je.
gU eerst eens dUl\·t: lllOTitoembalaku, ht!t wie- toemhldja (uir £i.iil, zi._' :llda.a.r, uf
den afma.ken; ne'/! IIVJmbdol:'JIlbaiaku, muk'l
Bocg. id.~ t'n het titdprefix tl)e-).
komi dja e1ra WI} napof)lbetf)f!mha~ noe Ng')jon::eling.
joe, wijst elka.:u- niet terug ($preekt Diet van toembil;".l., [pro t. =~. l.tO:JII PI::;.)}: ro/'" mob.AI)
._dka.ar jIof): '!ant gt! doet 31",_ ~e ,wind en ht!t
t'Ii'mlJig((. een kZ:Uld~nbQ'" D~et rlDg-vrr-ow ~en
ril!t,die tegt!n eJ1n.arinwerken lde wf,gQ.~ ~ted; moplraufj,....ll)l! tl)lmliJlya (Tor. III, 669,
het riet sch~f. maar 't richt zich weer op).
26), Wt't armringcn a.an ut'o oo~prong.
tdoemba, tel'1lt;-~rt!\"en. \'erdre\-t!o, ixali toembii. Ond. lI~r~tr., hd wt!ekt' dt'el der
:tUde. bo-vt"n hd neupbet"o, "jural/jfl1latl )([ol!
tdoembw;w, de ,;,ijand i", \'erdre\"en, If/ampfl·
ri tl)ern.biiJ~ia, h.fi ~tiet zijn paa.rd dt! melen
katetvemba i/l'ali,den ,ijand verdrU't!n; lr.w-a

866

TOEliBIRI - TOElIO'A

in de wC('kc zijden. In Ood. is toembii ver~
d('~ syn. m. ta/l/bii, zie lrii.
toembiri, zie /riri.
toembiso, zie wisfJ.
toembo. Amp. = B. 2. tfJemoa; motoembo, terug-duwen, voortduweo, r/rr!O/?IiIOo J/:jI~i(Jf!. door
deD wind .oortgcdreven.
1. toemhOf' (yg1. 1. t')/?lrQf' en Soend . .MaL toeJilIJoeh, Mak. Boeg. ioemboe, ?ga.Jj. tOf'lllbrJ,
grb. ..rcehtoprijzen"), rechtopstaande stutplUl, dicht by of ",lnk aa.n een andercn paal
gczet, om den last mede te dragen; mantOI!JII!J{)e, met een rcchtopstaanden p!l...'l.l stutten,
)ldotal'm})I)(, [opo, de stijlen v. h. haardrak
worden 'l"CI'sterkt met cen vla.k ruarnn.a.st gezcth>n sta.'l.k, ria krJPioeml)oe lrombo, 'mi nalelIgl..o }If)" U!/rljlH', ik zal de deurposten stutteD,
opdat de wind ze niet schudde j to/!lilboe rajaI.'f)r, mUD lust komt op, ik hUg zin, ik heb
lust, ')w't"e toembve rajauja mompaor]Xli nol'f)}uljii, hij had geen lust om te praten en
daarom zweeg hU; mampakatoembue raja
u(not', den lust Lij de menschen opwckken.
J}I(lIIlpdot'mbof." na.doeD, nal"olgen, probel'reD tc doen: iemands woorden ol"erbrengen,
eeD boodtldtap. bericht of beyd o\"crbrengen,
('en verba.al of cen gcdicht yoordragen; lJa}H'[Of'll/1m" p.·/imlja IIt,V,'· kd.,)t'le, hU deed den
loop y. e. rheumatisehcn man na, mogdl! kami
IIUln!Jkifo pttlfll'ei()t'mbfH:nja e119ko mbe'a lITo
PW'i!Ji, wij lachten to('n "'u zugen hoe zU
de maDicren der Parigische meisjes nadeed,
modjelldjl'l'e'e manoe., 1I11111ljXJH'loemboe p'ltofu-

n/o, de kippt'D maken een kraaigeluid. traehtcnde het hanengekraai na te doen, Mllja
Lara {o'emo jakoe 1JIugoelldji, nel'a mompepetoemZHx, niet dnt ik al kan knippen. ik pro-beer (hd) pas; lIa kuepeiOl.'mLoemlJ paoe IIgJ..-abf).>:f'IIja. ik zal de woorden vun het hoofd
ol"erbn·ngt·ll l l'f'/l)l!lId' I)l'l:a i!/I:'/!I(W Ira'a 1111'aoekoe j)fJt'ra~, breng al roUne woordL'll na.njt'
....moder over, madt1.!Ju IIJamjiZlooJl[,o( lJOtita;
anI' kOl/01ll0 quri IIIjJ{lnljll'toemool!(z, ht't i:; ge~
ollrloofd wrha.len te doen, al:> bet dt' tgd i:>
dut men ZL' dOt't; bl.llllpetOt'lIIbol!l nadocner.
):atol."lIIll()t' lIykila, het opkomen v. d. blikI$ern, pIa.ats W:UU' de bliksem uit den grond

opkomt (aldus is de voorstelling), Mensa 76,
57; kantoemboi! ranga~, de rook stijgt recbt
naa.r boven.
toemhoe lang;, een grove grassoort, die de
rgst doodt, om de Tele vruchtjes als oogstm~icgn gebruikt, Tor. II,271; trJNlIhOI','Iaflga
"het .leesch kcmt op-, w. t. lea/jl/fl, liaa.n,
als geneesmiddel .oor puisten gebruikt; tv>·mho,: lI!fko'o, PmB., 800rt kruid.
2. toemboe, Amp. = B. 2.lrJembaj tOl'lllboPT'aka.,
1Iltml rajangkoe, duw het wegl ik beb er genoeg van.
toemboelea, pro t., de schu.ine palen die uit de
Uxtnam~ (middenpaal v. d. dorptltempel)
naar het dak liepen; nijalimo ri toemboelea,
hoven op de t. gekomen..
toemboeli (vgL doemboeb); mantoembfJeli, voortduwen, wegduwen, ndatoemboeli n[Jkadj~,
wordt met censtok vool't'geduwd, lrillaloe ndatoclIIboeli ri uoJo, de pa.k:jes rijst worden i. d.
bamboe geduwd l jakot' dja nalol"mboeli, hij
heeft me maar weggeduwd,oe.emlalt11.'mboelika
pakoeli maliO!JO#!, met water worden de pillen
door de keel geduwd.
toemboli.o, PmB., xie UJerrwko, hangwortel.
toembole, zie Iro/e.
toemboli, rie f.("f)li.
toemengosi:- zie tel/go.
toemi: mantoemila/.:a (·naJ..-a), aanbiedcn u.ls verzoeningsge~benkl om te nen of de b1.'Ieedigde
er mee tevreden is; na10etJIilaku 1IILf)f'la, be
7!apodjo, 7ll'pa natve-mual:a. baoela, ntjl"/:' napo/.:0"0, hij bood E'en geitaan, die wilde dl-'ander
niet, daa.rop bood hij cen huffd aan, d:uUlIh~e
nam hij genO€'gen.
toemindja, in de uitdr. L.'fJtl'do to/:'mitldja~ een
kleine pompoen.
toemindongi (ygl. tiudo, tiudogl), Tog., 8tilsuan, tOl!1nil/(lolt!Ji~ mekakore pai ffllildindja,
stilstrutn, bl~ven staan, zonder te loopen.
toe-mo'a. wachter, uitkijkd". die geplu.atst werd
- op cen punt \·a.Dwaar mell... dc bcwcgingt-D.
V. d. vijand kon waarnemen; xU mocstt'n
hunne dorp:!lgenooten dieop het la.nd werkten
wll:lrst:huwen door tt' krijscben (ml'kilJl!), zoodat dezen na.a.r bet dorp konden vluchten; mo~ntO'a) oppassen, de wacht houdfn, uitkij-
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kim, siko da motoemo'a, boi malai anmtg9Odi,
76, 37); toemJK' lipoe "dorpenneerslaander" 7
j!j moet oppassen, dat de kinderen niet wegcen toovermiddel va.n koppensnellers (Tor. 1,'
loopen. Tor. I, 2i3.
234), toempa "!JOjoe "die tegen den wind intoemodjoki, %i.e todjo.
slaat", boom met vruchten die in den wind
toemodo, zie 1. todo.
bengelen; petoempai, het a.anbeeld waarop
toemoo (vg!. l.soe en Bad. uJi', hangen, vlluia
gloeiend ijzererts wordt bewerltt (Tor. II,
mpotoY', hangliaan), lucbtwortel, hangende
346): cen paal, rechtop in den grand gezet,
woru::l, toe1mY ntoentoe, t. IItomboe, lucbtmet vierk:.a.n.t u.itgehold bovenvlak, waarin
wortel \'. d. toentoe, v, d. tomOOe; volgens de
eeo stnk ijzer past.
overleve~ing kwam men langs de luchtwor2. toempa (Malt. toempang, Boeg. wtpang, Soh.
tels dexer boomen in de Onderwereld (Torate);
toempa'), kikvorsch, nr. zUn geluid todotde of
zie ook /L'ajaa ntomboe, op u:ajaa j toemoi
t(~doetk genoemd; toempa ndalapa, makara
twenoe sO; angga to'onja, de luchtwortels v. d.
ndakoni, sa'e mampombadjoe nepa napoapoe
waringin heeten "geestenschommels"; toemoi
U'f"oe, kapali tularoro, kikkers worden ge-rrlQtraJaa md.:eken.i udali poe'oe ngkadjoe nta~
rook~ als ze hard zijn worden ze gegeten,
llillJa, nepa mena'oe, toeuoe ~/kalionja, &lin80mmigen stampen ze en koken ze daarna, ze
ger-Iuchtwortels hechtenzich nan eenanderen
te roosteren i9 verboden; toe-mpa mamposi oene
boom, groeien daaroa na.a.r beneden en leven
mpae mallgoerll, oel.Coenja naoe'De, kikkers :mi·
op zich zelfj motoemoi, lucbtwortelB hebben,
gen het binnenste der jonge rijst uit en eten
draderig, strooperig zijn, van pa.lmsuiker die
het merg; taO, nTo Wal.Co Jallgi Wltmpa, de
niet goed hard is geworden, uoenoe 1x:rapa I
uitwerpselen der Hemelbewoners z.ijn kikkere.
motoemo~, 11W)ejoe kalenja Qe1t!Jka ri ra'(lllja,
3. toempa, pr~ t., mOiJ:OIramo t()e'Tnpa ngaloe,
de n. b. heeft luchtwortels, zijne wortels laten
Reer \Yind blaast fd.
zich neer .ana.fzijne takken, kUIl!Jkodo:gma, toempadoeoe (vgL 2. toempa en do~oe), ronde
motuemoe, 11WSJ1o, malifa, de pa.lmsuiker rekt
wort tambt!fJo (mand van een suikerpu.lmtak),
uit, ze is draderig, week l strooperig.
op bizondere wijze gevlochten, kompolljanrll
toemoea, Amp. = B. df)ito, verschrikt, ontsteld.
tOt1mpadoeoe, zijn buik is zoo rond als een
tot'moempoe (Par. opf)e), geda.an, klaar. afgeronde mand.
maakt, toem«mpoemf) ban.oea mam.i nria[JQlrllJ, toempampangi. L'l toemp;i.paki, P. (.gLp(lODS buis is al afgemaakt, wlt11UXmpoemo dja~
mpa); mantlJempaltlpangi, door elkasr werpen,
maa, bare'/!7JW re'e eu:o ndapclfal(,o, de a.kker
in verwarring brengen. uiteenjagen, bnrw dl'
is afl er is geen onkruid meer te wi~en., t,H'tf)"dlJe Of'dja, J/awl!lIIl'apaki"VJ ~tgt.;jl/e, de regen
moempoe7llo mfJllU;t(L, gereed met oog:.ten.
komt niet meer neer, de wind het'ft hem
tot'moenda, zie 1. toenda.
uiteengej~"'<i.
1. toempe: 71j1)mbel')~ml'e, zonder tu.sscht'npoozen
toemoKo, ook twmboko, xie toko.
op elka.ar yolgen, bet een op 't andf'r, de et'n
toemompa, zie tompa.
toemong;1, pro t.. Badderen, wapperen in den
0& den ander, moml'I'twmpe p<>mbadjf)<, niMe
wind; kanh.tallOng!fi-lItOl!llwngyilllo, aldoor
:;,,['1". z~ ~tampen rust. zoo dat de- stamper van
de eene daddgk neerkumt na dit"n .an de
fiaddert'Ddt'.
andt"re, IIwm.bdtJettll'l' J.·utlJedl)1' IItlUrll/a mami,
t-oemongka. zie 2. tongka.
<)~ze lanM'O kWanlt"n dO;' t":"ne ¥la.k os. de antoemon;ko, :rie 1. tVlIgl.:o.
dere neer. momiJeuJI!!IIpl' ka"j~ ,,;;;;;'IJofgkll,
t~mopo, zi~ '2. tupo.
- - - - - 'de boomen nelen de een na. den ander. motoemoro, tie 2. loro.
",fJd/)I'/Itp-! pmlfZg/)"ntof!, barft'e :silria'!. mytoemotoa, rie t'Jll.
b,....:;i, de geweren gingen na elkaar aI. niO;'t
1. toempa..()I:U. timpll, hamc~n): manttkHljJ(t
tt:gelijk, mvmhd,)~'jpe k((...~("~kOfl/po,,j(r ri
oni~ door hetaanwenden ""an a.f......erendemidtalU~) zune broeders yoIgden elkaar t'opoedig
del~n ongunstig vogelgeluid neerslaan(lIeasa
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in ,'t graf; jlQmbdQempe oni mpanfa"ajoemoe,

het dicht op elkaar volgen •. d. slagen van
licdcD die cene doodkist hakken (uit cen
boom!Jtam).
2. toempe, pro t., voL
toempee~ zi(> l.P('I'.

toempt"g'o, jongc kikYoI'schen f in het eerste
~tadium ,. hun lenD; [volg.,JlDd.: cen kik\'orschsoort, waan"an men ·zegt dat zij bij
}Jc,-igf>o regen uit den heme! neerkomcn, licht
van kleur]. YgL (/tll!lIIpapa.

toempendo. zie p('}/do.
toemplla (vg1. foullpi{(J,wempina); mOllQempila l
zit ten met nan iedercn kant van 't lichaam een
L('PD gevnuwcn, In~'a mOl/oell/pila ri horae,
eeoc nou w die al(iug op CeO regenrnatje zit.
toempili: Amp. UlIlldl)elllpi/i, zich lichaamshareo uittrekken.
tOf'mpinali:i (uit het Bub. IO/'JllpiJlal.. ), Amp .. bi1.
toempo. pro t., 1) = B. tocllljloe, eigenaar, 2) =
B. tOIll1'O, fLfgeknot, stomp, [uiteinde'l; toe'll/po
Jldnre allue lajf)" (Tor. III, 693, 85). huishee~
r('n die gestorn'n zijt, kaZhu/odo ri tOl'mprmja,
L1Uf bij je eigcnaar, toelll}KJ moo/ra, toell/po
u!Jal'Jf!, ('igenaarl'o der wolken, eigenaars \'. d.
wind, ",,'/IIjlo 1/(#' limf", meaJ/[jlm, eigenaaN
der opr!jzt..'llde wolken; tOf'll/pO }ldjoi (Tor. III.
G~j, 2t;~). [punt ,. d..'1"i pIS.)], i&oe randa,
/I,l'lIIpr) tln/rI), mun hart is bekommerd, mune
g,·dachten :r.ijn stomp.
II) tIf,'e lIIJ/jlriil,oe rauda, wees er niet bekom~
merd om,
&) lie'/;' uurj>offJf'lIIp" 7(wr<J, laten uwe gedach.
ten er niet stomp om zUn.
1. toerupoe (toe + 1fI1"j(', vgl. )JOP; (enz.]), eig0n:lar, bezitter, meester, d('gent..' \'an wien iets
afkomslig is, isell/a tOl'lllpoe{/Ja, wi en bl;'hoert
het toe? ',u(I:r 11/((1101"0 f(j('lJIjJlJf'Jdrl, de eige.
na.a.r i~ oobekend. IOPIII}Jf)c JlDano, dt..' gee-sten
van 't )It'er, fot'm/If#: ntmw. de geN,ten aan
wie de grond behoort, ff)f!1!.ll:o/;' n!JJ'·fJ!:..O:-~·
-marl zdf. in eig'l.'n per~oon, tOI'lIlPU(, lI[jkoj'o
du 11(11).'(11/1(1';. 1aat !lU in eigen per~oon komen,
l'fli lIf1km(j'JI'k(j/' {{welf; ~oegi$illja. I)Qre't'jff1
11Ifttl' tl}l'lJIjll.H'lijll, ,vUJwelllo mnmjHlkotiisi, dat
de schuhzit-kte opnieuw oYer zijo hedc lUf
i~ uitgebrohn, komt doordat hU is opgehou-
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TOENDA
den ze te behandelen, toen de moederple~
nog niet genezen was.
mampotoempoe, bezitten, beheercn, jakoe
ria mampotoempoc allOt ha1t!Jke, ik Deem bet
grootste stuk in bezit, ~il"O ellt malllpotoempoe
kajoel..oe mami, Deem gg ODze kokospalmen
in""'bezit; Ira'a 0l'0e all(}/> mangkekl'ni tam: pai
of'e, i Dat(#' dja Jwpapufoempoeka p{U)e, pai~
ImJlja i Dat,Jf' oare't' 1II0mpaot' kodjo, de rtiks~
grooten die het land besturen laten aIle beyelen \'an den Vorst afkomstig zijo, ma.a.r de
"'erst geeft heelemaal gee-n beveleD, siko d(l
udapapotoempOfka, men zal u als den eigenaar, den dader, de oorzaak beschouwen;

IO/lloa mampotoempoe faoe. taoe mampotoe~
momT)epotoempoc Ilfauo lamoa pai
laoe, de goJen zUn de eigenaars der mcnscheD,
de mensch en zon de eigena.:u-s der goden, ze
zijn dus elkaars eigenaars; mampetoempoe,
vra.gen om jets te mogen h~bbcn, zien iets
in bezit te krUgen, da rajakoe da mampetoe·
mpoe banda/{, S()Q, ik zou weI een lee~e kist
in bezit willen bebben, do koepetoempoe df)i
ri siko, ik naag geld &aD. jc.
katoempoe, wdl. "de baa..!'o". duim, groote
teen.
Amp. to~mpoe ugJ..·oro = B. kada, snot.
Z. toerupoe, pro t. = B. [lJIttjlQ, berg-top.
toempoo, zie I.poo.
1. toena (uit het Bo('g.); waloow, gering, arm~
L'llig, nederig, 11/rllQena i:aflKlroeJ.:oe, /ll<ulja'a
relif/J..·oJ..'oe" ik ben iemand \'an geringen stand,
wat ik heb is s1ecbt; katoena, gt'ringheid,
nederige staat, mampaL-atonla, vernederen,
geringschatten.
2. toena. (:Mal. toenas). spruit, uitloopt"r. taw
m(;'oe'o m(lmptJta o~/ollja. dll lW)'t'ot"O lra'a
ntoenallja, iemand die nalezing houdt, oogst
den nawas, om de uitloop<'rs oa te oogsten,
ffjf'lIa nt01'(la tQf'lroe llgkaliol~;a, spruiten van
aardvrucbten. die "anzelf zUn g:.un p-oeien.
l~. toenda. ("£'1. to,..,.'a, (fuUoera, cn Bo('g', tot'dang,
t/Juang, Loin.soehang. Xap.h'}l'ria, Leb. hor:ra
(eoz.]); moton/da, zitten. plant:'! Demen, van
\'ooI"i';erpen: 5taan op zgn natuurlUk steun~
\'lak, taoe motoelldo ri UuicUl.ja, iemand die
tot kwyti~g z!jner schuld bg zyn &fhuldenaar
mpoe lamoa,

moot blijven werken, djManja motomda ri I
lenglmja, de oorzuk zijner ziekte zit i~ zgne I
vermoeidbeid (inspanning), motoenda ri iQpei, !
als scbeidsrechter zitten tusschen de partijen .
wier zaak door ~n godsgericbt wordt uitge~
maakt (Tor.!, 175); poumuta, tijd, plaat8,
wtize van zitten, masae71tf) potoendakiH, ik zit
al lang, imbeoi da poloendaJ..-oe? wnar zal ik
zitten? poloenda ntjilo, de kandelaar waarin
de harsfakkeI wordt gezet, potomda mpaoe
naperapi"1,To Sal"Je, nakanga'a mbiln, de
Napoeers \'nlo<Pf!n iets om bunae boodschap I
op te zetten (een buffel of cen varken, om
te eten) opdat bunne lippen licht mogen zijn
(om gemakkelijk te kunnen spreken), potoo.ula mpoalcti, de opzet \'an de omvleehting
(v, e. handrnt), bepa reoe til.·oleg;, potoellda
balolrmgi, er is nog geen babband met touw,
waaraa.n een stuk bamboe kan zitten (om het
doorbtiten te beletten), an.t' oare'emo 7U)ekoto
1fU!lindja, potoendanw, alg je niet meer kunt
loopen, ga dan .titteD, bare'emf} tlaJ..-ow tIIe~
limija, pai 'UJpotoewiamo, hij kon Diet meer
loopen en da.a.rem is hg gaan zitten.
mallioenda, makeD dat ietszit, opz-tin plaats
komt en zgn werk doet, mall[ot'lida 90r().'1i,
de ....eerkrachtige !at \" e. val of strik spannen
(:MS.); salatoenda, nrkeerd geplMtst, niet
op zgn plaa~ paoe salatoend(t, een verkeerd
gebruikt woord,
J...·mltoellda'!~ aldoor maar zittende, k(mtof'~
"da'! ranga.~, als een zuil stijgt de rook op,
WOrni'otMllda, zitteD 0p, ali napotot'nda
IItaoe, op de mat zitten de menscben, taut'
napotof>lIda ndjoeoa. iemand die een ziekte
met zich omdraagt, lI/alro llapotoenda mljot"(t
(po~zie) .,op het heimw('e zit ziekte-~ heim~
We€' is de ondergrond \'an zickte, wordt tot
ziekte. topiJ..·(X 1JapotOl"lIdrlSi, hij zit op mun
sarong'. mampotuellda Iroe!.·Q[of', zitten mt't geM
vouw;n beeuen, zood:lt de knie+.:n opden ,loer
komen: mampotfJtlldaki. zitten op iets, zitlen
- \'00:- iemn.nc. in dl' plMts, k,-XfijJ(ljaJ::~~
I

'epa kf)('):oto da

1Id(lpaJ..·mrof'l'ak~'$j,

an-of' mGmpMlJmdal..i jakol',

ine ba:aklJ(

ik wasnog kit-in,

ik kon 'nog oiet deelnemen aan het~l(fOe
rake, mijne taute heeft voo!' mij gezeten j tao"
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mampotoendari :Mlkinja, iemand die moet bl!.i~
yen werken om zgne schuld in te verdienen;
bartle Upotoend4jaJ..-oe, ik kom niet tot 2itten,
dja Upotoendaml; se'f', hij zit zoo maar (plat
op de billen)~
mompalf)e1U/(l, oprijzen, overei'nd komen l
sontgko ~, toemboe m,f)mpatoemio, cen
schoorpaal staatsebeef, cen bij-pa.a.l staat recht,
TIlfYmpat.f)ellda apoe, de vuurvlam stijgt reeht
omhoog, kaJ<Jel.w ntpa In01'9gego, nepa mo.mpat.oemla oeHYX, de koko~palm beg1nt pas
uit de horizont&le richting op te groeien, het
palmiet groeit pas omhoog; reaja 11Ipalot!rvlfl,
beining van rechtopstaande palen.
mampatoenda, neerzerten, iemand een ver~
blUfplaats Mnwyzen. omdat men hem in zune
macht het"ft, pai lIapari ufaoe setoe ri pad(l~
u[jl.:a. lIlaJ...·a kaixJ;(eltja mampafrxJlda, dat die
menscbcn bti de handelaars dienen is, omdat
de hoofden ben in pa.Dd hebbt:n ge~even. lUI·
to'o nTo SaI«: kami se'i taoe mpatONu/a,
si'o mnmpatot'nria, de :Sa.poec.rs ze;gen: wij
zijn menschen die zUn Deergezet, zij bebben
ons neergezet (bet is buone goedbeiJ dat wij
in ons land mogen wonen, want bet land
bt'hoort hun toe). bare'e "apodJo liTo RUII')
maara'1. pa..-sa, elrll 1Utpatof!'nda llTf} Baiand(t.
de lIt"erbewont'nI wilden bet g ...denktet·ken
(voor den in Y.\1et'r \'~rdrunken Ir. Fennema)
niet onderhoud€,D, a.l~of zg door de S~er~
lander:'\ in hun land wan"n gezet (door de
g'un:"t der X:s in hUD land IDt.>Cbt.-o WODen),
mWJll'at')"'lfl'l !lor!}si, de ,·ee-rkrachti.;e!at \" e.
\'al :'\pn.nnen: pal' If/u/1lpnt,,,·'ltrin Ja ...uJu, de rust
vormt a1 kDOopen in bart>o :;t.'n!!'t'l (:lIs zc
knicMhoog i$). wdl. ~zet al knoopeu": fJ")llljlll~
tOrI/ria edJ'I, zie 1. IlI/dal ; tq"lt/~rtdil, kom('n
te zittell op i .. ts. et'n lIIat, ('en stuk bout,
t/'/"Il""II,11l lIIt1t"!.-,,.' I"fllll/N""'" l~inJ'a l,~, III/)~
I/(Uii1r1O )llk,,.., (!Ira lHl,~U "'tpafof"!/lf,t. mune
oo)!en kwarut:"n zit'h n€'t.~r [t' zetkn b[i hd
zi~'n \'ao dat fmaie goed. ik zwe!:g' als een
,mand die n€'t"rgt'zet is: kafl!patoellda IIgklJ~
I'IJ11ja. de stand ,'an zUn lichaam. de wijze
wallrop hij ('r bij stond,
mam}lflyA(""""{{t! d(Ho'n zi[ten, lalen zitten,
tot zitten brengen; JXlj/f)trxflda, het gt.'5Cbenk

AI$.~--"

870

TOENDA -TOENDE

wa.armee men bU zekere 800rt ,~an huwelukssluiting (Tor. II, 23) de bruid overhaalt om
te gaan zitten, gewl. een koperen schaal
(docIa) of een stuk katoen.
mantoendmli, beloeren, belagen, in hinderlaag liggen tegen, m(1nloeJldaJli iICali, lagiwa,
loeren op den vUand, op herten.
toendai, in Ond. en Meerstr. toendei, re-den,
oorzaak: IOMdainja pai napoga'a ,tfaoesetoe,
dja mopapaiso, de reden dat zg zUn geschei~
den is dat zU maar voortdurend tv.-istten,
toelldai ngkalf'OJl!lOnja, bare'e namre"Z mpapallja mabobaki, de oorzaak van zUne ondeu·
gendheid is, dat zUn vader hem aldoor slaat,
dja UJendai mpano'o"Znja, hU bleef er voortdurend aan trekken.
te}lalantoenda, op de billen komen te zittcn,
b,·. als men yalt.
to(lIIoenria oflllQtonltfJenria, P. ook timoenria,
motimof.'lIria, in binderlaag liggen, loeren,
mainlimo !oellda ntaoe tocmoenda, degenen
die in binderlaag ingen, badden hunne plantsen in.~enomen, pakadago, re' e taoe motuemoetlda. pas op, er liggen lieden in binderiMg,
re'e /ralf'oe alloe lIa/of'lIdrmi, pai 1lapot0l!1n(Je11dn ri djaja mbcwoc, er is een varken d:l.t
zU bl'loeren en daarom Eggen zij' op de loer
op h(·t pad dat de va.rkcns volgen.
Amp. nWfoenda mpu'u, hurken, lIwtoNula
1JIpoa~~a, zitten met gevouwen beenen, po/{)C1lda ?IfJana, de scboot, de dUf'n j mr)lIIpaloerida
koera, den pot te vuur zettcn; llgana Ire'a
toemoe7lda soesofnja, mdomO/:llaka daanja,
een meh:je welker borsten zicb vormen, K"'geluk met het begin der menstruatie; tn.t)/:
motoC'lldallfJi ri djaja, lieden die op den weg
in hinderlaag liggen; taoe mn.n{oem{ani illrialIgillja, iemand die voor zijoe 8cbuldcn bU
een ander werkt.
2. tOE'nda (ygl. 2. toeda~ tlJesa en ~ap. Tub.
K.ar. tOOlda, Mak. toenra); metoi"f/fla, verYlocking-en uiteD, kadja'a nd'Oalljrt.paLII!.!p.e.
~lr)t7idn.: ri joenol}lIja, in zijne booshcid sprak
hij yer ..... enl>Cbingen uit tegen zUne mn.kkers;
1!/antotnda, vervlo(>ken, yerwenschen, 1I11lt/tol'l/dn Z }oenoe, auderen yerwcnschen. tar,,·
lIatoolda: lIgl.:abosrnja, nair/o: am.' [ioe PI·~

-

-"---".TO]ThllEI -

mandingi, da makauY)e doeanganja, da male
malodongi, lieden die door het hoofd zgn vet"·
vloekt, met deze woorden: ale zy kaap P.
voorby znn, dan zal bun vaartuig omelaan
en zy zullen verdrinken, nateo (of nakem)
tltoenda tQea'if..:oe, maJ.·a re'e anoe mantoemia,
mun jongcre broer is gestorven ten gevolge
-van eene verwenscbing, want er is iemand
die hem heeft verwenscht, toenda 2 kakQe taoe
setoe, mal.:a .'1iko 9aua"Z palltoendaZmoe, vervloek
dien man, want eene vervloeking
-van u is kracbtig genoegj mompatoenda, mompapatoe-nda, vervloe-kingen, verwenschingen
uitspreken, taoe to pompapatoetula, eeo ver·
vloeker, verwen!:!cber.
mekitoenda 2 (intr.), mampekitoenda2 taoe
ri jomoe, nagen te vervloeken (iemand door
een anrler); mampapafoenda, bevelen om te
vervloeken, laten vervIoeken.
toeude; metoende, metoendeJ.'i, tracbten over te
halen, met vleierii, beloften of met ander·
soortigen aandrang; faoe bare'emo 7lakoto ri
ill·alinja 'ldjo'oe metOf!tlde ,.i taoe salembanja
da mamposi'ilcalika sj'a itralinja, lieden die
het niet konden uithoudeo tegen bun v!ja.nd
gingen bij ee:c. anderen starn bulp nag-en om
met hen hun vijand te bevechten (Tor. I,
219); pefoelldp.flja maria tl9aJa, tlato'o;sajoe.
kakfJl! taoe setoe, bti had allerlei middeleo
om oyer tc balen, bij zei: sla me dien man
het boofd af.
.
m(tlltoende(ld), iemand overbalen, met beloften of bedreigiDgen, om iets te verrich·
ten, natoendeki jal.:oe da ndJo'oe lIIegiu·oe, hU
baalde mij O'"er om te gaan beboeten, jal.oe
t(we nda/oend!', anoe udatoeJldeIL(l,jakoe, ma'j
manfocloeri siko, zc hebben mij om hulp gcViaagd, dat waarvoor ze mij hebben gevraagd
i:; om u van bekserij te bescbuldigen; tloe'uljaa J.·odjQ anoe ndapetof"Jldekika l-o'iJ..·o? wsar·
vocr hebben ze je tocb willen overbalen? tao"
ndapdof'"lldeka, de lit-den tegen wie hulp i~
gc'·.ru.<lgd; It/('J.."itoemk iemand nagen cen
ander O\'l'r te bal!:'n: lIwmpeldtowdt> taoe lIIa!.-adj(', da napasajve jtfltlWe, cen dapper man
!steD overhalcn, dat hy ceo ander het hoofd
aM..

mu

:

pro t. pa7UJende, uitspraak, afepraak (Tor.
III, 696, 186).
toendei, het%. als toendai, zie 1. toe-nda..
toendeki (uit 't Bob. toetldek), Amp., vloed,
hoog water.

toendeola, pro t., parall. met bataegi, ramp, on-
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t,n«:ndjoe, tenoendjoe, verbrand, Oan~IUl
toendjoe ntooe banoeanJa, tinoendjoe ttgltalu>nja, zijn huis is niet door nnderen in bra.nd
gestoken, bet is vanzelf afgebrand.
toeDdjoeDgi~ Todj., hiel.
toendo [Mor. id.J, PooR, bieL
toendoe, pr.1., tanimboeloe ntaoe toenri«, gees-ten der gestorveneo, anoe Wendoe manaoemo,
die reeds lang o"Vededen znn, kolaki ntaoe
matoendoe, sirib van gestorvenen, bara ndia
anoe tQelliJoe, er is niemand gestorven., rora

beil, verdacht geval I).
a) da ma'oera batnegi, om het onbeil te verdrij ..eD,
b) da ma'n!9gi toendeola, om de ramp te ver,
wfideren.
toendoemo ngkaromoe (Tor. III, 671,92), miatoendjo0; mmdoendJoe, in brand steken, ver·
scbien zijt ge gestorven; mindoro mekakabranden, lipoe mam; natoendJue :we ju"ali, ons
toendoe, soms aIs dcod n~rvallende; napatotdorp is door den vuand verbrand, djamaa
ndoe lice ilahe, gedood door den vijand.
mami salimpoe poeramo katoendjoe1 bet ge·
B. tf)tlldoe Iliana, in poezie = tando IItalla,
velde hout op een onzer akkers hebben we
uitboek d~ lands; tnontfJf:1uioe, knotten, topal verbrand; monoelldjoe, bet bout dat op een
pen, kadjoe lldatotlldoe, geknotte, getopte
ontgonnen akker is geveld~ V"erbranden, taoe
boom: p{)kae lldatoendoe, m/ato'o lamoo bemOJloel1djoe pampol.1llakoe anakoe oejoe;, mun
linde, de poka~-boom (die op den akker staat)
eerste kind beb ik gekregen toen men aan
wordt boog hoven den grond afgehakt en
het branden der akkers was, ane be meJ..wli
wordt genoemd: godhcid (gestotycn vocr·
apoe lltaoe 1W)nomdjoe, ndato'Q; malliata usoe
yader) wien 't boofd is afgehakt, (((If! f~/I'j
loba; (me madago peJ..·oni apt:X"J nday/o: manapolre'a, aqe toekaka naiioenaka, elra rave
It"oeri tojoe tltoempoenja, tedoeH lrala, tela· I
1II0mpiuetmuio, montof!lidlJI! o~lI!Jka ,.j jl)j,mj«(.
IIdoeli Iro'o mbalalf"o, /('(J!lgoe trata, pt"Jeloc i
dejongerezuster beeft h!j getrouwd, dt'oudere
toe'a, p01lgl.-amberosi, Xrlo i mPaloa, JXll'0is bU "oorbijgf'gaan, zooals iemand die £'('n
loeka, pendjojoka, pobo1l9goka: als bij het
boom knot, hij kapt de takken af begmnendl'
brandeo "Van den akker het V"uur 't bout niet
bij den top.
vertcert, noerot men dit "den bonten hond
baugh· tOl:ml'Jf!lIjn, [(IIf"a trll.'lId()l!lIja, uitdr.
roepen" (eeo slecht verbrand stuk land ziet I
v. iemd. die veel f:l.milie heeft.
er zwart geplekt uit); brandt het vuur geed, ,
dan zegt men: de testikels "Van dt'n ei~D:l.ar toendoega (-rgL ro("ga), prop n'm bastvezcls v. d.
suikerpalm, gebruikt hg bet was-scheu ,·an
zyn zwart, de boomstammen zgn weggerold,
sago, om de in de slcuf bezonken ~<>() teg-pn
cen muizekop kan er afrollen (zoo schoon is
te houdl'o. of bU het o\"erscheoken van palm·
de berghelling afgcbrand), zet de boomstamwUn uit den opvangkoker. om te zor~en dat
men overeind, roei de boomtronkcn nit, w:tai
het bittl·rhout (tTorli) achterblijft: }la/will
bet yuur aaD, Nd. i P., ga er bU op de hur~
IldatIJI:"1It/('I'!}uni, ecn op\'angkoker die -raD cen
ken zitten, kruip er bij, buk er bij (om bet
prop is \"oorzien.
bout bU ·t vuur tc brengen).
toi.>ndoE'~i (Yor. toem/of·lIlt). helper, bondge.
[1) Oor-:pr. Vo"":lS het WQ,lrd (o.-Ildeo{,! ook a.I,. alleinoot
den oorlog i ceo onzijdige stam zendr
din;.: van (of?llie op)!enomen; de f·egels (~l'Tmo
md(mto, bata..gimo mentjocyi wal·en d:lar vl'ruald
weI l'Cns aan een of aan beide deMtrijdende
nlet:dnn KOIU! h('t ·uitget"Vkte "ullf>il tewor. partijen h~lpe-rs; tot"lulf)'.'gi Il To Lage kj'a, -w-ij
!'<:hijn. dan komt t'r onheil voor den dag:. lkt,~ ~
zij 0 bondgenooten yan de Lagei!I"S; IMt(JO'Jijk dat dt'~e nfl .. iding jui~t is ('(1 du~ /rK'lldeola",lgenlijk een specialer b<o'tet>\.,t.'ni" been ,bn balll<'9i. [it
wlo".'7i ri To Lage, bulp bit:den aan die v. L.;
de tail'ijkt!' ·pl:l.;l.t...... n in de pt·ie . . terxangen -..=r foelIut/ltIJrfl(lr~!}i, helpeD, bystaan in den strud;
ndeola voorkomt, ILls pnr.llJel-woord van bata~i. fait
liI",kit(Jendrxg~ vrageD om hulp, To Lage madit eehter niet af tc leiden.]
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mpr'kiuJI'ndoc[ji kami, lie- L. 'laten pns vragen
hen tc hclpt·n.
toeoe; Stt!o(:m. = to-melle, toraa, aardvrucbt.
L toengadj~ (missch. w. t. v. koenganga, vgl.
tor-UfjUII:/fl) , "plUting del' el..·ltlaag onder de
,"oeten, op de plants del' tecngewrichten, toengadje t"I'II'i mbrdo, pakodilljll ira mijole, 1ldatot"oeka, 1m,. mflrapamo, O$a, t. is een lichtere
soort yan I,ojl), hl-'t geneesmiddel is een maisblad dnt I'r om gebonden wordt, als -dit ge·
broken is, is men betel'; I...,-'toe-~Igadje, nan t.
IUJende; /dfwnfjurlje lraindekoe l.-arama, de
plaatl'l tU'Uichen de teencn is opwaarts gl'"
spleten.
2. toengadjft, zie (Jdj~'.
toen;nru;a, :-;tr. B. = koeJlg((II;!U, zie 'Ifjfll/fja.
toengare. Amp.
13. tOJ/gun:, de strand·maleo.
toeng-.tsi. Amp., nt'k.
toengede; {don/gct/e, gedeeltelijk gescheurd,
gebnrstcn. zooals bv. een hakmes.
toeog';ai (Ko(·!. /f)I'lIfjkai, ygl. L tfkJ/gka: eig.
bet, ."bukkpJ! over iets, zich met de borst er
op toelt'gg"'1! "), oogmerk, bedoeling ; mantoe.
1I:IHai, ieti'l Iwdoelen, beoog'en, in den zin beb.
Leo, met op;o:ct doen. afl(' kOf'paA'odisi taoe
krx(l)cn(J!l'li da Im'osallJu, als ik iemll.nd behandel, d:m hedol'l ik dut hU geneest, no('toc.
u9!lai !III J.. "dillfi, leg je 't er op aan dat ikje
sla? IHllljrt 'I/Ira J.'I)d()f!II!!!llfi lIIesillgal"u, pai.
hwJI( l-OJll! m/lfwl! point/allltH', ik was niet yan
plan tl' manl'n, maltr bet gcsprek komt vanzelf 01' jc ,whuJd, m/atoel/g!Jai m(lngajaU, ba}{jn bara 1II1~illli lIgkalionjn, het is met opzet
er uitgehaald, 't is er niet vanzclf uitgevallen,
oa()e/a flIt(JI(llI'lI!J9ai doi, een buffel waarvoor
men geld wi! hebben, doi 1J'/allfoell9gai baw'la,
geld waar\'oor men cen buffel wil hebben.
toenggala, Str. B. (uit het )Iak. tuen9fjala', ,"£,L
2.lor1lgko), ('I'n handelsterm: een stuk voor
(-en stuk, gllmln: tOe1l.'lgala !Iola, een stukje
gambir ,'oor ('cn bal suikcr, 10hz ioenggalrr
doi, l:.cn pisuIIg yoor et:n duiL
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ndato'o UJo'oe jOlldo ni«Jluz, de stuit wordt
ook genoemd: de kleerlaizenbrug, taoe be
malai:! ri toellggi mbe'(I, iemand die maar aldoor de nouwen naloopt.

L toengka (vgoL 10<"99ai, «:oengka ') en Yak.

ioenggu, Beeg. wengka), wdL "bet gf':bogene"~
aar, biz. rijstaar; toclI!Jka of patoengl", mbaJ.:i,
het stuk bladschecde \". d. sagopalm dat zicb
buigt over de draagmand (U'ah), bet deksel,
de sluiting; [tocngl.-a mbaki is ook w. t. v.
njara, paard]; toell!lka of patoengka mbombo,
toengka [oda, de deur, bet vensterluik, de
sluiting van deur- en vensteropening; toe-ugka
baloe (P. t. lI:al()e), gelx>gen zittend,loopend:
'V. iemd. die steeds met 't boofd voorover zit,
loopt; wescb. [opgevat alsJ "bukkende als
cen weduw(naar)", omdlltmen vanzooiemand
denkt dat hij (zij) spoedig weduw(naar) zal
worden; ten reehte echter t. lealoe "krom
bukkend"; 11Iotoellgka, bakken, zich buigen,
aren vormt'n, aren drage~ pof.ot:ngka, ndip(Jtoell!Jka, Im'a mbe'a 1II01la'if buk, bukt, rijstpotende vrouwen! p'f.S~H'oe, pae mami, potOf'ngka, perara, kanggaa, J:ata..~a, kom uit , 0
onze rijst, schiet aren, blink, word geel, 'Word
rijp, da motof'llgka ri lar.J1w, we zullen naar
de zwaardgreep bukkcn (ons een weinig buigen om 't zwaard te trekken); motoellgJ..-(l~.
lHlre'e 71akoto tn(J1ltpujoa, hff staat in gebukte
bouding, hg kan zich niet recht overeind
houden, 1notoellgJ..-a'.! JOY-t:, gebukt, ineeogedoken slapen; mfllltoellgka, mantoengkalri.
zich oaar iets bukk en, er b!j bukkeo, zich op
iets toeleggen, er naar me.en, natO<!?lgka
kandjo'oe noe ja'unja, met inspanning (ge.
bukt) \"olgde hij bet l>poor ztiner 'Voetstappen:
kpotol!"ngka, in gebukte bouding.
lItalltf)ellgk(l,,,-~i kmule/,i', eene hut tege-n den
grond slaan, wdL tot bukken brengen; kallflJ;:'
Ngka'.! mOlllola, 3.1 bukkende oogsten (ais do.:
rijst is nl..'crgeslagen); lI.iajlOtoengJ.-a$i }KU',
mayan.·, nI(1bf'l/fesi Irod(JIIgo, men mOt"t buk.
tot"~~g!lO.,Ja\·, tOI'II!;gir 1 ~al. t("'H:;!Jil.·,-i()~:r' ,kt:'n nanr de rij!i-t, 't is lastig,je..rug ~plijt ,'an
yit. tOf'lIfjgill!!, IOIl!!I.-ellg), stuit, stuitbeentj(>,
mekaar.
silaoc U'c'" 1II01wm/;oe, 11dapdiro t(){,II!Jgh~ja, _:::'::'::.Y)f/jlot(){'}/g]..-a. toero.:-pen: pf)/of'ltgJ:a.'
daar bent',I"1l zUn \'rouwen arm 't waw1'llchf'p.
P). De ~'e-!·w~i7.in:.: n~:ll' V-'Otmgk.i:. is Ilie-t duidelUk:
pen, jc klint lH"erzien op bare t'>tuiten, /Ol'll!lgi Wd!lcht I.dw()/'t :t.ij bij 2, lDe,,!/ka.J
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riscb ha'kmes i. Diet goed om er de bloemkolf v. e. suikerpalm mede !SCboon te bppeD.
PmB. toengki = B. toeki, framboesi&indica.
1. toeogko; 1JWtomgko (Mor. id.), moeilgk, Jas..
tig, bezwaarlgk; ncendjaa ~motoengkoi,
ham u-ata, bara rcajaa? waarme~e denkt ge
het moeilijk te zullen bebben, met de boomstammen of met de lianen?
2. toengko, in de uitdr. itJmgko Ot'ani, een tros
bijen, die ala een klomp aan elkaar hangen,
als ze beginnen hun nest te maken~
nadoeroemalloellgka.!.(Tor.III. 69"2, 64), toengkobi (ygl. SIJe1Igko), spalk, stuk bout of
bij raapt ze bakkende op.
bamboe waarmee men eene opening die zich
Tog. tQfflgka. ba.lm; Amp. toe1/.gkasi,jong I
wil sluiten, openhoudt, bv. bet binnenste
bosch, opgegroeid op verlaten ·bouwland.
eener pas gemaakte prauw, waarvan de wan2.toengka{uitbe-tBoeg.toeJlgkl,vgl.toeu!Jgala),
den ncb naar elkaar toe willen buigen, de
een tegen een, een in ruil voor et!o, een deel
opening v. e. gespleten ~tuk bout of bamboe,
voor elk, djole mallgoera toellgka doi, een kolf
ook de stut onder cen valluik. dat cen .euster
jonge mais ~oo-r een duit, se'i kita da mogaU'e,
sluit, of onder cen vatdeur, die e-en poort af·
baoela toeJl!Jka banoea da ndatcai, UxIl!Jka
sluit, toengkobi IOOa, de stut die 't vel16tersombol'i manoe, nn we gann fe-est-vieren, moet
valluik omhoog boudt, toellgkobi 1lgkoetca
ieder huis cen buffel geven, ieder gezio een
1tI(mtill'aa, toengkabi ,doeh-" mampatoouia,
kip, gambe to~m!Jka saogoe, dja 1l'OeJ/gktJ mpipaikaJ/ja moodo7 de spalk in cen e3.go-s1euf
ntJa, be mf'}abi, ieder een stukje gambir, 't is
stuat d'wars, de stut v. e. "'enster staat overjuist \"oor ieder eeo, er blijft Diets over.
einJ~ maar scbuin, toengkobi ge.w'!., de kam
sipatoC1l[lka (uit bet Boeg. sipatoengkt),
v. d. viool; U'oj7:::Jrdatoe-ngJoobi,
1'IIl?7Iggoro,
ieder evenveel. ieder cen deeI, een stut.., mosi·
in den bamboekoker wordt een spnlk ~zet,
patomgka, :l1sgelITken teg-eno'Ver elknarst..~an.
opdat bij niet krimpe, toell!Jkobi doean.ga, hoi
toengli.ali: maroe1lgJ.'ali, afge-stort, van grand,
1lU'ngkom()f', zet een spaak in de prauw, opdat
dJaja natoellgJ.:ali mPoso, de weg is door de
ze zieh niet sluite; tetoen!JJ.·obi n!JJ.'am~'asa
Poso (onderspoeld en) afgestort.
paja'(l WU' miff/or]'i, de voct wordt "crbinderd
toengki ('Vg1. loeki, $oellgl.-i); moioengJ.-i (intr.),
te buigen door den splinter, als meo bem
mantoengki (tr.). met de punt v.h. mesbakken
buigen wil; btmtOf' ndatoengkobiJ.-a raja b(J$f),
of slaan, baoela J.wto~-'lIgki ri bmgo, ikhebden
bamb~·hoepels, om er het binnent,te Tan de
draagmand mee uitgebogen te bouden.
buffel met de punt \"un mijn mes een snede
over de bi! gege\"en, natoPJI:/I.. i I/oe [aWe ti- toeogli.oOo: Amp. m{)toell'.lkr)bfj~ op den buik
mpoellja, b!j bezecrdezij0 kuit nan depunt \·.e.
liggcn.
mes; taoe tIIopaiso uwmbetoOlg/'-i, tmtende toen~li.oe (Tontmb. Tond. fotl:;ko'); /IIa1Ltoe~
lieden wonden elkaar met de punt 'V. b. mes;
ngl.-oe, pikken of bUten met een .ooruitscbie·
baoelajoc1/fJ~ mesoea ri nall'()e, natof'tlgka, 1/(1.
tende bcweging V. d. bek. zooals vogels en
tomggai da natida, lIta1lOl.:(I dja Id(jQ/!/kika,
slangen doeD, 1I'ltfJellgkoe doeata, laat een pyeCll andcrma:cs buffet was in bet rijstveld ge·
thon jc bijten, gewone 'Verwenscbing. aJle lIa¥
Jron . . .cn.. hij _bukte zieh naar hem met de be· _ twnfj/.-UI' df)eata Ira/l'Oe, mekoek(l(ifej«:noalja,
1
doeli;g hem in den poot
bakkt'n;""01ldero---- TRClm-prboo hmlraU'oellja, djela lIi}e'/!, poaa
tu~chen kret·~ het beest a.Ut'en maar een
mmHlmfl jlfli moboela, boi nata'il()i.~i dOMi(1,
snee met de p;nt 'Van 'r mes; labor: ,tTo Jlor-i
:'.111l!/ruii IIW!" dt~al(l 1lflposempa, lIepa IUZlJU'e,
be madag~ wiapt.mtoell!/J.-ika konalN. cen Moalii een \'arken door een pytbon \Tordtgebeten,

bv. mampapotoengka !Cia mona'i, de rgst·
plantsters toeroepen: bukt! mampapotoengka
pae., de rijst toeroepen: schiet aren! pepapotoel1gl..-a, of paporoengka, de sarong of bet stuk
katoen dat eene vrouw geeft aan hare seboond~cbter, die h.aar den eersten keel' komt bel·
pen bij 't beplanten van den rijstakker, ~om
baar eens te dcen bukken .(bij 't storten der
rijst in de gaatjesf'.
pro t. llOengka Immba = B. tomfjka mbomho, deur.
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schreeuwen de' andere 'v~rken!l am hunne
pompatoZao, mars en aardvruchten worden
medevarkens te roe-pen, als ze gekomen zUn,
geroosterd, zonder eerst nog op ieta anders
vailen ze alle aan met de tanden en doen de
te worden geIegd; ntUzto:enoe-lepa t()T~, ka~
oogen dicht, opdat de slang hen niet vergifkokJenoi?, kakokpa'l,kakokom'2, de aardvruchtige, eerst als de slang dood is en uit elkaar
ten worden bij gedeelten geroosterd en afge~
gescheurd, houden zU op, t(w/' natoell!JJ.:Qe masehild, telkens cen gedeelte geroosterd 1 afgenot "de kippen pikken hem", gezegd v. iemd. ~
schild en opgegeten.
wiens huweIijk in den morgen wordt gestoten, ! 1. toentoe (\"gI. 4. toe~), uitspra..ak, gezegde,
taoe natowg/.:oe mbale..·we "de muizen bUten
rede, 'Verhu.ai, trJellfoe 1ldaja, ovcrleg, meehem", •. iemd. wiens huwelu!, in den a.ond
ning, op\'atting, plan,- gedacbte, toentoe nda~
wordt gesloten j petomg/.:oe, het deel van een
jal.'ol' moroeana da melimlm.. 't is mijne mee~
te bctalen boete, dat door den woord.oerder
ning, dat het beter is te verhuizen, tCUJe matI'
der schuldige partij van de boete wordt afgeot('i re'e toentoenja, er is een gezegde \"an de
dongen j [oak benaming Y. d. boete welke een
vroeger gestorvenen; mrmfoentoe, spreken,
man geeft die met I:'('n >:tn hem gescheiden
zeggen, een uitspraak doen, natoentoe ndaJaHOUW wi! hertrouwen (Tor. II, 36 j zie sf.!mbf.!
Izja, hij dacht, h9 was van meening, h[j zeide
mbueli op ~ombo), of die zich weer wil verlo'Ven
bU zich zelf, poernmo koetoentoe ndaja, nepa
met een mei"jt- mt't wie hij de verloving 'Verrata ri riko, ik had bet reeds o>erda.cht en
broken hceft (Tor. II, 15, wnar men 'Voor PI?_
eerst daarna komt het bjj u, mantoentoe kara'!.,
tl)t:tlglm petlJ/:'lIgkoe lere en de verklaring v. d.
eene rechtszaak bebandelen, 'Vertellenhoeeene
term .erundere overeenkomstig bIz. 36)) j lIIe~
zaak zicb heeft toegedrsgen, mordomtrJedjaja,
tvellgJ.·oe·lo{7 (Jocata, de python pikt (aan een
zie 4. fodoe; mopat~, eene redevoering
tak) hangende ict~ op; trlQe lIatoeligJ.:Qe~/!.;
bouden, het woord Toe-ren; da tapombetol'~
JlljJI)la, de python hangt aan een tak en bijt
ntoekamo j)(xlja'ita, laat: ons elkaar onze fami~
cen mensch.
lie'Verhouding uitIeggen; rm::mtueiltoesaka, in
Jflalloen!1ko~. pikken, \"oed1:'el oppikken, .an
den breede .erhalen. uitToeng verslag ge"cn,
kippen; 1II0IllptJIIOI:lIg!.:OI:' ff/(l)lfJe, kippen te
toetttoe~akalllO a"oenUH:~ na/.:a tel..'arijOf!baka
eten ge,en; IIIrer/O!! ndapanQf'll:;J:ud'a djole, de
mpodago, .erhaal uwe zaak ten einde tOI:.",
kippen worden mt't mais gevocrd i mal/o/! I/flazoodat de toedracht goed vaststa.
jJl.ljJ(lllwllgl,'fJI!ka djoli!, men laut de kippen
Iwenfoe, iets dat men te zeggen heeft,. 'Vermet mats .oeren; tilll)t'lIgkoP, wat eell ~lang
bnaL venllag, boodschap, re'e nocntw/':oe r£
heeft opgegett'll en waar zU op ga.at siapeD,
."i/':o, ik heb je iets tezeggen, taJ')e mana noe~
motinoeJlgh-oe, het slapeu nm de slang als zU
Iltoenja, icmand die .eel te zeggen· heeft,
heeft gegeten; liJaJlthwl!II!JI.'oe, to~pUs overI('a'a llOnltoe ntaQl! Maja poera"2, aIles wat
brengen in een blad wll<lrvan men de punteD
de meoschen te 'Vertellen hebben gelooft hij
bU elkaar heeft genomt'n, tali mlatinoeugkoe,
alleroaal, SOl!ntoe "flKatoeu:oe, het \V oord des
ndabaJlgallika baboello, een hoofddoek wordt
Len~ns, het Evangelie; monot'lltoe, het woord
aan de 4 punten bU clkaar genomen en ge~
'ceren, eene zaak behandelen, zUne meeniog
.uld met lans:.tts; /.:ami lIapontiJwl:'7JgklJf!kll,
w!spreken, Ira'o ttgkahooenja lldel.'l);:mo "deki
by heeft ons in een blad toespijs (,an het
Rall/), ria m07lutillVl!, de boofden zijn naar het
feestmaal) gebracbt.
)leer g<'gaan om cene reebtszaak tc bespre[towgkoe tangJ.'onJ,\ z.ip 2. SI)kl).j
ken. Ilriipolldjiimo l.."Om; poeraz' .. i 1lgKni da
to_(tn.i)~-\.mp., Yerk. Y. tud,)tlli.- zie aldr. - - _.
illimOtfltl)~. zwijgt gij :illen stil, Groot'Vader
toenoe (Austron.; P~mp. tOl:II): mallto'·IIO~'. bij
zal sprt'keo. ban.", ntalli to powIntloe si'a,
het .uur roo~r!.'rl>n, malltl)enoe koera. C't:'n g€'_
hU is ou nict zoo'o, eerste ~pr('kt'r: sampo.ormden a.arden pot in d!:'D 'Vuurgloed bar.
lloen/vr, d€',i,':'l'nC Dlet wien men spreekt of
. den. dju[y pai ka..~otbi IIdatoo/ljl', bl.lre't' re'e
redt·twist, l/akama'i nli:uJe ~etoe,jakoe cia ~~
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mponomt«nja, laat ze maar eens bier komen,
djaja, wtg, toentOt!a'v'a, een overgeert'de
dan zal ik bun weI te woord staanj manoe~
eigenschap van hem, aangeboren trek, ook
weI tomttJctja of kJentoekanja.
nloe, bespreken, onderbandeleo over, manoentoe baoeia, over een buffel onderhandelen;
3. mentoe, een klimplant met groote bladeren
taoe poerarroentoe, iemand die niets meer te
en roode TrUchten; de bladeren worden gezeggen beeft, die niet 'Van zich af bn aprebruikt om er rUst uit te eten; 2 soorten, eene
ken; ~toel.-i, praten in ongunstigen :rin,
met gave en eene met diep ingesnedeD bladekwaa&preken, to penoentO€k-i, buxoentoeki,
ren; zc worden gesta.mpt en met curcuma
bajl/~, iem::LDd die altoos over aoderen
gemengd op wonden gelegd.
praat, kwaadspreker, manoentoeki joenoe, toentoea, toentoengi, zie 2. weI/toe.
kwaadspreken .an andereo, allerlei van an- toentooo, kleme vliegjes, die op den palmwijn
dere menschen vertelIen, mamportoenWeki, id.
afkomen.
1tWonOOJtQe, iets wa..aron~r al vee! gepraat
toentopo, schemerig, half licht, by. bU ~n
naderende bni of tegen zonsondergang.
is, tot vervelens toe, kara'!.. mbonoentoe, een
zaak die al eindelo05 is besproken;po-patwe~ toeo, verk. v. kotol!o, W. t. v~ laoembe, sinh;
ntoe'! popai,~o ntMe setoe, de twist u.n die
koja ntOl"O, sirih-nuehten; jama ntneo, sirih~
menscben wordt maar aldoor bepraai.
bladeren; metoeo, op sirih uitgaan.
Amp. m~Jb'it'Jdoe! ~preken. vertellea, katoe- toe~o~ mampetoe'o"i. g~d toekijken, geed op
iets letten, ane cia mfmtjompi poe$e, da ndapt:rtfoe, verteUing! 1ftr)"mpatoentoeka, verhalt'n~
spreh'n over:
tOf!'()$i mpoda!Jo, als men de na.~eIstreng af2, toe-ntoe (Bad. toelltoeiJgi, Bo<-g, toe'tOOl.[J, Tag.
snydt, meet men geed toekUken , ma1l1petQe'osi
ton/tIm); malltoentt)e, langs iet" gaaa, een weg
to melambi. ::lcherp turen naar kippenlui!!Jes.
of ricbting "olgen, djaja malltrj(Jltoe boejo,,",
toe'OIf'i [Mor. toeou'tl, staken die men op
een weg die den hm .:tn·t gebergte 'Voigt j
eene rij D"t~ a.ls herten·.erschrikken<; ze zUn
sa}jtfX'nt~ IUljaja, den geheelen weg langs:
van hoven gespleten en in de spleet is een bos
kadjue nd.apairmdf)elw, bllrt." e Jldapatiu'au,
lang gras die naar links en ren die naar tecbts
balken die in de lengte worden gelegd. niet
wijst; hoven op den stok is eeo plak t!uiker~
palm~.ezels aangebracht en de stokken zijn
in de dwarste.
y,miuent(}r?lgi, €'en 2d~' pakje rUst, dat nan.st
.erbonden door een band van bladeren; de
de eters wordt n~rgelegd ••oor 'tge~al ze nag
herten zien deze stokken .oor menschen:tan :
Tor. II. 364: IflflJdo/!',wi djaja, den 'Keg be~
wat willen eten look tOI'"JltOY}/!Ji, zie obosil,
ba.kenen met zulke stokken T djrtja mJ"t()("olri~
pontoentfX'lIgi Tldadika ri oj{) lill!Jgo"a, de 2de
kit lagi,ra. 11(1kllkr)1I0 m'){tfika, de weg is met
portie n]st wordt tussehen de gasten ~legd:
togo IifjQmtjol' tOYld/)en~/;lljfl: barf)", kina'a,
hcrten·'erschrikkers afgezet voor de berten
iIlGOI:', drie dingen komen na elka:tr: palm~
opdat zij in de springlans loopen.
wUn, rust en toet<pij~: 71111ltol'ntl)l'II!Ji k;'w'a, ttH."obo. zie ,;bo.
er wordt nog een:> rU",t gege,'en, naffX1lio/!lIgi 1. toeoe. in versterkten .orm ,ritveOl:', kLmknab.
mampeoZ... mampeoasi, mamytr)l'mlx>e. hij he-eft
~. e. stOOt of houw, die hard tegen ha.rd Mnkomt, t,,,'I,,,"2 ri k/ldjl)l:', hans ~ tegen een boom,
het nog eena bekcken, D~cre>raagd~ wrtdd.
l/fIr IIf/(ljX1,dOI"t!r)YII!Jil.:a "'iuri'a, J,Jr.lnl [1)1.'/1,
trW/Jo', JlIli''''!llg!:I)l:'lJIt) doeata. hap, beet hero de
i,am: 1)1';. da (ioe prlkveli ri /rtyrul:IJ,:Us men
slang, tl?f'<Je. tl)l'lIt JiIIlIa!JfkJdl)#t, nca ief)l)tr)t:
t'r riji:lt of pi"ang of water op bat \"olgen, dan
TII/'lJj'" p3.f, paf! knalden de geweren, alsof
er bamboe- .aneeosprong j kafltot6?, aldoor
.. g:ut de mcdieiju door de keel, p(}I'raw) enl).·
miutil(:, ndlllr(l[i~J/t/J..,}/tl""'lI!Ji Irl/()c;-tmd:u ei
. pang, pang! bom~. bons! £lang! Bang! djll
,~llfl)Yr)Y lNrill'jJ.'o. t ..bolrlww <Jl:'alli, slechts l~n
knllen zfin uit;cd~ld, worden er nog \.'en$
pang gaf hU t'r op en daar .logen de bUen er
ui.tged~d.
uit: lII11tdj..ro:-frJ+:rJ", in de maat rUst lOUUDpen;
fOClt()((t "waarlangs men gaaC, w. t .•.
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Il(JI'ndjaa ",ot~()e riloo!?''W'at geaft er zoo'n
I bons daar? lIwmbetoeoe mpintja karama~ de
\'ingers komen maar juist tegen elkaar (bij 't
om$pannen v. d. pols).
2. toooe (vgl. toeduf' en Mal. toeruell, Tom h. toehom, Sang. toehonlg)jpatoeof', wdl. ~ wat men
dO('t neerkomen", boodsebap, opdrncht, iets
dat men door een ander aan een derde laat
zegg('n: /TIPpa/uM", een boodschap stureD, iets
door een aoder laten aanzeggen, mepatoeQP
To Killadoe: m()lrajo 1Uft!tjoe, 1~tOU'ajo goema,
mIl/rom bate'a, da ma'; llape/ol!ongga nTu
Pelxtfo, de Kinadoei>rs sturen de boodschap:
de rgstblokken ('n de messcheeden schieten

lokn,de varens dragen vruchten, laten de Pebutoers maar eens komen kijken (Tor. 1,205):
IItj,.,'e napatoergka jakue, die bood~('ha.p heeft
hij mU g!;'zonden j IflaJII}Jf'patQf'oekajuenue, aan
l't'n ander {'ens een boodschap sturen; tnampekipafocoe, \"ragen aan iemand om een ander
e1,'U boodschap te zenden.
Amp. mlflllpitl)eoe, boodsehap, aanzegging
z{'ndt.. n; napitf)l:I)nwJ..-aka dja'lllja, hg liet
zijne familie aanzt'ggen j tra::;ii pit(jf'oe mpa'/lllgl'f)"', aldus is de opdracht van mun vader.
1, tot"'<H:". knoop, stri~ die ergens in wordt geh.'gd, strik om wild te vange-n (Tor. II, 366);
t/il/IX lII}'d<:,." t. metal', t. mpol'l:'ia.lus yan et'n
~trikl die op zich zdf ook weer een strik
"orll1t. tljl!'U" mpodjio, Ius Y. e. strik die zoo is
g(.'knoopt, dat zij I) nit·t dicht kan ga.an; djole
::;wtllJl!'oe, 10 stub mals, met et'n del' scnutbla·
den aan e-lkaar gebonden; mantoe'oeJ knoopen
vu~tknoopE'n, mal/toe'Of! topi, de saroDg \":l.Stmaken, door de punt v, h. overschietende deel
in te steken; tdOt"iH', ~eknoopt, in den knoop.
J.:ullue'oe-lloe'oe raja, onwillig, aarzelend,
wantrouweDd, met tegenzin, Jwn{)e'(JI'~ raja
mqmkolli, be m(llWI"O, mt't tegenzin geeft hU
andere-n te eten, 't is dan ook niet in orde,
J.:lll1oe·oe"! raja IIlaoe fllar/.)fJ~ ri djaja ballgk'"
dt, menl'ch('n zUn niet ge'.linJ om aan dt'n
gt:.~teD wt"g te gaan wonen, kltrro('oi:~ p':mrpr:r-: Ill' ut~lOl' mrljatljl-:", l'~'II'IP, de woorden komeo
l'r met gOt.'d Ult b!J den dronken man, hij
:1 J Ht't II:J.od,..~b!'l1t

hecft

~hjj",;

hakkeltj napo1UulfN? ndaja mantadji kz.m.oo~
29n hart is oogezind om het Heidendom prijs
te geven.
2. toe~oe (Minah. t. id., Bis. Pang. we'oed, Pamp.
toed j vgL ook kotoe'ot, dat wrsch. v. dit We'Qt
is afgeleid), gewl. nt«oe, v~rsterkend bU~
woord, eeht, waar, terdege, hall!]ke roe·of!,
bang!.:e IItoe'oe, echt groot, terdege groot,
madol"O nllj/f:·Qer zet'r druk, echt levendig, eo
/aoekl1f1w nl()e"oe, de zon is al terdege hug.
matoe'w~ half droog, min of meer droog of
hard, matOi/oe wmboe7 bet slijk is zoo droog, .
dat men er over loopen kan, matoe'Of'l1W
djaja, IImpau"'!mo sahxi~ de weg is al vrfj
droog, hg is al eenigszins hard, matoe'oe 1Iga"ga, (mun) mond is droog, dorstig, matoe'ae
kompo, (ik) voel me ui;'o-edroogd van binnen,
kadjoe matoe·oe, hout dat al vrij droog is:
bontje napakatoe'oemQ pai nakatoe'(#'r ze heeft
de rijstep:J.p half droog laten koken. zoodat
ze nij hard is.
.
Amp. dOlUlofl.gi lIioe'oe maugillibiroe tl.UJt',
echt vlug er btl om de menschen in beroenng
te brengen, mQSoeii ~·oe, mnrali ta niolingkOf', terdege duur, zoodat ik het niet heb
gekoent, ka,:~i'a-ntoe'QeI'ja kfJt'pukoIlO, die is
het echt die ik graag wil hebben.
toe"oeri (Tag. no'oil, Yor. U/on, weten) j L.
lIteioe'oeril staren~ lang nur ietl:l kijken; manirm'()I'n, strak aa.nsta.ren, voortdurend in 't
oog houden, jnkoe nawloeri lliloe/a, fen buffd st3.1:1.rde
strak aan. taoe :1doe be naOir'?
IIwntoe've"!ri Wla U'f!·a, die man zit oDophoudelijk de mei~es aan te stan~n; batoe'oeri,
iemand die de menscben en de dingen pleegt
a:m te ~ta.ren; lII(fmbdoe'oui, mekaar aanstaren: lI/o-lIlbdoe·oe":.ri kOOSl! pai tinanja, pili
1Iflkatiana, de buiJelbeer en zij rl wijfje zitten
elkaar aan te staren, roodat bet wfjfje zwaoger wordt.
In PmB. i~ tl)/:,'ueri e-t."D del' gewone wOQrden Yoor wzien".
toeoli.o. zie ok'i.
toi'paki pIal. trprz!.:, afwt'reD). planken, dit' in
den \'orm Y. ~. ktlm z~n uitge~neden en aaog't'bra.('ht w')rd~'n &:In de uitejnden v. d. nokbalk ,'. ('. hui:S1 oorspr. om oDzichtbare mach-
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toero -mpiliMjaJroe Si'i7 nn ben ik juist op
ten af te weren, tOMe ntoepaki, de pennen
reis, toeronja, de tijd er voor.
dezer uitsteek8t"is, toepal.:i etea :1oedj«. karoea
patoero, Toorgevoel, inzicht, blik op de
nto'&n}a pamgke, deze uitsteeksels lijken op
toekomst1 re.'e. patoero nda}akoe, da ma'i ineluizenkammen, de 2de naam is petmgke.
koe ralleo, ik heb er een voorgevoel van, dat
toepako, veenmol, GryllotaJpa, gebruikt ala
mijne moeder morgen zal komen j pantoerohenge1aas, ~o setae bfve'epa ndapoana
nyi, w. t. T. mala, oog [zie )!O'ntoero(ngi)].
IlfJe ifl,eko~ jakoe, nto"ngrmja ri lany/wia ntoepalm kare'I!ktJ#', toentertgd had mijne moeder toeroe (0. Jav, tOl:l'i);, Bik. toeroe!], Tag. Bis.
toetoeg. Moog. :;We!], Mal. tidoer, Austroo.);
my nog niet ter wereld gebracht, ik was nog
1I'mtoerolt, gaan liggen, nederliggeD, 1ICaU'l!:wJi,
in de knieholte v. d. veenmol.
motoeroe jon, toen het duister we~ ging hij
toepasi (vgr tot!paki); matoepasi, niet meer te
liggen en sliep in, motoeroe ntjoedipi, op zijde
zien, verdwenen, doordat het vergaan, afge~
liggen; sanl«rrJe tekrtlinga, met da.t bij lag,
"Weerd of verdreven is, m<zgonoemtJ sanga ri
sliep hfj in, [Jl>Ik> santQerwjorekoe, maTf!:1nffltO,
U'oekoe, li«mo kagoronja, mat~, het
ik had nog maar eeo keel" acbtereen geslavleesch op de beenderen is al vergaan, het
pen, toen het dag werd, ~anloeroe jorekol',
is reeds meer dan verrot, bet is vecdwenen,
kkilroiuzo, na. een ke€'r geslapen te hebben,
bemu Tna'i U'atl'oe ri n(uroekot', mauwpasimt!,
werd ik wakker, wgontf)ltrr)e kajorehJe, bm'l!koqx)U:uomi pai nakatoPpasi, de varkens ko'epa. mare11U', ik had dne keel" geslapen en
men niet meer
mijn akker, ze zijn vernog was het geen dag.
dwenen, ik. heb ze afgeschrikt, zoodat ze ver!!IfmtOl!1'fJe (iotr.), afnemen in hevigbl:'id,
dwenen zgD..
,'an wind, hitte, mautfJerQe ngo}IK, de wind
toepe (Bim.
Boeg. toep", ei), speeksel i
gaat liggeD, mantuprmmw karallU!da ngkr)~
metoepe, spllweo, met opzet en boorban.r j 1II1lronja, de hltte van zijn licbaam is gedaald;
ntoryesi, bespuwen, da koetoepesi {wnja, ik
tetl)erol', te}I'Jt()I!roe, komen te IiggeD, telo,.,zal hem in zgn gezicht spuwen; to petf)fjl",
rfkllW rnnR, de zon is &1 komen te Iiggen (op
batoepe, spllwer, iemand die telkeos spuwt,
de toppen del' bergen of deI" boomen in 't W.),
om zijn a.fkeer te toonen, aa.nsteller.
t,.,tl!"'rf~":. T/lad!;eIl9J.:a, hij kwam. min of meer
PI". t. IVJejK, speeksel. melIOt'"pt, spuweo.
pla.t te liggen, toen hij omviel; tdt;erof'pi, in
toepeli, Tog., kromsprekend, ~praak~brekkig.
slaap ~evallen; .'fito<!J'()f!, bij elkaar, allen tt'
toepeo, zie Jiffl.
7..amt:>n. gelijkdijk, ,~lr)er()nlw Ira·a 'lgJmblltoen (Nap. ~alci, vgL 1. /fJI'ria, [1. tfJt'1lrillj.
:11!,~j'l, kami dja lutmb,.,[(f, lIU1pl!t:" de hoofden
enz.); mav;era, afgestort.. \'. d. grond, door
zUn bU eil::3.:l.I', wij doen niet anders da.n
aardbeving. ondergraving. regen, I1WtO"rI/
wa.ebtt:>n.
talla, nakau ItQe oe~ lIlf)lf'O, de grond is afgestort , meegevoerd door 't huoge wateri 11/(1_
mant()er~"aka. vaak afgek. tot manlo/?rOi".
ntoera U'O,YJ, bamboe (afhppen eo) nederDlatig!.'n. in mic.dere ma.te, in lageND graad
halen. mant«rw.i, mantO#'rabi, malllpakatoe-nt.
\'errit'nwn 'Kat men dod, I)lln/e natoeroebaklt
doeD af~torten, afgrd.ven, Ilor1atOf'ra..Q tWIll, de
m'I!!"I,.,. hij matigde zich niet in 't lachen.
grond wordt afgegra\·en. afge~tort.
hw'" '-: 1lIlt'J'trr.w TIWmjJf1rj,." hij matigd~ zich niet
toe-rangg&.. PmB-, een kruid met welk~ l:\Il.p
in 't "'prt'ki;"o. nuudll':rodbf1-kll) mandioe, ma·
mt."n zieh de n~<>'Cls rood verft.
IIgf.:fJlli. IntArmtjo, wat mindel' baden, eten,
toerate. Amp.
B._ torate:..- Ondt'fwereld.
hard loopen; matltpetllerf)I!I)(Jka ada, diFn ei~b
toero, de tijd \"001", de gelegenbeid tot i~,"'fJI'"I"'I'1'"-van 't gewoontereeht een~ wat lager stelleo,
mJX)djamaa, de t5d voor den landbouw, tfl"ro
wa.t la.ten zakkeu; lidfp"TOl!bl,lkaIflO 1I!Jojo~. de
mpompaho To KOI?kof!, ml!u:aIConw T'I Bmw,
'Wind heef.: zicb al wat gelegd, is ..at gaan
ten tijde
het rgstplanten der Koekoet:r~
liggen, l1utdjmlllo "'i'a. tetofrOl'bl1kamQ engkuzijn die '\"llO YYeer ~ aan 't wieden 1 &"i
IIja, hU heeft een goede l~ gehad,ztiue 6tre--
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ken zijn wa.t minder geworden; tepatoenK$(t7.:a, languit komen te liggeD.
jNiocrom (8tr. R, uit het Par.), sla.a.pplaats.

iiMaoe, liggende, zijo gaan liggen (zonder
te slapeo).
pro t. malon-of' pelltj(.Jf![r)e = B.joeroe mala,
tlJaperigj a!/ifUl toeroe!':i IlljOt'lol', nu had ik
juist zoo'o slaap.
toi:>roebi: mantoerochi, iets zwa.a.rs naar zicb
toe trekken, met inspanning' naar zich toe
halen, mallllJf.roebi leiti baoela, nakadoeJlgka,
den achtcrpoot v. e. buffd naar zich toe
trekken, opdat hij valle, pela bao<!lu lUiQ;:Jf/oka
lcitillja, lUiatfJeroebi, ndapakamosoe ri lrow
IIgkadjvf', de acbterpoot van den buffd wordt
met ('eo reep buffdhuid '\*a.stgebonden, aangetrokken en dicht bg €'en boomstam gebracht, l.oerod.Ji peia,paJ..adii, nt/I;' mialumoo..
lIaka, trek den riem aan, span hem, laat hem
niet slap hangen.
toeroeki, afbedding, plua.t, tet!kening. toeroeki
fllana, landkaart; mUlltoeroel. :i, teekenen, af~
beelden, :;chetsen, lio Iltaol;' nrlatoeroeki ri
pemill, menschengezicbten zijn geteekend op
de doodenmaskers, malltuerud,:i, mampt'lOt:M
rorki [mw, het land in k3.:l.rt brengen.
toeroenga (\'gl. oeroell!Ja~ koerol-!ll!}llj L. pa[1Jt.io), bamboe-fuik, om palingen in te '\*er,"oeren of It:'>ead te houden; IfIwd'Jeruell!}1l
ma.$api, t't'n paling in zulk cen fuik bewarenl
taoe lIatoerol'llga, lIupakapari katoetru;:Jlja, hfi
!:Itopt de ml;:n:>chen in de fuik, maakt bun het
leven zuur.
~roete (_g1. rude); Amp. JIIutl)eroelr:-, brabbt-len, bargoenscb spreken, bv. een net'mde
taal of wartaal.
toeroetoe, zie 3. toeto<.
toesa ('\*gl. 2, tOl!1/.da., enz. en Rongk. ma/l)r;.."I.l
"schoonouders")j mt'to<1:<a, IItdOl!~mki, vloekM
aaobrengend, onheil na zicb sleepend, "an
h.aden invloed zijnde, ook onopzettt>lijk,
bare'e mada:Jo taoe moraegu_ aJlI' ,.....1' -k-.e-,
liWirormke, da IIIdoe~a ri taoe moraryo, ane
II{lIuu,,!!i ItfWk' lIIulewrakt', men mag geen h'i~
zang uitvoeren, terwijl de priester.l:tlJg word:
opgl,Zt'gd, dan .tijn de priestereSl:len onheilaanbrengend voor de reizangers als zij het
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langer uithoudeu (het moraego houdt op met
't daglicht, het IItOtCoera.ke. duurt laager):
ane rengko ngkabosenja na,PQ1'engko n.oe ananggodi, da mttoesa ri anoe mamp<trengko, da
rUlIga mate, als de minderen de versierselen
'\*an de boofden d~'"'en, dan zlin die ~an noodlottigen invloed op de dragers, dezen gaan
dIm spoedig dooJ. dja meloesaki badjoe "g/..-oe.
mpania, masat' l/e)#1 madja'a, boi da 'lalla/Igi
Ja/..'oe, die soldateoldeeren zgo '\*loekaa.nbre:tgend, het duurt zoo lang eer ze versleten zg~
als ze 't maar niet Iaeger uithouden dan ik.
zeIf! metoesa pauzikoe, madja'a oea1/.ja, anan!Jgodikoe da ~7 mijn zwaard is van kwa-den invloed, de aderen zgn verkeerd, m!jn
kind za1 sterven..
mantoesa, man~J,:i, kwaden invloed nitoefenen, booze tooTerkracht uitstralen op iets,
ane be mate ana ItWrapi samba'a, natoesal.:i
illf!nja, als er .-an een tweeling niet een sterft,
dan brengeo ze vloek over hunne moeder,
JlatQe.$(j u:e'anja, pe:!l.ainja napoedjoe inodo,
hij heeft '\*look over ziine vrouw gebracht, hg
heefc zijn zwaard in gt-klopte boomschors gewikkeld, allallfjgodi batangi mea.-«z, mamptJtodoellvt1lgika kapate Idaol::, me:<Oll.() inenja:
njuoe bemo noeUx::;a jaJ..:oe, anakoe. sangaja::'
komi pai papam<x da mate rioe'llJa, da noe;;y
nami Jlgka'iloe, een huilerig kind is verdacht.
omdat bet maar aldoor huilt om den dood
van anderen, dan zegt de moeder; je hoeft
me geen Yleek a&D te brengen, kind.je '\*ader
en ik zuBen zek.er eerder ster,\*en (dan jij)~
<bn zul je eens '\*oden wat 't is om wet'S te
zUo, aljall!f!l<Jdi pai Ilakarullga mate, pot~
mawp'llja 1IIaldoesaki, dat het kind spoedig
gestorYeo is, .kom: doordat zijn geschrei he::
"loek heeft aangebracht, da J'ularuromo man~
selw, nMisi tojfKltja, lI14nioe.:"aki toempoenja.
die kip moet ge:ilieht worden, ze slurpt bare
eieren op, ze b.rengt l'loek o'\*er hare e-igen.a.::LrS.
t~ee. zie lit'(.
to~oe (.):a.p. toehOt'~ Kant. mepotoi!h~, in dell
wet; :>taan), in n'r1t'genbeid g€bra.:ht. overM
blufr, ten einde r~ toesoemo rajaJrot', bart:.
't:mo kOe-llltjani 'UU:.$()llJ), ik ben ten einde ra..ad..
ik weet geen antwoord meer te gE!Ven_
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a'M da momberatapai To Loemet aa:ndaebt en inspanning iets verrichten,
niet overbluft, als je eene ontmoemokaritoetoe modjamaa, met ijver en inspanning ~t veld bewerken_ polio samba'a ana
ting hebt met Loewoeers, toe30em0 raja ngkabo.senja. atWe Lie u:oengka eo, djamo I£a'anja:
majot:n« 'fIwkaritoetoe magampi ka.JxJsenja,
slechta een slaaf hlgft geregeld bezig met dt'
'I1Iata mpmai, de hoofden, aie anders zoo knap
z!ju, weten geen: raad meer, bet eenige is:
zorg voor het boofd, da noepo/carifudtJe mooorlogvoerenj mom:pfttoesot', radeloos ZUn,
mpali, 1tOekaronga osa, houd ij~erig vol in
niet meer weten wat te doen j mlllllpakauJl'onthouding van verboden spij"s, opdat ge Bpoe-dig beter wordt j maka,-1,wewe, yverig, kari:''Oe, ten einde road maken, tot radeloosheid
breogen.
toetOt!1tja ri potetaiallja poi nakarO'nfJa rO<J,
door zgn vlijt bg zijn werk was het spoedig
toete [vgL lloedi enz.], brandend stuk hout of
afj pakn:ritoetoe, pakarittktoei, WeE'S ijverig,
bamboe, waa.rmee men zwaaiend over den
weea er vlytig by.
weg loopt, om in bet duister licht te hebben ~
motoete, kadjoe naplJtoete, h9 bedient zich van 2. toetoe (Jav. MaL roetoep, Sang. todOl!bi1, Boeg.
toef.f/e")~ deksel, bedekking, U)f!t()l! maw, oog~
zulk een fakkeI, een stuk hout gebruikt bij
lid, toeUu mbo~kotol?, kniesehtif, ~ mbo'o,
als fallel j ndatoeteni djaja, de weg wordt
met een brand end stuk hout verlicht; maschedel, l1fun ri toetoe boPj(JI', hoYen op den
berggekomen, napa[o toeroeJoemoe, napo'l)I!si,
ntoderaka, met iets slingeren, ~a.aieD,
zij sloten het deksel der kist en bonden het
rtlmcantoete, mou:atCaldoete, slingerend loovast.
peD, zwaaien
't loopen, zoo:11s een dronken
man.
katodoe 1 , op elkaar sluiteode, .dicht op
1. toetoe (Tontmb. toe'toek) j metoetoe~ 't boofd
elkaa.r volgende, de een vlak na den aader
buigen, pdoetoe, boi tondoeoe, buig je hoofd
komeade, taoe dja ma'i katoetoeZ,de meoscben
om je met te stooten, metoetr)f! IMUlgI,:lJIli, 't
komen maar hier, de cen vlak na den ander:
hoafd buigeo bg 't eteD. zicb bfi 't eten be(Jt(ija mpatoetoe, regen waa.rvan de buien op
pa.len; 11UlmpetoPloe;,;': kina'a, zich over 't ekn
clka:u- sluiten, onafgebroken regen, taoe m!ubuigen (als men met graagte toetast); tetl)dfJI',
ol'dja mpatoetw, iemd. die onafgebroken beregend wordt, dien de menschen onafgebrornet bet eene eind naar beneden gebogto'n,
tdoe/.Q( kadioe se'i, deze balk is aan 't eind
ken la.stig vallen, taot' nrilUlIljl.J mprrvJI'toe,
gebogen,djoia tetodoe ri tamlonja mpotimaiiZ,
iemand bij wien de meo~eben telkenl! ~recen vlaer die a.a.n beide zijden IU.ar beneden
geld aankomen, bv. omda.t bU "de schulolgaa.t; tetlJe/oeU'aka , met't boofd naa.r beoed",o
eiseheN beeft.
ge.aUen, zooals bv. een sbpende die v. e.
IJIlrlJf' :<afoi'loe (Mor. tOl'tUl'). ~n bllmboe
bank ~alt.
palmwgn van 0!n lid en een stuk van 't daarmatlfparatoetoe, het hoofd doee buigen. ,WM
hoveo gt:-legene, baT/H' IIIlllfl.Jl"tof', $ltj(l!' Imu/l)I;',
paratorloo teO'O j()f!'noe, hy beeft bet boafd va.n
palmwfin in een bamboe van l' ~ lid ~ '\*dr.
zijn makker naar beneden gedrukt, $(llflhrz'a
is !tJd,p>ook een maat; 1Il<tldf)et'J'" bar"", palmbaoekz kaparatueioe, een buffel bebben we den
wUn in et"n tl)eiOf' afmeten,
kop gebogen (geslaebt) ~ TlU"parat'.I'!tl)", bet
IrItfllll"'tlHltudlJl' !rzhl) ri hin:Jka. een drinkboofd 'buigen. bare'l" kocpotijlJ 71ll'p'lrutl)dOl',
nap ono:ieNteboYen in eeoe mand legge-no zoopail.:anjajakot! lIuparatoetoe ntaol!J."I)o'p,)kae!..'",
da-t b9 den bodem bedekt,
,ik _wilde 't hoafd niet buigen, maar it:mand
/tJi'f()t'hi, het ompak~l of omhulserwaarmee
'."oor wien ik bang Wa.l> heeft mij 't honfct d~ men een. opvangkoker yan palmwijn afsluit,
bui~n; paratodlJe, een bakmes W3.ar\"ao bet
J/d(/tlJ<'t~/)i patww, u'l)oonja ruimra/.-tresi plti
uiteinde_~ood is, zoodat de punt naar kneden
dt)1l ng/;t)1I(lOl', I",i If/!j'i njfU.Jf!d pa1' Qf:'(mi, de
loopt.
op\-angkoker wordt afge-:sloten, de mond er
TflIJkaritoetoe, ijyerig zieb op iets toeleggen,
'\*an 'llrordt omwikkeld te zamen metJe bloemtCf}e, wee8
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ntoe djaja), een apel: een' loopt rechtop., een
ander houdt zich san hem vast en voigt hem
in gebukte houding, telkena vragende: todoe'djaja, 4ielamo? vertel waar we zgn, zgn we
E'r al? antw.: bapa, nog niet.
maniodoeri, vertellen, mededeelen, da l-oe.
[/Jetoerika siko anoe nato'o utaoe, ik za1 je
"erteIlen wat de- menschen zeggen, manioeton'i tar..e madjo/a, ·een zieke toespreken.
mallliN'tI"JeINJ.J.:a, ~,..-;aka, beschrgven, Toor·
dragen, Ulantotroe...-;aka kajor;, versjes voordragen.
toet<>eba (missch. T. 2. toetoe, met suffix-G,z.
V.8.. met een dille koieschlli), zweer ofpuist
op de knie; ketoetoeba, zulk een zwee.r of
puist hebheode.
toetoemaloe, zie 1. taloe.

kolf v. d. suikerpalm, opdat
wespen en
hUPD er niet op afkomen.
ata Jldatoetoeu-i, een doorbroken dak, wa.ar.
\'ao een gedeelte zicb verbeft boven bet daaronder gelegcne, random eeoe opening Iatende, wsar 't licht doorkomt.
toeioe /(,0'0, n. Y. e. boom: met 0\"a1e bladeren, die niet aangenaam ruiken; ze wordcn
warm gemaakt en op den buik van kraamvrouwen geJegd j bet bout~' goed voorbuisbou VO, maar de DMm doet .elen neezeo, dat
gebruik van dit hout zou mahn dat de buishew-oners bet hoofd laten bangen, door ziekte
en zorgen i ira llfoetoe tro'o pai ira 1Ilpolea
!nnwli dongge flai, de bladercn van t. Ie.en
p. worden het in~ect d. d.
Amp. mafodo(' djaja, de weg is overgroeid.

3. toetoe (Tontmb. toe'foe', Big. toektoeA', Tag.
t(II~!Jf,)eg, Ja •. :Mal. ioetoeJ.:, Sam. toeloe)jlJla-
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stampeD; [JOntoetoe, stampertje voor Sp. pi'per,
ook w. t. ,'. iaiH', rijst"ctampcr.
mO!Jintoefoe, met ZUD driet-n in ~en gat rijst
stampen.
J.-allr;doc~, stampende, op den grond of op
d('n .loer bonzende, •. d. hoeYen Y. c. paard.
v. h. loopen van "ele menschen of dieren
(e€o lichter geIuid il:! k(llliti~, zie titi), hUll"':.
toe z f)/lj mbiti Jljara, klop, klop klinkt het
gc1uid dcr paardcpooten, kanoefol"z /I/O'i /.,a.
oela; klotsend en dreunend komen de bufi"els

toetoeni (Min.h_ L Sang. Boeg. Tob. Kar. Filip.
t. tOeioeng, .Boeool toetoengo); ma1ttodoeni,
iets aa.n bet uiteinde in brand eteken, vWo
of .uur deen vatten, b•. een fakkel~ een lamp~
een stuk brandbout waarmee men andere
brandstof wil aansteken, mantoctoeni sUo, een
fakkel aansteken, noel/djaa da lUiatoetoeniJ.-a
silo? waarmee za.l de fakkel worden aangestoken?
toetoe W()·O~ zic 2. toetOf'.
1. toewa (vgl. Icod(m!}o [en 110T~ toelcoe"J)~ het
oprijzende, het bOlenste deel •. e. boom, ...&ar
de takken beginnen, mL!fgu IltoeU'a ~R«,
geest die in cen ficus woont, ri toel<"a ngkadjoe, op cen boom, ri taeU'a tyara, te paard;
rj tuetl'a is w. t. T. ri Il"alco; "wtueU'a, boog,

aaa, kal/oet()f,~ apoelft. ons .uur kraakt en
loeit; monoeloe'.;. id., mOJ/odoe z melimija lve·
doe daso, boazend, dreunend O\'er den doer
loopen; tepapolloetoe, san het bonzen, stampen geraa.kt, al bonZl..·nde, 8tampende, dreu.nende voortgaanj IrOe1loefu!:' lagjwa lIIoIlOf'f......?
roef, reef komen er her ten aangebonsd.
Amp. todlJe, tOfJwtQe l'·gl. B. 2. totu, turoto}; mOlltodoe pongu, de ..I:Iirihpruim..fijn.
st.ru:Dpen; numtou(Jdo~', het gevdde hout op
den akker kleinhakken.
4. toetoe pIaL Ja'f. Bat. ludoer), P. = 1..
1. toei/tue; motuetlfr', 't woord voereO, ~t'
neeren, .ertellen j motoetol' djaja (L. m()-ll.bx'~

bUlloea 71wfocua 1Uiaedjalli, cen hoog huis
wordt met een trap beklommen, baroe mrr
toe1ra, gewone paJmwijn (wdL hooge palm"'tin, die uit den boom komt) tegenoler baroe
/JO/I!/fl$i, rijstpaImwUn.
pro t. 1l()rtra
B. tOe"ua j IItjalimo ri wx~ra
lIgkajrx, in een boom geklommen.
2. toewa (}taL Ja~. tocba, Austron')l Derris
_ elliptica, Cl. 10Gl, de klimplant met het sap
van welkt'r wortel men ~isschen bedwelm::
1JlflllOetra, visscben met dit vergifj manfOftrfl,
jets met t. \·ang~n,. mautoeua irullltju, op een
itWllUO met t. 'fisscben, baoe JtdatoeU'a, met
Yergif gevangen viscb. Tor. II, St373,376.

IItoetoe fada, Sp. peper fijnstampen, in een
bambockoker, gcwl. met zout, uien em:.. te
ZRmen; mOlltoetOf', w. t. y. IIIlJ1l1uarljoe, n}st
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3. toewa (uit bet &ego), Str. B.;.santoewa, zooveel als voldoende is voor, gebruikt van kateenen stoffen en derg.; santoera badjoe mica,
zooveel stof &ls genoeg is voor een doorscbllnend baa.dje; santoeua iompo, een geheel stuk

katoen.
toewele, n. v. e. kruipplant..
1. toewoe (Jay. toelcoeh, Mal. l«mboe", Tag.
toe/x)', austron.j (vgL 1. toemboeJ), levend,
de kiem van planten, toeU:Of!nja, de kiem er
van, fuett:oe ngkajoekoe, de kiem v. d. kokosnoot, toa.coe, mate, be da koqKdaika siko, in
Ieven en sterven zal ik je Diet verlaten, tQeICOemO poe, de rgst ontkiemt, bara ria toetroe
alla/we? zou mij'n kind in 't leven blijven?
makodje nV:NlIbesoeara pai itraIi; paikallJa be
toetCot laoe, bet is dapper om voor den vlland
front te maken, maar je blijft er niet bij in
't leven, toetcoe ')doe'a, word oud, leef lang,
toelroe Ir(/De; jongeling, jonge man, toelroe
v:atOM., tot den siavenstand behooren, tQeu:ue
mokok, tot den vTllen stand behooren, toelrue
salapi, toeU'oe salapi, bet eene geslacht na
~t andere, van geslacht opgesla.cht, analtgg(Xli
tfJeuoe ri engo JI~ ine1'l;ja, een kind dat zijne
moeder aan den neru is gegroeid, een buiten.
echtcljjk kind.
katoell"oe, Ie.en, levenstoestand, vatoea. ka~
toelux71ja; hll is een slaa.fvan ZlJn stand, u-e'a
katoetcoenja, ze is een "rouw, ma..~a.eIlW kl1tor·
U'oe'ya~ poi ban/epa ballgke, h9 beeft ailang
geleefd, maar hll is nog met groot, tao!:' fmt·
roso katoevoe71ja, iemand die zich sterk ,odt,
die rich bat gelden; saJlgkalrNu:oe, met dat
hij leefde, terzelfder tlld Ie.ende, taot' :!(tf/gka.
toelr~ st'i; degenen die tbans jong zUn; ma7IgkatotU'oeka, er van leven, er bU in 't levcn
bIV\'en, allOt' lIapomoeja joelWt!. siko do. UUZ~
JI!}A·atotU'oeku, wat a.nderen hebbt:'n geplaot,
daar.zoudt gU van Ie.en, 1Jja'ai djue'a mde/I"
I"lln, dja tao;: sdue mangkatow-od.:a, dt:' bp·
._ smette.!ij~e ::iekte Y~n vro~r was erg, Sil'cbts
zij zijn er bij in 't Ie.en geble\'en; .".,,,.,Ipoktt-tl)e/.{'o~\ tot ll'\"ensonderhoud. tot leeftocht
bebben, ti()l!lIIlj(lQ, do. tapoka!JJot!U'()f'?' waarvtl.n
zullen we Ie,en? cljo. Ica'a mLamba ~Iaprtoe~
mboe, da napekatoeH"oeka, hfi heeftrn.aa.r enkel
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leugens verteld, om te trachten er bfj in 't
Ieven te blgven (om zyn le'feJl te redden).
mampa:tonroe, in 't Ieven hoodeD, onder·
houden, opvoeden, ana ntooe koepatoeuf)(,
a.ndermans kinderen voed ik op, pai hMk~
toeu:Of:? maka ine-ba'akoe mlUllpaU>e/CQe; dat
·ik in 't leven ben gebleven is omdat tante
me bee£t opgevoed, ine, lI,(jipaioNoekakoe anakoe, jak« cia mate, moeder, voedt u mlln
kind ~oor me 0p, ik ga sterven, an.e noepepak
u-atcoekoe, !:angadi haoela da ropat~coeka,

a1s je mijn varken dO<Xlmaal..-t, kan bet alleen
door een buffel weer Ievend gem.aakt worden
(vergoed worden); pillatoaaw, huisdier, fokdier, vaak w. t. '. baoefa (bllfi'el) j piJlepatoe·
trof'., kind v. e. ander dat men opvoedt, aangenomen kind.
sinioetroe, gel!jk Tan lenn, un ge1llke afmeting, eensgezind, te zamen levende, bara
~a sinh>etcoepa I.·ita, bam ban'emo, ntje' e" do
koedo1lfle, of we nog eensgezind zullen blij~
ven of niet meer, dat moot ik: nog booren;
mosilltoeu:oe., in vriendscbap leven, in gocde
venltandhouding met elka.a.r Terkeeren, taOt'
maga•."-;; ,w:,.......;."toelrOt!. iemand dieer voor zorgt
in geede venltandhouding lM't anderen te
Ielen; jJ')$ilztO+:tcoe. vriendschap, goede .erstandhouding, eendracht, ne'e ruiagero po..~i
IIt()~lrrx. \"erbreek de goedl' lerstandhouding
niet; mwltpo....-;illtoelrOl'kn. in vrielld~hap Ielen
met; [mampapo ....'iltio ...,rf)f: taot' ntana xe'j, de
menscben .an dit land in Hi~dscbap deen
Ie\"(>n1: mmnpasjJdoe-troe". op elbar doen sIuiten, pa..--sen, b.. by het op.ouwen met de
randl:"n op elkaar doen koml:"n,wiapasintoeU'fX
tctJll.itJILja, de uiteinden zijn totgeluke hoogte
gebracbt.
tOI"U'(~ri. datgene wn.a.rdoor men iemandll
terechtstdling kan afkoopen, tao" setoe ria
wfft.~a:M, lIaio'o IIgknfJosrnj-z da malcai to,,lCfJt'rj. aopo baoda lIdaprrapi. die man zou
wordt.'n doodgehakt, het boofd zelde da.t hy
·dt.· a.fkoo~m zou ge\"en, men Troeg 4 buf~
ft'I~; 1Il.antlJot!lcoeri, de doodstraf afkoopen,
Iratrjf'fl mallloevfJeri !'IJPy'Ya. lUIIJ.:a si."a ria
1Ir/'t$a..:.a. mafLtjatrall.i ]XH';'ya, /,:oro mbat(k(l
to+:IC/JUi IIIpoee.,Va .. een l:Iiaaf .laat %ll n heer in
t.G
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't lc'\"en hlijven, want hy wordt in e.tukken
g\!bakt in plaats van zijn beer, bet lijf v.a..
slaaf is de prys voor 't le.en van zijn beer.
tinoev:oe, leeftUd, le.ensduur,pitoe1. ntinotlrl)e, cen zeven.oudig leven, een heel lang
leyen. :sara mangajali tinoncoe, tl/(lka ICOt:joeat~ llda..<:ara tJelt,ql.:a ,..i poe'oenj(t, de ka.m
neemt bet leven 'Keg, want ODS ho.ar wordt
gekamd van af den wonel (~ea.:sa, 75, 106);

TOGOE

pro t. marontoga, sterk; torindoe santoga,
b08 rust; kane:ntlfl toganja, de bindsels
verschuh"cn.
2. toga (vg1. too, 1. rora); mdoga, zicb oprichten

een

om aan te vallen, kop en bovenlijf Qpricbten
om te bijteo of tc grijpeo, v. krokodillen,.
slaogen , Yogels, Jlleioga oele, mengode/raka,
da metoetlgkoe, de slang richt zich op en neemt
eeD oplettende bonding aan, om eeo beet te
matillOelroe, bejaard; sitillOf!ICoe, sG'IltinoeU'Oe,
geven; natoga noeIXle tro'onja, de slangsteekt
.~antitinoe/rl.)t', vaD gelijken ouderdom.
den kop schuin naa.r boven, taoe 1£atoga ''9'':amentoe/roe, benaming voor gewassen die
rioei, llatangkandoo, een krokodil viel den
veel levenskracht hebben, bv. soi, pasara,
man aan en greep hem; sampetoganja Wtuji,
ikoe 11Iasapi, omdat een stukje er van dat gesampe:roempallja ri KapaFitoe, '11Idoga mp.stt::kt wordt, dadel!jk weer opgroeit; rape- _ ,uzimQ i Oealiola, met dat de vogel naar voren
nto'cu;Qe, met zulk een plant gcneeskundig
schoot~ viel hij un op K., maar Oe. stak
behandeld worden; lIIalinoetrCH!, mainoeu'oe,
vooruit met zijn xwaard.
Bvn. m. 1wmfoeu-Q(, krachtig van lcven, taa.i toga'oe, .Amp., ook tologa'oe, toga'oe1lja, to*
v~n lcycnskrncbt; 'for. I, 390, 392.
ga'oenja = B. pindongo, stakkerd, och arm,
kantoelcot:sn., kantckuw:sa, onkruid dat op- 1 een woord om iemd. mee te beklagen.
nieuw opgroeit op een akker die reeds is ! tog-elo, zie gelo.
achoongemaakt, maar sinds onbcbouwd is togilo, togilo::', zie gilo.
gebleven, djamaa aMe roo ndaaIfOdi,lI(1.'i'Ot- toginenggeri, zie ge1l!lge.
mba mp()ol:'dja pai nakabare' e rOllg(t nelatoe- tOgisi (liaI. tiTis), kokosmelk, bet vocht dat
lIdjoe, kekalltoeltoe:safllo, een akker die reeds
men met de hand uit geraspt en geweekt
is scboongemaakt, waarna de regentijd plot·
kokos..-leescb knyptj ook de pekel (ton-jot')
scting is jng-eva-Ben, zood(C.t h!j niet spoedig
die uit de boroi druipt, wordt weI togk.-i gend.
is 8Cboongl'brand, die wordt weer vol met
La!. matogisi, dicbt op elkaar.
nieuw onkruid.
, togo (Mal. Jav. tiga, \"gL Bob. tigall "de 3
2. toewoe. Amp. ('-g1. aliJeltoe, itoeltoe), in water I:
haardsteenen ", Par. taloesi), drie, in verbinkohn, ratOt'lroe ri kOttra limbori, roo ritol:'lcoe'
ding met maatwoorden, togompoejoe, 30, Ur
raome..~·i, ia u'oero, rMkolltfJ, rapoeai, 7U1k(l~
!loatoe, 300, togOtlfJolroe, 3000, togondilC~
'Ilgaoe, jombori.bladeren worden in cen pot
30.000, togombengi.,drie nacbten, togongka1li,
gekookt, als ze gekookt zijn, worden ze in
3 mw, togoogoe, drie stuks, tinapa wgorambi,
de week gezct, den volgenden dag worden
cen groote rijstboo, die nit 3 gewone bossen
ze uit 't water gebaald en in de zon gelegd
besta.a.t (loon voor oogs,ters) j tatogo, drie (onom droog te worden.
benoemd) j tetataJOt]o, tmtatogo, een stuk of 3..
1. toga (Mal. teras, Sang. to!Jhas~, Bis. Bag. togoe; montogoe., fllfwgoe, wichel(>n, met kokos
toga-'1, Tag. ligas, Lamp. Ibat. tias, O. Ja\".
en curcuma, om teweten ofit·mand in 'tleven
tU'as, Tontmb. ta'as, Boeool 100tl), armband
zal hlijn:J. of wanneer bij zal sterveo , 'ier~
van ijz('r of koper, door vrouwen co kinderen
wenschen, boozen wensch, \"l()('k on'r iets
gedmgen\ gantji toga, tol v::Lll koper;- dit! In-: uitspreken~ door too\·erkracht.bedcnen; g;.s.
de verhalen voorkomt, waa.rmede de eigenaal';
sen, schatten, ramen; metogoe taoe $etoe, 1lQ~
aIle andt,n.· tollen stuk gooit; motoga, een
to'o: to!]onta'oe Irmrase'e da mat!!, h!j sprak
armband nl.U ijzer of koper dragen; potoga~
eene verwcnsching uit, h9 zeide: over 3 jaar
de pols; ,~alllpotoga. de lengtt? v. d. top v. d_
zal bg sten-en; QXe kono pontogoekQe, santjomiddel\"inger tot aan den pok>.
t('()e jooe, a1s mUne schatting juit:t is, Z§n
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bet er 1000j pai nakasaboe mpakotli, maka
naUJg&e ntooe, salanja matogoe, ttaU:ai mboela
samba'tI, ndakoni ri pcmgkariam, dat de geneesmiddelen kraChtelOO8 zfin geworden is
omdat iemand ze beeft vervloekt, om zijne
schnld ze te bebben vervloekt beeft bij een
geit gegeven, die opgegeten is b!j bet bewa~
ken Tan 't lijk.
togoea, ook tooega, w. t. v. lCalesoe(muis), volg.
and. een groote bosehmuis..
togoemba.,
t. v. oei, water.
togongi (Balant. Bangg. togong, Loin. t09M,
Mor. t.:Jgo, Boengk. La.k. toko), eiland j Amp.
id.., landengte, rivierkaap.
togooe, een houtduif, met lange staartveeren,
w. t. kbago, koesa.
tohee,licbtbruine houtd uif,gend .nr. baar gel uid.
tohihi, tohii; mantoltii, malltohihi, gestampte
mars of stukgestampte rijst wannen, om de
fijne van -de grove stukjes te scheiden, I("Me
mbea ndatohihi ri doekoe, ndapogale1l100, stukgestampte rijstkorrels worden gewand met de
wan~ om tot pap gekookt te 'W'orden.
tohoho (\"gL tihooe); 71U!tohoho, bet eigens.ardige
b1affeo van bonden die een stuk wild tot
sta.an gebracht hebben. [Zie ook djoeroro.l
toina, een zangwus in den reizang (rat'go) ~ matoina, die wijs zingen.
toja (Par. id. "schommer'; [yg1. do;a)), pro t, j
b(J1lja natoja ]#Xleli, nit't de beenen zwaaien,
da natoja noe kanlalnlX', zwaai er met je
schild tegf:>n j Mantoja LeII:' (Tor. Ill, 672,
110), .lfantoja Rore (den- kruidenbos heen en
weer bewegen), [plaatsnamen}; rj l:atetoja
ntambolo, waar dt' bamboe·trompctten gezwaaid worden; kantoju:', zwe~ende, scbornmelende (in den regenboog).
a) g(Klll! ntinoja ri raU'a .. [de zwaardcn die
bengelen in de Inch:,
b) tin0a tinomboetira, opgebangf:>n aan de

w.

Q1t1~.~a

(lIS.).]

tojadi, pro L, stijf; La da ngkoetojadi ddt (Tor.
III l 696,189). moge ik geen stijfbeen~01den.
a) Wi yAojadi deli, opdat de ~oen oiet
sttif worden.
b) pi())takek.oe ri bolo, als ik eene boogte
beklim.
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tojara, zie jam.
tojo, muizenval, van een geleding bamboo gemaakt, Tor. II, 369 j madika tojo, een mllizen~
val etellen; 1Mnwjo ICa/esoe, mmn Tangen
met de:e val.
tojodi, pro t. = tOPjodi; samponnjodi B. sa~
mpolomjQj samponojodi oentof, met dat hU
gaa.t loopen is b!j ft.l ver.
tojoe (vgL 2. doloe, itoj<M en lfaL Uloer, Sang.
tilloehl, Tag. Bis. itlGe9), ci, testikel; tojoe
n9kosa, kuit van baars; [ook de kiembal v. d.
kokosnoot beet tojoenja (of koloi)]~ Toor kippenei wordt steeds tojoe manoe gezegd; bet ei is 't
hecld van iets dat voorziehtig moet behandeld
worden; tet(Uloelimo tFljoe man~ ~"9ka ri
lVwro mPebato, djela ri Parigi. be mapow,
tetadoeiim.o tojoe manoe oen.gl:a riPari!]i,djela
ri PeOOt.rJ, be lnajJl)So, komt er cen ei rollen
van Peroto nRaI: Parigi, dan breel..-t bet niet,
komt er oon ei rollen v. Par. Dr. Peb., dan
breekt- het niet (formule h§ bet $l~iten van
~rcde tusschen Par. en Peb.: bet verkeer
tU$tICben heide landen is nu geheel veilig);
tajoe manoe bata, windci, of zeer klein ei,
kondigt de nadering van v§a.nden aan; rtrr
'onja konfh'oe::', kO'lll)mo kap~.'1o xtoj'ie »laMe,
ztin boofd knikt voortdurend, by is getroffen
door cen vloek (wa.."\rbli wordt gewenseht dat
iemd, a.ls cen ei moge breken,. da mapo~o
nlpt}toj(}I! manoe); Tor. I~ 225.
lIIotop', testikels hebben~ eiereo leggen:
ttrjrx mall(#, arlOe nf'pa nriapotojOl!ka, een p~
gelegd ei; mnmpetujoesi.. lubben, CRlltreeren,
asoe nda~t()joesi, een ontmande hond.
tojJe bao,". cen moerasplant.
tojol, zie j{JL
toka (SaL taka, Ja\". t"ka), 'ioorhanden, aan~
wez.ig zg-n, er zUn omda.t het gekomen of aan~
gebracbt is, t/)toka. aangekomene,gast'l vreemdelin~: wuiojo ff}/.:a, zeer ijn'rig, beboorlijk
ij\"erig, maluse toka, ten zeerste lui, lui genoeg, moban9ke~ tOk(l i }V~;aoe. W.-1leeft genoeg inbcelding; tolai~~ alII.' benoodigdbeden
zijn voo-rhanden~ tl)kazm.o i,lii, de zaairijst is
er nllemaal al.
rfUt1Ilpato/.:n. zorgen d.at iets er is, kami do
mamparoka laa mpompaho, ...... ij zullen zorgen

=

\'''

884

'-<

TOKALADI -

TOLAMBOE

nwtinolro, gezegd v. e. troep waarvan eerst
enkeleo, daarna meer komen, dja nwtitinoko
etca kama'i otani, tesasamba'a rioenja, nepa
te.;;asampoejoe, masae mariamo, ze komen by
bala, bill:Jka lora saogoe )l(iapopewl."fl ntaoe
kleine getallen, zooals bijeo, ecrst cen enkele,
mlf)e malltjocmbmli baloe} een hakmes, een
dan ceo stuk of 10, eindelijk in groot aanta1.
baan katoen en een gekleurd mandjewordt ge~
PI'. t. tnl.o Mra [rie ook 1. sora), wandstijl
ge't'en a18 loon 't'oor dengene die den rOQwo't'er
v. e. huil:l, SGmoell mcrntol.o nono, noem de
de(n) echtgenoot ophcftj tlu:mpeloUJka, ontstU len van 't haardrak.
halen, als gast ont'\"angen, prie8terloon ge't'en. tokoe [\'"gl. dokoe, rokoe, COl..], klanknab., gepro t. manoka, alles, allen; ri koejamlxJeni
luid yan kloppen, tikken, stampen, tokoempomanoka, in de pelaU"o is al bet noodigej ligoe
mbadjoe koedonge taoe setae, ik hoor hen klop,
mojole maTloJ..·a, de geesten slapen allen.
klop, rijst stampen, tokoe mpondoete, ,ratoe
ndapompasilonto djole, klop, klop, a.a.n 't mais
tokaladi P.lal. "'!ladi, Boeg. aladi), Tog.., Colocasia antiquo rum, CI. 847.
stampeD, op den steen (in 't blok) worot de
1. tokio koker voor blaasroerpijlen, PmB. tomais gestampt; motokoe ri nantjoe, luid hoorbaar in 't rustblok stampen; kasatokQe ri
1I9ki; Tor. II, 361.
2. toki (Tontmb. tt:/.i", Tomb. ok;'), Saloem. =
lcatoe, met cen harden stamp op den steen (in
't blok); satok~ boebon'oo~ rombom klonk bet
B. kodi, klein.
PmB. totoki, klein. schmal, peka f-Otoki, een
geroffel; u'oetokQe ri tl'oel.:oe, pang! tegen de
beenderen; l.:atokoeZ" tikkende, kloppende,
kleine hcngelhaak.
katokoiZ ri 1WJltjot, by het stampen tegen
tokiki, zie kih.
toko ('\"gl.toekoenJa~. Tomb. Tona.tikbt,Sang.
't rUstblok tikkeode; 1II0tokoe·tf!ude, op eeo
tf/':illg, Yak. takmlg. Boeg.tek;ng, BenLtiken,
bep. wijze trommelen oftokkelen opdekleine
trom (tiboeoc).
Tag. til.:ill), stok. staf, ook gebruikt ala maat~
woord yoor sommige voorwerpen, U()jo sa- tokoekoe (Mal. til:oekoer), kleine tortelduif,met
pau wstaart.
lItoko, ecn bamboe·stok, tiro patar:toko, 4: gras~prietje8, lroejoea santoko} cen haar; tako
tokoelawi, n. v. e. rijstsoort, afkomstig uitKoefromfoe, ('en 8tok zonder lemmet, waodelstokj
lawi; in PmB. ook een kruid, dat in moerasaen
groeit.
toko 110(' yf.'S02. de hals der viool, toko noegeso 2
rakoda, raprlasoki. rapcU"oentja ri tooo, in tok.oja, of toel.:oetf)I..oja, luizen, die nak ingroot
den hals der ~iool worden iosnijdiogen ge~
aantal op een lijk '\"oorkomen; geen ander
maak~ er worden dwarshoutjes in sangesoort dan de gewone haarluis.
bracht en hij wordt in een kokosdopgestokenj toIae, W. t. ". nggaroe, kat; pro t. tolae Ilgkoemania toko, ouders der schoonouders, schoon~
mora, ben. \'". d. kQllgka, kiekendiefj Tor. III,
grootouders; toko mpajopc, de mast waaraan
671, 90.
de goerleren hangen, die men san 't eind tolako, de 5 priesteresseo met bare 2 ma.nne·
v. h. popasangke bezingt, om ze elkaar aan
lijke begeleiders. die op bet groote doodente prijzen en alzoo het koopen van goederen
fee~t (tengke. pompemate) de zielen derdooden
nnnr hun 't'ast 't'erblfif begeleidden j mOlltu~
(~oor rijst) in te wijden [zie jope]; motol.o\
een stok gebruiken, bU 't loopen; potoko, cen
lako, dcze begeleiding '\"erricbt(>o. Tor.II, 125.
......J!ta.ketsel of schutting in 'r-water ;-nu:ntoko, toIama.oe (l"gl. kalamaoe), p.t. t.
dikke stengels, dikke stelen yormend; mGtolutllfllJe paula ndan, de geesten in elkbuis,
1ltoJ..'olri pelindjanja, zijn gang met cen stok
tolele panta pambola, de zielen in elke
woning.
ondereteunen.
tor:lII(JI.'O (ygl. toemboko), hangwortel, Incht~
tolamboe, een groente die op eoe (8rt. spinazie)
worteL
gelijkt.
"

dat er rYst is om te eten op 't plantfeest;
"~(1dojo mpatoka, 't'lug in 't bedienen van een
gastj jH'wka, loon voor bet verricbteD. van
godsd. ha.ndelingen, {aboe somata, ajapa sa-
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katoen [van goeden] naam j mabotoemo pontoleta, one gesprek is ten eiode;koepotole loM2.
(Tor. III, 692,66), ik kan duidelijk noemen;
ri pontiMle mboerake, bg bet epreken der
geesten; doe noendjaa tolenja. .at is de na.&m
van dien vogel? bamo do koeiKa tole, ik zal
geen namen meer noemen.
a) HaJfl(Jta wle doindo, neem den naam van
mooder,
b) sangadi tole dooema, noem den naam van
vader.
toleba, rie leba.
toledja; Amp. 1ncmtoledja, hinken.
tolelaoe, cen moerasplant.
toleleDgk~ tolelengkidji, rie lelengkaa, le-

zoodat ze niet omvimgrijk meer %1]n, maar cen
djkke echil eD een kleine holte bebbeD.
tolao, onderlegsel, onderlaag, wa.s.rop men iets
legt, rota 1dapi tolao71Ja, er liggen twee onderlegsels onder; ane ndatoen~ woo, bare'e re'e
kawlaonja, als men aardvruchten poft, is er
geen onderlegsel; mompatolao, iets op cen
onderlCo"'Sel plaatsen, bv. cen stok waaraan
men eez{ punt wi! hakken, op cen stuk hout,
tojot manoe ndapatolao ri ira,nq;a nda'apole,
het ei wordt op cen onderlaag ..an bladeren
gelegd en daarna gebakken, latrillja re' e pompatolaoo, maka ri bele ka:r~ttlja, men heeft
l"'f]kidji.
bet reeds op eeQ ooderlaag gelegd, want het
tolelengk.oeroe, W. t. v. IrajairJe of tambajatoe
ligt in cen blik~
(ramboetao) j metolele1tgkoerfK, nemeo wat
tolaolitani, zie lMlitalli.
andereD. hebben overgelaten, de resten van
tolapi (\'"g1. [1.] lapl), een kruid, dat tuaschen
anderen nemen, zooals dat vaa.k bet geval is
't gra.s-groeit en zgne ateIleooels veelvuldig
met nunboetans.
vertal.-t..
1. tole (&eg. id. "oprollen"), Pandanus sp., toli (Yak. Boeg. toli, Kalingga toling, luid
spreken, Sch. 191; ~gL VJlillgotli en toelingi),
Cl. 2557; alg. naam del:' pandanen, welker
oorllpr. bet. "oor", oog in pro L, rigi ntoli,
bladeren zeer gewild zgn a.ls dechtmateriaal,
da kur'aloe, luistert met de ooren, dat ik
Tor. II, 329; artn. zijn: toletmla, licht v.kleur,
sprcke, nG'o1ttJodika IltolimfJe, heeft er uwe
hard en duurzaam, \'"oor ma.rten, t. oe;, donker
ooreD. merle gevuld.
van klenr,niet duurzaam,t.balaba, mctgroote
barur udalfJli, ('en bamboe met palmwijn,
bladeren, t. boroe, met dun.., breed blad j t. "/1)dien men langs een rotan~1!in laat zakken
TraJaa, ook totole gend., een liaan, die op
of na:lr boven trekt, de koker is n1. ,,'\"an een
pandan gelUkt, slingert rich om boomen en
oor yoorzien"; loli is de naam v. e. langen
is een bestanddeel v. d. oe~, ze doet de geni~
bamhoe-koker, die &1" pall{joeaan den palmtalien y. d. nuchtendief zich in zijn lichaam
wijn-opyn.nger (jxltalla) wordt gehecht en
terugtrekkeo (mcmore). Tor. ~ 400; tole mill'
tot op den grond reikt.
rom, nakalele, nepa lIrlajoep, pandanblad
If/QIllb.?trJii, wdl. "in elkaar baken", zooall:l
wordt bU 't l"uur geboudeD 1 opdat het buigeen oor of hengsel en hetgeen er doorheen
zaam worde, eo daarna op~rold; biugkll tole,
gUilt, vdr. elkaar tc woord sban, met elkaar
een van pandan geylocbkn mandje.
redctwisteo of kUn'n; banja nlje'e alloe ta-tole liniol', PmB. = B. l.juml.J{Jri.
/,iJIIIIJrltJ{iui, dat is het niet waarover "'9
2. tole: kalltoleZ" druk pratend. 't hoogstc woord
wuucdco met elkaar hebben.j manteli, haken
,oerend.
in, wt"CI'woord ge~en, met iemand meet;pre·
pr. t. tol/! (ygl. 2. ttK), zeggen. spreken,
ken, g-eluid maken. I$lrng[jolla natdU Me "I(}(l"_ meenen; al~ subst.: naam..;jakO(: bJdoir inmr:
(Tor. III, 670: 76), ikdachtzoOt.'\·~il"l:rirn;tr> " 7!!JIl, de stem haakt in de neusfiuit, de stem
zingt met! met de neusBuit.
?!to $II'eu:injr:, ik dacht dnt het eeO ander ",asi
ll,/ja, wdl. ,.Yan cen Ius (oor) vOQrzien",
da pal!tolekot' ::I.J/!I,/a, dat ik de gee-sten Up"
cen strik l"oor bOt\chkippeu, berten, apen..
noem; mabotoemo n'tapcmtole~ we zUn klaar
zwijnen, Tor. II, 366; rolia bt mrHllpiZi.-;i, een
met;t te zeggenj SGllapi bandi motole, cen stuk
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wildstrik heeft geen voorkeur (va.ngt 1'8D.
alles); motolia, met zulk eenstrikjagen;rie
lagiua natoli4, by beeft een hert gevangen

in een atrik.
inatol i, bet antwoord, weerwoord op een
kajori.
Tog. toli nggoema, de ga.a.tjes in de zwaaroscbeede, waar de band doorbeen loopt, B.
engo nggoema.
toliboemboe, of tolimboemboe, een hooge fraa.ie
woudboom, die zeer goed bout yoor planken
geeft (bruinrood).
toliboengkoe, zie boengkoe.
tolibosara (uit bet Boeg. toli booara'), veme..
rende kwastjes, die van den zwaardbllIld (palIggoeroe) op gelijken afstand afhangen.
toligoenggoe, een bepaalde maat Toor het
trommeleD, die door het woord toligCJe1t9!Jt.Je
wordt a:lngege ...eo; 1lUJioligoe?Jggoe, in deze
maat op de trom slaan (bij het eind van 't
IlJOlltjOjO ).

toHkei, een eetbaar zoetwaterschelpdier, grooter dan de I('oen'ri, dat zich aan steenen hecht
en eenigszios bitter smaakt.
tolili, zie lili.
tolimata, kind dat iemand beeft nageIatcn1
!olimata 7IIpapanja, nagelaten kind van %!in
...ader, podo sta tolimata f/(Je illt'lIja, bij aIleen
is bet door zijne moeder nagelaten kind.
tolimboe, zie limboe.
tolimboemboe, zie toliboemf)Qe.
tolingoni (met suff. -om" •. e. grW'. toling, vgl.
Boeg. toelingi "luisteren naar" i .gl. toli en
Boeg. Mak. toli, Boeg. toeling. tjoeling);1Ila~
lIiolillgoni, booren naar, luisteren naar. k
natolillgoni, hij luisterde er niet naar, sloeg
er geen acht op.
toliobi, zie ijobi.
toliogoe, zie og(}('.
toIiongi of tolioni, h~tz. als koliorlgi.
toliti, zie l.liti.
l.-tolo--{Mio:lb. t. fd~$, Gor. fo[oio); 1Ilo;t;;IQ~
ruilen, .erwissell:'o .oor it-·ts van dezelfde
8oort, 1I1e"~ajot: To Lagt:, me~~uu:(, To PeQutl),
dja mtmw[u. de Lnget;rs .ielen san, de Pt'ba~
toi'flI namen wraak, 't was maar leer om leer;
1II(llltoiu clui, geld wissell:'n; muto[,) to'o, to(K
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not tlngtl, iemand die door een ~
boom is gestoken, past bet naam-verandereli
toe (door tegen een willekeurig stuk bout: te
zeggen: gij zjt ik, ik ben angfl, Tor. I, 261);
motolo is ook eene wyze van henge-Ien, met
een boengOt'-risch op een booe-vis.cb, Tor. II,
375; 11lomktolo,-s-i, met elkaar ruilen, regen
elkaar verwi&lelen; balltolo, ruiler, kwan...qelaar.
towsi Jlgkoro ()fea.sa, 76,67), plaatsvetTanger, n1. het wild dat een .oorspoeJig jager
buit maakt; ten gevolge van dien TOOnpoed
zal weI een zyner huisgenooten sterven, maar
hy zelf blijft gespaard, daar bet wild in :Dne
pla.a.ts is gestorven; taoe ndarolo...~, iemd. met
men eene pIeehtigheid wordt Terrieht waarbV
een toloJ.:(,llde te pas komt.
pro t. rare kQ~tlOWlsi, mijn kruidenbos Teryang ik telkens.
a) laZoelldoemi ri wolene, uwe nakomelineo-en
op de wereld
b) ria 1I0lol>i lltinoedomi, zullen uwe pl&s.t&vervangers in 't Ie,en xffn.
2. to10: ProB. mdole, wegloopt'D, hard loopen,
metolo mbaj('~, me:3oea nda'a J.:am£, de ...arkens
zijn wegg-eloopen en bU ons binnengekomenj
kami se'i djamJ) [oi01lja, wij zijn slechts de
ootkomenen ('g1. 1. tolo).
3. tolo: Amp. silltolo = B. sambal·a. safimpoe,
de eene~ de andere plaats.
4. to10 (Yal. Wan! Tob. Bia. tolo1l. ~gadj. Men,
Mor. teie, Aar. tiibl, t,din, )Iak. talal/g),
Amp., het monster dat de Zon of de Ya.:m
opslikt, bij verduistering, Iroeja. eo lIacn;., i
nTolo, :lee pal nakatcellgi rao, de m&an. de
zon zijn opgeslikt door Tolo, da.arom is het
duister.
Ta nTulo.. Indo i 11 Tolo. in de nrhs1en.
e'l:.'n menscbenetend paar, dat in bet bosch
woont en met bondeo op mensebenjas~: de
gc ... a.ngen meDS('hen worden et.'Nt doo: ht'n
- gemest. Tor. fiI, 415, 416.ioloboe-boe (~gL:<olo!f()t'!7oe. Ii){ombve-ml,Ot'): 111'.1'''
toluboeboe, klotseD, klokken. bv. wate: in t'i'n
bambO€'o
tolodo (\"gL l.:oWdo, 2. djojo, [enz. en Mol'. tolodo])~ aardworm, $(l.jaemo( dja elm laioM? die

wsterleidingvan jon heeft eon straaltje sis
een worm.
toloebi; maroroebi, vergaan, vemnolten.
toloedingge, zie dingge.
toloeidi, Amp., het zeemonster, dat in 't B.
pajOfCi heet.

"
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tolo'Woso, rie U'OSQ.
tom.a; mantoma, cell stuk hout aan het eind z66

inkepen,dat de eene belft wegvaltendeandere
overb1fift, zoodat in de keep een ander stuk.
hout kan rusten; kadj~ ndatoma, een stuk
bout dat aldus is bewerkt.
tomadjoebl, zie djoebi.
toloeli, een boom met goed bout.
tomaima1a, zie mala~mala.
toloeIoe, zie WtWe.
toloempe (Bad. to[oe mpee), w. t. '. rr,e-rte, de tomaja (vgL somaja, samala), bet Toedsel dat
men Toor cen doode naa.r zijue grafplaats
bamboe-harp~ die op de ha.ndpalm wordt
bre~ot, de apije die men thuis nederzet voor
geslagen~
eeo buisgenoot of familielid die op reis is,
toloenggangga, Amp., spin.
opdat de kracht daarvan bem Tersterke op zijn
tologaD~ een hagedis, kIeiner dan de u-~loa.
techt, al kan bij ze niet opeten, tou-oe, kina'a,
tologa'oe, Amp., zie trJgdoe.
~oeai, kakdo tomajakoe (petomajakoe) ri taoe
tologengge (grw. gengg' (MS.)), ... hagedis.
mate, suikerriet, gekookte rUst, komkommer,
tologoegoee, een vogel, die in 't water loopt (?).
pompoeo zyn myn grafgescbenken aan den
tolo'ke'ke, zie 2. keke.
doode; metomaja, meso-maJa (intr.), Jn4ntotolo'keode, zie ke'Tlde.
maja, mantj0111aja (tr.), iets san een doode op
toIo'ke'o, zie kll).
ZijD graf brengen, mantjomaja mpmgajaZ
toloki'ki, hetz. als tolokeke, zie 2.1d.l..-i.
jakQ(, 00i Ilaseko ntaoe mate, ik breng allerlei
tolomato, Tog., ritel v. e. dorpshoofd.
tot grafgescheok, opdat de doode zich niet
tolomboemboe (vg1. toloboeboe), dez.. vogel ala
aan roij late hooren; u-()(!a tlgkadjoe ndapetode koZokoj bij heet naar zijn geluid, waa.rmce
majaka taoe mate, boomvrochten worden aan
hij den regen roept.
den doode op zijn graf gebraeh~ rengkcmja
tolomboe'oe, een stekend insect.
~ !w.J>t!sQmaJaka ri uateo nta..:«, al bunne
tolonggonggo, zie nggOllggo.
goederen bracbten zg ten offer op bet zeevlak.
tolonggono'oe (...g1. 1. l(nj.(/~), een insect, dat
leeh in gaten in deo grood, Inkt op cen oor- 1. tomanara, een kruid waarvan de bladeren
tegen scburft en buidspleten (1C(frQ() worden
worm, maar is liehter van klenr, brengt
gebruikt
j ze hebben cen eenigszin~ onaange~
schade toe aan de jonge rijstplanten, die het
name lucht, ...dr. dat dt" plant oak t'teO malauitznigt, zoodat ze sterven.
llga.~i [of (Iro mwrao ... ). atinkend kruid, wordt
tolonggooe, zie tr)llg900e.
genoemd.
"tolontjo, zie lo~djo.
tolo'oelape (v. oelape met pre£. tl)[o-, ., vlug- 2. tomanam, de zangwys .... e. bepaald 500rt
raegr;-strofen. aldus genO€'md ns.areen woord
gerd", omdat ze boven de r§st uitgroe-it en
io den regel, die tot model dient.
deze tot Yluggen groei aanspoort), of enkel
tolo'oe, ook to'odupe. w. t. v. djf)le ko<ijo, toma:ta. zie 1. mata.
Con agre:.;tis; tf)[u'o-eiape (11!.If) ntapi pdallja, tomataeo. D. v. e. boom.
tomate (uit bet MoL Yal.), Lycopersicum escude L. heeft 3 schiUen.
toloOO (vgl. l./Otl/), w. t. y. /I)/i1l0 1 mensch,
lentum, Cl. 211::?, toma.at. nog ni~t lang
aardbewoner; hier is dus lotl) ",yn. genomen
bekend b~ de Bovt"nlanders, maar tbans alg.
... met lino. aangeplant.-tototoe, cen zee ... iseh. die ti/lot"mboe-bee~tOm&lf"e, pi. t., in kilmloe ntiot ntomau-e, mat
bij groot is.
~a.n panJan.bladeren.
tolowe of toloweni, de bamboekoker wan.r~ tomba (Sa·d. t1)J110all!.l. J~ .... Yal. tambak), plas,
mede men het vuur aanblaast, gewL mu:olu
poe!, oodiepe kuil met water, gewL door bufgend. Tor. II, 184.
fda grooter gt'maak~ tQmba nal.-ae Me ku.:i
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I,augl:e, cen poel die door een grooten buffel~
stier is uitgegnven, tomha baoela, buH'clpoel,
all9!}a IIfr;mbrr., poeIgeest, w. t. v. baoeia,
I("Of'joe mboe/a raom;: ri tomba, terJ1umWengi,
llleidkllTIIO tomba pai nakaetamo, bokkenhaar
wordt geweekt in ceo poel, oa ceo dag of
7 zit het slijk er in, zoodat het Mar zwart
is; metomba, zich in bet 81~k baden, zooals
buffcls. die langeD tijd achtereen tot den bah
in zulk eca slijkpoelliggen, vdl'. ook md<>mba
ri alroe. rj eo, ceo zandbad, eeo zonnebad
nemeo, zooa18 kippen of katten; illQt/t) lulalomba, da lIapetaka lliomba, aile keiQmballu),
llda:!ure. geklopte boomschors wordt in ceo
81ukpoel gestopt, opdat het slgk er a.an gs.
kleven, all> bet vol slUk zit, wordt bet op
't droge gehaald; Of'; be kfH:tombOt>, kdomba
asot?, TIIa/;(,l napetomQa (l$o/!., ik beb het water
nict gescbept, bet was troebel .an honden~
sltik, want er had den honden gelegen, reme
IIdajldombll, malUlnalllf) lio7 men baadtin den
zonnegloed, de gczichten zUn gaar gestoofd.
ba!atomlm, liefhebber \'"a.n modderbaden,
!aki mombalatomha, laki mpombalatornoo, een
butfd~tier die zich gmag in slijkpoelen wen~
telt; mlNt'~fl/ba, stinkend naar modder, steeds
met modder op de huid, aldoor in slijk~
poel('n ligglond.
tombajoe, L. bombajoe, zie lI·njr~e.
tombanga (wr:>eh. met -a v. fomba .. bolte"),
een bamboe \'"an 2 geJedingen, wa..arnln 't
bO>€'llSte lid tot op den knoop in etn aan.
tal Illtjes is gespieten, die door vle('ht..~1 uit·
eengvoogen worden gehouden, zoodat het
geheel op een trechter met langen habgdukt,
gebruikt als kippennest, of om off~"'PtiZt'n
in te leggen~ Yroeger ook in den tempel, om
er de trommel~tokken in op te bergen; lombanga lIIbale:>o .... et'n derg. ding, maar met wtid
\'"~n opt'ning, gebruikt al:.-l Dluizennr.l: Tor.

I, 2i8, II, 286, 289, 369.

tomb(': (11inab. t. kj"d~;s), een-e"Euge-;i:1:~~;t
md roode \,ruchten, t,"£'n groote Mm, \'"rij
zdJzaa.m, Il.Il('t·n in 't Bon-nland; w. t.t.aIl:;:;Ulircii.

tombei. et.'n t:lkje of iet:; d..:-rg. wa.a~ men
bU l·t,·O spli:t'ing yun 't pad den weg af~luit

TOMBO

dien de nakomers niet moeten volgen; mant()oo
mbei djo.ja, den wegaldusa.a.nduiden; adipesindioemo, do. mantombf"ika kami panga lI.djajo.,
loopt ggL vooruit, om voor onsdezgpadena.an
te duiden, die we niet moeten volgtn.
tombi ([vg1. 1. tambi en] Bad. tambi "hills"),
uitoouwsel, toevoegsel, aanhangsel, tQ1lJn'Z.nja,
aanhangsels., uitweidingen, dicbterl!jke too~
\'oegsels, ma..a.tYallingen, in gezongen rt>gels;
banoea )uiattJmbi, huis met een Mcbouwsel;
mantmnbini lxmdenja, een toevoegsel un zUn
akker maken; jopo ngoera se'i do. kodMnbi1liA-a bondeJ.«, met dit stuk boscblaud vergroot ik rogn akker; natima sRo sajojopa, do.
. ItapampomhdJJmhini pai all~ sajojo, hij nam
nog een fakkel, opdat deze en de andere
fakkel elkaar wuden aan .. ullen; n!jle da
A-litefombiiliJlja ri katoel('oeta, dat zou de (weIkome) toevoeging nn huip zijn in ousleven;
malltombinini (met dubbel suflU:), iemand
helpen bij iets.
1. tombo (Nap. id.• .Mor. Pal. talJliw "loon"),
een in onbruik geraakt woord, nog gebruikelgk in de benawicg voar "d:.> zel'eU, artikelt,'n"~ die by de huwelijkssluiting mooten
gegeven worden; biz. heet de btoenen sarong, die da.a.rtoe behoort, fombo; de foeja~
sarong die er by behoort heet rapi ntombo
"tweeiing ". d. C'; bet koperen bord waar
alles op ligt is pe'OI!laja lltQmbo~ Tor. II, 22,
25; tombo 1fl1!#.)/.:o, .o:aro JltaOI! m.a..~o'o ana ,dam!
fClwe be IUtpodjo JIl,(lldjompQ illdal!ia,~ploon,
belooning \"oor iemacd die hd kind .9 iemd.
die zijne schuld niet wil betalen, bindt; mekitomM, geld l'erdient:.'n.
lIe'e UII:!rx!fJi!, k'JI!tlJmbo 1I101(,(}<, $il."Q, Did
mt"eloopen, da.D zal ik je be1ootlt.'n mt>:suiker·
riet.
Amp. tumiJIJ, bruid::,cbat.
2. tombo; Amp. malo/ll!.v, l""unen, ::'tl'Ullen, pa-

_ t(}1nb<mi, patqmbu;:/i, ladder~ \"londt.'r~ mpat'~_
m&u, boi pOl·loa, bet word: on'tler..okunJ, opdat
bet niet "aile.
B. tillOlllbo (Par. tido!ldJlJ): !IIdill~>mM,leu
nen. ~.tt;'unen tegt'n iet:::l; malllpdillvmfxJ kakorl!'enja, op zgn rijkdom steunen; mampatilV)mho, doen leunen~ doen steunen,! tt:gen iets
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aanzetten, mampatinmnbo tdja, de trap op- tomhoekoe (vgL lCoekoe en L.k. tamboekoe,
steIlen, tegen de t.e beklimmen plaa.ts doen
Mal. tImhoekoe), blokkeo hout} z. g. n. "kusleeen; longgana bepa. ndatitvJmboka edja7
8eD5"'~ san bet binnenboord eener prauw, die
tegen eenjongen sago-boom behoeft men nog
by bet bt:kappen zijn uitgespaard; er zij n
geeD. ladder aan te zetten (om de takken er a.f
gaten in gebcitel~ zoodat men er staken in
kan %etten, voor 't zeit, of tot stut voor den
te bakken); mekinomb<>, ~!.:in{J1nbo (voor
m~kitinombo) ri mokole, vragen zich te mogen
wand waarme6 men de pranw opboeit. Tor.
ver1a.ten, te mogen steaDen op den vorst.
I!, 352.
3. tombo (vg1. noemfJl)l~), gelaid v, e. doffen slag tomboemboe. dez. plant als pUca (?).
of k:nal, monto1llbf) on.i m-panafJornioe, mont()oo tomboeogi; mon-tomboeogi, in. bladeren pakkeo.
mhombe, 'de knal van 't geweer klinkt, hy
zOOlith gebeurt met de jonge vischjes, die men
klinkt do£, montombo kadj« ndat01CO, het omdaarna rookt, doe'o ndatoln1x>togi, neptlwlahakken del' boomen maakt een dof geluid.
trzptl, jooge viscbjes worden in bladeren geput en daarna gerookt; het bla.d is dan [>flnombo, plof! geluid v. d. val v. e. zwaar
liehaam; sallfJ'mbo bengo OoM i Sali ri doeaIttomboeogi of tomboeogi.
1I.go., plof! viel O. i S. op zYn achterste in de tomboera;i (vgL 1. ragt), versiering van kraleo,
monten, belletjes of Veeren, wMrmee men
prauw; wQenombo madoengka kadjoe, plof!
biooorten (ap~), boeden, fiuiten, kalkbuSIIen
viel de boom neer; mrYIUlfllOO, met een plof
versiert; ape rulato-lIwoera:Jini. cen aldus 'erneervallen, neerplofFen; tLpaJX»/i)1nbo ratoe
sim bil~hort.
ngkt:z.joelwe, de afmllende kokosnoten plofFen
pro t. ~fUef) ntt.nnhoeraginja, daar" riokt'len
maar neer; kanfJlnhQ!, iawaaiig, levenma~
kend, kano-mbf)'Z paoe1lja, zgn gepraat is luidzyne "ersierselen.
rnchtig; ringkano'lllho, aUema.u.l met een plof tomoonoea ([vgL manoen, militia eo] lorong.
tr)mpt~nol'fm, bewaarder van oudheden), een
na.ar beneden vallen; [mn.uomho, luid, luidrnchtig, man.t)11tboz' pafJl!lIja., zijn gepraa.t is
","cord du.t uit de pro t. stamt, l~rmee:;ter(ClJ}
in too.erkunsten, by wie{n) men by. ka.n
luidruchtig (MS.)J.
leereo met kallto" te werken en als tf"t.OI' m~
Amp. matombt) oedjn lIflJXw!JtljoPka, de reo})l)tljJ:"op te treden i toml;QIt.()1'a mhol'mke. de
gen ruischt dof al:.-1 de wind er onder wa.a.it.
undl:"n.·ijzeres in het reeiet van d~n prietltertomboe (vgl. 2. tamboe [en.z..J); mOluJluboe(intr.),
zan;: ;o;ullfo/llhonoea .,,-amba·a 1lUlltf)e nAalcfli.
water halen, palai m()lltHli/)(}I'. ga water halen,
aa.n iedere leermeesteres wordt een haan gej)()tvtmboe, tijd, pluts, w!jze '\'an water halen,
l('rjO mponfJlIlboe, bamboekoker om water in
~...''\'en.
Tog. tmnnon')ea. 8{'hooooud~rs.
te halen j u:ajaa 11 tomb-)(/.. :tie U:lljlt<t.
pr.t. tombfJ,,')ea
B. tali,(Q.I/.()i>a (buis~
lil.aJtio-ntbOI! (tr.), water balen, Ii/ve/.·/l {JI';.
wO'n..~. buisbeeren).
ban'e koekvto mill/tomht)'!. bet wat~r is diep.
ft) ..atlllftii Iffjaragilell!, met broeders en zu"ters,
ik ka.n het niet scbeppec, lUetfullb,)I' U"(lj'Jlljfl.
i-LvlmfJ{)Ili .~anflJ1nbl!nf)e(l. met al de huisbeziJ scbE>pte harco bamboekoker vol water.
woners er in.
bare', re'f' o-:i! }utt(;III'~oeka j'l/..-r)l', hij heeft
geeo .water voor mti gehaald; totfJlI/1M', em- tomhorot>SOt> ([:\for. id.]: in PmB. t(tmbOrfJf".'M!).
t"('D. ~)m met ha.rd bout.. dat ga.:lrne wordt
mertje iD den yorm •. e. :reehtt'r of peper~+:"bruikt voor poatstokken (ipahll) ~!le bladehois. yan blad~he~e y. d. ~go-palm, uw
rt'O ht:bben een ovalen vorm; het hout Wt·rd
"net water mec up te scbeppen waarmee Olen
de sago uit de houtl't·zdsspoelt: m({lI;f-;lI~ ;~brnikt bij het nWI('ll..~ (Tor.!' 384) om de
tl"J.ppt'n t~ maken waarla.ngs de gee:;ten h~t
met zulk etc'n t,'mmt'rtje werken, ndll{otl)mh'R1
off.·rufeltje (lflmpfl'ani) moe.1:en bereiken en
btJdolo, de fietlch wordt ge"uld met een treeh'\'t·r-Lut·n (de t). kant had 7. de v,-. kant 6
ter (van ge\·ou ..... en blad)~ kt,~lIIbol!$i witi, de
treden): "oar huisbouw vreezen sommige-n
.oeten komen ondt'r water.
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bet te gebruiken, omda.t het gestamp (po-roe~
.we) in huis zou veroorzaken, of magerheid

(mara oe.'I'oe) der bewoners..
tomejoro. dez. groente a.ls ndoeifl, zie aldr.

tomenga, zie benga.

tomengta,

xie 1nf!"ngkll.

toml (Tag. tamis, vgl. oak momi [en 1. omll);
mptomi, zuigen, by. aan de hoM; metomi
tabal.·o, tabak rooken; polomi, tijd, plaats,
w!jze va.n zuigen, ook gebr. Toor: siga.a.r,
sigaret, soms afgek .. tot tomi; taoe ndakadna
mantomi pa:JOO 1we oee ngka..,-ina, lieden die
met ka..'1ina wordeD. behandeld, ademen den
damp van l:asina-water in.
1. tomo (Ja •. thnhl, Nap. timi); matQmo, zwaar,
vaak ook gebr. v. zwanger, ntongo "~,ntongo
kOl!lrai, matomQ ngoedjoekoe manu/v: baree,
zoolang er nog is, deel ik er van mee, mUD
mond is zwaar om "neen" te zeggen, matomo
beilfJollja meoJ.:o ndapokaof!, zijne billen zijn
zwaar om op te staan als hem iets bevolen
wordt; ma'ai IIgkoto-TIIo, zeer zwaar.
2. torno. betz. als ko-mo, uitwringen; wiatomo
:,:anga ngkajoeJ.:oe, het kokosvleesch wordt
uitgeWNngeo; 1111!1ltoeuoe ndaome ri oei, ndatomosika inii,levenskrachtige planten worden
gcweekt in water en uitgewrolle."'eD op de
zaairijst.
makali..~at671loki, Ieven maken, va.ria.tie op
makaliu'01l.9o, waarin men uit WTe\"el het
bestanddcel u:ongo vervangt. door s.atomoki
"ineens uitwringen, uitknypeo".
tornoo pIaL Jav. te-rnoe); metomoe,ootmoeten,
tegemoet gaan, ma'i ml.:to1ltoe, tegeInQet komen; nWTltomoe, ierod. ontmoeten, tegemoet
gaan, ma'i man.tomoe kita, ons tegemoet
komen, ons komen afhalen; manromoelaka,
L., - ,w/,:a, P., tegen iets ingaan., rich in
tegemoetgaande richting bewegen, ngffjol;:
mantomomaka J.dta, de 'Wind waait ooa tegt'n,
J..-ita nat()lfwe1al:a ,we #gc.jfJe, OIlS. ~t-de.
-wind tegen; taoe 'Idapet(.mw~ka boroe. men
gaat iem:lnd met een regenmatje regemoet;
faoe miapapetomoeJ..·a boroe, men laat iemand
een rt'genmatje tegt'moet brengen (laat bem
door it'mand tegemoet gaan met); iagiLca
71dapapatomod.:a tc:u:ala 7 men laa.t het hert
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door eene lans tegemoet komen, gaat met
eene lana op 't hert af.
siJnpdlmu>e, e1kaa.r ontmoetend, ook gezegd
v. d. r§stplanten, aJ.8 ze zoo hoog zijn, dat de
blaadjes elka.a.r raken; mombepetom«, elkaar
ontmoeten, bare'epa laU'(l7 kamoml>epdomoetrto
pai i ReM, we waren nog niet ver toen R. en
wij" elkaa.r ontmoetten, monwepeUnnt)l!, simpeto-nUJe I) pai ropo, tegen de golven in.
potomoe (uit het Par.), markt, b!j de Tor.
nog oobekend.
mangalintomoe, iemd. ga.an ontmoeten; mampe1inttmweka, iemd. met iets tegemoet gaan.
pr. t. tnI!1'illtomoe, m.elint(jmoe, onbnoeten;
ri perintomoe i bantja, waar de meisjes tegemoet gun j moalintomoe, mangalintom.()(> koU'ala, de palmtakken tegemoet gaan: palintomoeta gOCMra, waar we de juichende koppensnellers tegemoet gaan.
to mokajoli (vgl.joli), Todj., w. t, v. balongka,
waterme!oe-n.
to molalio, PmB., w. t. v. njara, purd.
to molalf3,. een boom waarvan de bladeren gebruikt worden.
to mOlfoto. PmB., w. t. v. r<lIU)~ meer.
tompa (0, Ja.v. tampa,.s. Jav. tompa "ontvan_
gen", lIal. ti'mpahj de oorspr, bet. is "btl
beetjes Demen", tha,DS ",vr~~n om wat men
denkt te :tUllen ontvangen"). als voegw., nu
het zoo is da,t .• , • 1 nn eenmaaL terwij~ aangezien (eig. "aangenomen dat .••.-), tompa
'ldjo'~, /mIW deli."alili, nu hij eenmaal weg is,
zsl h!j Diet meer terugkeeren, tompaltUJl.ontjo,
mbai mdontjo, ndakita kaga..-;inja, nu hij eenmaal bard loopt, laat bem bard loopeD, dan
ziet menb-oe vlug hij is, tompa be djelari:"'iko"
madjoe'a, nu bij niet bij je gekomen is. is hij
ziek; in dez. bet. mrmtompa: trP)e ant "Unltl)lII1'a IIl1lkmO, b!t1l1.O da toeuQe. als iemand nu
eenmaal gestor.en is, v.-ordt h!j niet meer
_ levend. mQnil)lIIpa ma'imo siko. da koq;akoeii.'1i, aaD.:,'-'"ezien je hier zijt-gekome:c...:W ik je
medicyu geven. lIumtompa mallgkolti. ,<;allgadi
ptJua TVpa ndaolre, terwgl men ou eenmaal
a.a.n 't eten is, mod men niet ophouden eer bet
['l Het h2ndschrift heeft momfX'pO!Q11We. simpertQ17lQf'.]
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op ie, mont<>mpa (tompa) s.....mpoo<', be_
ropa"J., daar hij eenmaal bd: woord heef±, is er
geen eind un, mtYntompa M t. mongari, sanga<Ii mou:oera oeiiloenja, 1tepa nMiCe, nu hij aan
~t schreeuwen is,. zal hij pasophouden als zijn
speeksel ga.a.t schuimen.

~-_

TOl!PERO

opdat hfi .poedig om valle, md...p<, da
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fll:ima lolea joe-floe, ea.mendoen om andermaos:

pisang te nemeIlmantompe, met zijn tweeen of velen aaopakken, mant01npf!, mamportompe kadjoe, een
boom met zijn velen tegeIgk omhakken, tooe
motcillti, samba'a na~ radoea anoe mamompe, ze zijn s.a.n het kuitschoppen, een

metompa, een verzoek doen, vaak kortweg
Toor mttompa da malai, vragen om weg te
wordt er geschopt;. twee s:eb.oppen hem, tMe
mogen ga:m, bara paJamo, wee koedonge pe·
Rapo-nompe noe laMe barataU'ala, iemand dien
tl:Jmpanja, misschil;!'n is hij al weg, ik heb geen
eenigell tegelijk met mes of la.ns aanvallen,
verzoek om been te ga.a.n van hem gehoordj i
mosisala basan/a, dja baaa Jlalajoe natmnpe,
SintoelCoe pa:petompakanja doeanga, aan S.
bUllne talen verschillen, slechta bet Maleisch
heeft hy om een vaartuig laten v~~n; flUlbebben ze gemeenschappeIgk, jakoe dja nantompa, vragen om, rna.xrom-pa inn, vragen
fhmpe: nUUJe boere.. natompe mamperapi.-ti. ik
om za.a.irtlst, ma'i mantompa ma7loe.da karoro
word door de menscben gemeenschappel!jk
ri pompaho, we komen om een kip v:ragen,
aangeklampt om ZQut, ze vra.gen het allen teom die te slachten hy het tijstplanten; rnagelijk, taoe napmU:»llpe tnpenai, iemand die
ntompa".!, btl gedeelten .an iets nemen, zoodat
door velen met hetzwaardwordtaangevallen,
het lang strekt, dai da 'lldiwmpa".!, hoi Tonga
laM S(!toe ndatompe mpa1l49oentoe teroeamfJf>epr1era, neemt .an 't gedroogde vleescb te-Ikens
joe rulapatotoka .. nepa ndatompe mpenai, Mpa
een beetje opdat 't nid spoedig op zij, ri a.la
ndatQmpe ntaICaia. nepa ndl1tompe mpogandaudapan/.ompa':1. p<U.' uit de schuur haalt men de
ka, mate mpodago7 die man werd beschoten
rijst telkens bij 1>eetjes.
met ongeveer 20 geweren die op bem werden
TlUlmpMtbetOTnpasi, a.a.n elkaar Vl".l~n OIll,
gericht, daarna werd h5 met 't zwaard door
bij elkaar navraag doen om, by. om betgeen
velen aangevallen, ver\"olgens met de lans. en
men elkaar beeft geleend. of naa.r iets vertoen vierde mengez:amenlijk't koppen:mellerslorens dat mt'n zoekt, b;'I5l.:a kapmllbdompafee~t met zU n boord, hij was .oor goed dood;
sikalllo ri kapoera mjXJMd<I, de mandjes heb/Cojr; rnpdoftlpt!ka. rapeimbaka taoe piH!'l'a 2 ,
ben we al aan elkaar teruggevraagd aaD het
wpa
rWJf)jl) ri ata. met een bamboe~zwaard
eind van 't f~r;t, taoe ma1/l[JQmbdompasi ajapa.
~·orden de menschen allen ~handeld, zewor·
da IIdapolf.o'fllpDl!ka tao!' mate, men vraagt elden er mee beteld, daarop wordt bet tusschen
kaar om ka.toenen goed. dat IIlen den doode
de bladen van 't dak gestoken.
kan mee~ven, twx djflIlUIlltJif)mbembetifmpaflWlItompe-tlt'a, op de tram slaan, een man
sil.:a ananja. allf,Jt! pajaffW, aemenscht'o Hagen
met :2 stokken.
elkaa.r voortdurend lliUU' hun kind dat verdwenen is.
1fwmbdolllpf? m.ohaladOf'. met proppenschie- .
mdof'1!I()mjJa~ letten op de kreten der vogels,
terl> om bet .erst tegen elkaar schieten.
als men iets g:l3.t ondernemen, bv,eenjac-ht- tompele. PmB., vleesch ofvU!ch, in een pan beM
partij, eene ontginning, een snt'ltoc-ht.
reid en daarna a.a.n gasten rondgedeeld; U'utompanio, zie nit).
j(ll('1) ratomptdl!-ki.
aldus ~bereide vleeschtomparae, zie 1. rUI!-.
IIPU'"
__to.mpe~··metr)"~;lpe. lftr)tl)mpZ W;M/flpt:.,..me.t.....z..U.D.tl:impengi. groote boom, Cananga odorata., Cl.
tweeen of meer tez-amen ietll't'rril'hten. J..·ami
GOt.
tato:;o uwtompe mali."fJf!1/Jx. be kOl/ll, wg wier- tompero (Tontmb. peril ","erbieden"), besehut,
a:fgeschut. I)De~na.akba.ar door eene be::tchutpen hem alle drit;' met de !lpeer, masr troffen
ring, tompero of tdf)ntJKro /fPjiICrt ri tm/a
niet, da ntam()"1Lompe lIt.a7dOtro,lIokarollga ma7l9kadjoe, het hert is be&ehut achter de boomdoeugka, laat OD.8 gezamenlijkbem omha.k..ken,

'\;,<r"'-

892

TOMP! -

tronken, trnnpero ng()joe ri boejf)(!, de wind is
a.fgesehut door de bergen, ndarlikaka horfJe,
uaJ..:a tetompero, er wordt een regenmatje bg
gezet, opda.t het besehut zij.
tompi, n. \". e. zeevisch (Mol. Mal. iA-an ljaJ..ofl_
lang).
tompilalo (vgl. lalo): of tompilalollja, dewUI,
aangezien, nu bet eenmaaJ. zoo is dat, bHlIl,akrx nalrali·mpotouoe jakoe moe-lii poi be koepodjQ, tompilalonja natadjimo jakoe 010, rogne
gescheiden vrouw wil mij weer tot man heb-.
ben, maar ik wil niet, nu ze eenmaal van mIT
beeft willen scheiden, tompilalolaja nipf'flri
OIC'i Jralco J[Orf>l1Ipa, dn nipearimo IrO"O'"
daar juDie vroeger op W. Mo hebt gewoond,
gaat er dan weer woDen, tmnpilrzlfmja Tl/fl.>IatGlf/O, nakamatP1l1o, daar hij eenmaal scbuldig
is, laat hij dan maar sterven, tompilalollja ri
jal..·f)e pelimbanja, bare'emo JweU"ai me/ralili
JIIopni, angadi lIdalangari, nu hij et'ttmaa.l bij
mij is komen wonen, sta ik niet meer toe
dat hij teruggaat, tenzij er schadeloosstelling
worde gegeven, tompilalonja malai, 'w"emo
tIIlapepee/i, nu hO eenmaal weg is, moet men
niet meer naa.r hem omzien, ifJmpilalOllja
rOOlllfJ 1l0l'"illfJe sa'e, lIe'rolf) jaJ..'oe, nu jij er a1
een deel van bebt opgedronhn, heb ik er
geen zin meer in.
tompinalli, achterste, aars,
tomp! ngllire, een 800rt paddenstoel.
tompo (Mor. tompa, lfak. tompo', Boeg. tOp/if/,
Tontrob, UOlllpok, Biro. da!tlfXJ, Rongk.tmJljlflk;
(vgI. ti71Ipo]), uiteinde, hoek, uitsteekSt.'I, to-mpo LoeJoe. de hoek, de hoorn \". e. berg, t"en
der uiteinden of uitsteeksels a. h. bo'l'nste
gedeelte, tompo IIljebe, de raud. het uiteindc i
v. b. landbouwwerk, de plaats die neh afteekent als de grens tot wasr men i!l gt'komen,
met wieden, oogsten, kappt'D, I..wl".,;ollja 1111)djamaa, be teloka: ri ftNnpo ntj... b... hij is zoo
ij.erig in dt-n landbouw, dalPU nie,t i:1..aite
DuJen \"an de pla.nts tot waar hij ~\"ordt;'rd
is, tl)lIIj)Q IIlbi/ri, N'n woord dat je :roo maar
uit den mond nlt, 't ee-rste 't beste "'at je
maar' voor den mond komt. tom}K! m(,i,ri mlJ1(~
l'uJ.:uI! lW!ra/,j ifobo lIgl.:ina' a pai mlap<.lIt1}ifZilf"
to'u jakoe j WobollJa, door een los gezt"gde
o. .

TOllPO
van myn vader, die het bovenste nit den n]stpot VTOeg, beeft men my ".Bovenate" genoemd.
mantomptJ, knotten, afstompen, afhouwen,
montompo ntanoe, een kip met een slag den
kop afhillen, kaliU'oJlgo, anake, lIatompo
nTo ..VapO( komi! maakt tach zoo'n Ie.en niet,
kinderen, de Xa.poeers komenje stukhakken,
llato'l1lpoo~! een veel gebruikte losse verwen~
sching, zooals bg ons: stik! tor01no gantjimoe,
natomposi! zet tech je tol op, ze mogen je
stukhakken! da ndatc;mptMi, do ndauisaki,
be gana sangl:akoe jab-inja~ je moogt stukgehakt, kapotgesneden worden, dat er geen
hand\"ol overbIyft, 1tlQlltompo, de gemet'nsehap met een doode af::mgden (Tor. II, 95),
door een rotan door te kappen, bg zijne begrafenis, nudompo oele koro oeF Me d}a ~Ira
bontjemo ri kad}olillja, de rivier snijdt een
slang door midden (die zou beproe.en er O\'er
te zwemmen), want op de plaats waar ze
snel etroomt lijkt ze weI rijstepap (wit \':l.D.
't scbuim); $(Into-mpo, een afgebaktstuk, een
brok, inosa djamo sanWmpo, de adem is nog
maar weinig, d}a santompo po:;~jl..·olanja, bij
heeft maar Korten tij'd op school gegaa.n; tflfJl:
auae mo'a'~ dja ma..~allt()-mpo, de menschen die
aOe zeggen (in pI. \". bare'e), gebruiken maar
cen stuk v. h.. woord,
lIU)tfFmpc, wdl, elk cen eind vasthouden ,
te zam en iets hebben, gebruiken, elk e-en stuk
of ('>Cn tijd lang, motfJmpo a/ri, in dezelfde
dra.a.gsa.rong gedragen worden, gezeg-d va.n 2
kindt'ren, die vrij kort ns. elwr geboren
worden, zoodat de moeder bet oudste oak DOg
dragen moet (het jongste kind wordt dan
tompo aui genoemd), motompo ta1t(l kml/i,
wU gebruiken elk t'en stuk .. an 't zt."lfdt' land,
lIIotlJlIlPO tam/xU/gulli, elk op een ded V3.n bt'tzt'lfde hoofJku..~en sla.pen, lIIotOIl/PO trf)l!.iz
_ t{/l~ Ulf1gero ["bo l'ai T/.a/rali-ICI1I1!!')t' mO ....lli. in
dezelfde maa.nd ht't"ft men den tempt'l afgebroken en weder opgebouwd. mlltum}'" g,":g
!IIilI/O.
de duerian is ged~lteluk vocbtig
(za('bt), is asn 't rijp worden~ lIIotQmpo ICu'O
."elk een boofd hebben", gezegd Wa.nDt'er bij'
het wiebelen aUe figuren een hoofd hebben
o
;,
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eo Diet een gemeenschappelijk boofd, Tor_ I,
-U9, 11II)tmnpo momf, tnotompo mapa'i baroe
Mi, er is aa.n dezen palmwijn een zoete en
een bittere smaak; nu:zmpotlJ1",po, elk een stuk,
eeneiDd krijgen, komi damptJtompo, neemt elk
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menigte aan1tomen, woea baroe
1Mbo'a, ndjo'oe oeani mangkanto11lpocn,
als de vruehtjes T. d. su.ikerpa1m. opengaan,
komen de hyen er in menigte op af, nakantompocri ntfVJe ma'i mampeok garanggo mate,
in menigte kwamen de mensehen naar den
een gedeelte er van; mampapotompo, maken
da.t het een en bet ander er bij of er in is,
dooden krokodil kijken, dja nikantompoesi
samenvoegen, U"ea da /w-:papotompo pai ma~
boerekoe, jullie komt allen op mijn zout af.
WJf!, bal/ja kfN'papangfJlika, koelfai sangkalli,
tonaa (id.. met Amp. tonda3i, of cnet...Sa.'d, to
minaa, priester, vgl. naa); nwronaa, wiehelen,
de rijst heh ik te zamen gevoegd met de kipnit bepaa.lde teekenen iets yoorspellenj mantopen., ik heb ze er niet om in mindering genaa manae, nit de teekenen in 't ingewand
bracb~ ik geef ze er by.
ceDer kip iets voorspellen, met een kip of een
mobinato1ltpo.'>i, cen gemaakt woord voor
ei wichelen; Tor. I, 231, II, 157, 238 f 390;
l1langkoni (eten), waarvan bet bestanddeel
aJlI: mopai.w) t(l()f!7 ria raronaa ri mall{)e;, als men
rompo..-ci als schdd",oord. u. bedoeld en door
twist, moet men 't uitmaken door wiebelen
andere scheldwoorden kan vervangen wordeu
met een kip; w po-ntcna47 iemand die ver(zie 2. bente, ~aepi, toegari, enz.), aX, men 't
stand heeft van de gebruiken bij 't wichelen ;
woord in boosheid gebruikt, kiua'akjfe nabina1fwldmuza Iltjaogoe, bij het tollen door wiehetmnpwi ntaoe, iemand heeft mUne rijst opgelen uitmaken wie 't gewonnen heeft; mamp...bakt(scil. hij mag stukgehakt worden!); tobinatfJlnposi, id. \'001' tota'i, poepen j IIwn!Jka~
t01waku, mampontonaaka tinoeu:O-:71ja, ~emfl
nromposi (eveneens toespelingop ~,d(ltor1ljJO$1.),
d4 tt)eU'oe ntoe;'a, i.:;Jema da p<Jdo iWJI!a , dll, kflgezegd v. vliegen en andere iIDIect~n, op iemd.! jXlIl1Jkita ri siko, manoe; mboo, ndaou'o, wicbekomen zitten en bem daardoor boos maken.
len omtrent zijn leven, wie er lang, wie er
panOtf/..pO, 'W. t. v. ambo, cen boom waar\'an
kort %3.1 leven, dar zullen we nen aan u, kip;
de bast tot kleedingstof wordt gektopt en die
Bang, staat men ha.a.r den kop af.
daan-oor wordt geknot.
tona·a.... i (vgl. tonaa en lIinab. t. Wn.aha....., towttompoe (Yal. Ja.v, t,;myxk)j m.()Jdompf)e, de tt"
"a.~ lIak. tfm(l,~a', &eg, toni), Amp" syn. met
velde suande rijst bCl:lprenkelen met water
to fJ~"Ulgi, .oorganger, leider, boofd.
waanD bladeren Eggen van gewassen die tona.boe (v;l. L naU"oe); mOllwllaboe, a11es uit.eel vrucht dMlo"'1!n: ramhoetan, lao::!a.t, dOt."le\"eren W:l.D een S(:h uldt'i&:her of een beboeter ~
nan, ma.ng~ b'/e; dit ~chiedt als dt' rijstom e~r te voorkomeD; axe lxm/e koryontlJareD beginnen te voor:;chijD tt' komen; da.a.rna
Itflb.7f' 11IW...kfJe mri, IWJ...'i(JaIW pampapetCali
mag men raadsels op~"vt"n; Tor. II, 2.5.5;
lIialll! "i.ko alisi mbajf.l.lJe [Xu takole m})(ttf)etoe~
llaUJmpoe; mbt'a, mt.'t gepeldc rijst bt'strooid~
Tlja, ak ik nit:t 301 het mgne had afgestaan
aMI! ,ulao·fnt!. tea"a t!gkwijf.H! lIIalillol1u-oe, ntjll'e
YrOl'gt:r, dan zouden de menschen jt' allang
anoe ndatompo.:ka pac, de leven~krachtige
tot Qodo;:rlaag voor hun gra.fkuil en \'a.tIthougewasst"o, die in 't water liggen, daarmee
der ...a.n hun sirihzak (slaaf) gemaakt hebben;
worot .de rij~t bdprenkeld; /ratol! ndato1lljXfl'/'WJf'(a IlilptlftlfJltaboeka ri taoe 1fI.ojJ(l!/iU'fJe, dja
ka iU"a.U, /Catoe udapetoml~kfl ri illoali, met
pJi.ltjapf' SUfIljIQ ~aki, dja n41'Ollta jIOI!ra:, bem"
et'n mt'nigto;: steenen WONt de "'Uand benrdlU!fJII,j" rfJl:ginja" de bnffelli hee~hij uitstonnd,- napxjO+' rangi'i,- flapdollll'Y':!!.:IL ri
gt,t('vNd aan den beboeter, 't was maar 't
mata utMI!, hij schepte zand op en- io~ bestc dat de schuld betnald werd, hij beeft
da.t allemaal in de oOgt"n \,:\0 anderen.
aH~ maar afgeHtaan en Diet meer de schadt.,
mntmr1pQez., in menigte afkomendt" op,!.:ah...n,kt'nd"
ntompoe: nodjQ ri ba..~o, de muskieten komen tonaja (vgl. naju), pr. t-, .~a nttmaja, de gein zwermen op de draagmand af; lfI.ekantowone Wl"g, het gewone voertuig.
mpoat., m
aBe
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1. tonanda; 11Iontonanda, voortdurend naar iets

2. wade, Amp.; matonde, aangeven,aanreiken.
kijkcD, uitkijken naar, naoogen, mantonto- tondi (lfor. irmdi, knobbel, bnlt, Sad. tandi,
lIanda £Uf!'l1ja, zijne moeder na.oogen, dja }JQ-'1ionderstel, Nap. ratondingi U'atoe "met steenen
IOl?mba naiotonanria llTo Xapoe pai nakabaregegooid", Tob. tondi, Ka.r. thldi,levensgeest,
't'pa tepaiai, de Napoeers kfiken maar steeds
wrech. oorspr. bol, boofd, bolyormig vooruit Daar de harddraTeru, zoodat :t!,j nog ni('t
Wt'rp), haardsh..--en, zooals er 3 opden haa.rd
tot vertrekken komen, tldaiotQ)mnda lmpastaan, om er den pot op te zetten; bet woord
IIdemoe, men kijkt uit caar een bewys .anje
dipnt 00L: als w. t .... kr)/tra (kookpot) en ajoeta
mildheid j J.:ajoe lopall/la, zie 2. J..-ajoe.
(brandhout) ('n wordt ook toegepast op de
pr. t. 0) da ko~malltollanda bONgi, opdat ik
defede kookpott~n, die vuk all! ha.ardsteenen
den (gunstigen) naeht beschouwe,
dienen, jXlQet/da tondi, zet den pot tc vnur,
b) da J..w:malltonal1gkl.' ando, opdat ik den
patm/aka tondi, leg het brandhout met de
(gunstigen) dag o.. erwege.
uiteinden tegen elkaar; To Pada mampo_
2. tonanda, pr. t. = B. tananda.
lom{i p/aro, de Padaers gebruikeu een komtonangke, pr. t., syn. m. 1. tOllanda. tZie ook
foor a16 kookgerei, fro'omoe da ndapotondJ',
xangJ.·e.]
je boofd moge tot bnardsteen gebruiktworden.
1. tonda (Mal. toenda, Mak. landa, Boeg. tonra);
tondjoe(Yal. toendjoek, oe-nrljoek; [vgLngodJoc
man tom/a, .olgen, achternagaan, na.. olgen,
enz.])j lIUJ"tomijoe. aangeven, aanreiken, totoeama mompaho lIatQl/da mbe'a mona'i, de
lIdjod.-a1.~ ~'a1apam{)e, geef me je sirib-doo::!
nouw('n die rijst planten volgen de mannen
nan; mampek£t())IdJoe, verzoekell dat iets aandie plantgaten steken; pantrmda1ya, 't geen
gegeven 'Worde; mombetondjo(', elkaar overer op volgt, by. het 2e pakje rijst, dat bij den
ge.en, ter hand steU('n, by. prUs enkoopwa.ar;
msaltijd tusschen twee eters wordt gelegd
tondJOf! mpombelrmdj()('''!, op de wyze 'rlUl "ge(syn. m. obo.<rldJcm.daJ/gam}j mantondari, vlak
IUk oversteken" j mampombetondj«ka tabt)
acht('r iemand aa.nloopen, bv. om op hem te
nljlangiRfJe, de drinknappen aaa elwr oycrpusst'n, mant(J}ldari goeroenja, z!jn leermees-gpven; $i,ilondjoe pale, met gelijk oversteken~
ter navolgen; mfllllfktomlaJ..·a kina'a, er mst
met contaote betaling.
op laten volgen, daarna. met rijst komen;
me....i"towijof. w. t. v. mesimbaU"a, mtSfdoi,
malltolldaruka, .olgen, achternaga.an,. ieD/ands
bczoeken; mopatondJOt'. w. t. v. mopa1('alf'a,
bcn~len opvolgen, .'-etoemo kabosellja (71101' badl'n bruidegom nr. de bruid geJeiden.
re'emo nalolldaraka ntaoe, da.t is een boofd dat
1. tondo (&eg. t(tllro', Rongk. Bangg. Mong.
niet meer door de menschen wordt g€'Yolgd.
tr.l1lnok1 .Boeool tOlloeJ..:O, Tom. tOHm; ."omheipro t. pall01JdaJ:amo Irnjoegi, laat er tabuk
ning, beschutting"; [.. g1. 2. tanda]) en 10)141)op volgen j goeloebaJ..·a nte}x)tl'fllda.loopt in de
IIi, aMnitiDg, bv. een hekje 'toor de traprij, achter elkaar.
opening, om te zorgen dat de kinderen niet
a) goeloebal..·a IIgkall'OZeta, yolgt OIlZCn gang.
Y. d. trap ..allen; ook de stukken sago-bladb) t071danaJ..·a lIgi.-<ljOllota, gaat mei!- op onzen
I!tlC'el waarop een kind in de wieg met den oek
tocht.
ligtl beeten IOlldoni; Itmdo IIgkl)ro, ~her
2. tonda ('WTS('h. v. ,"olil/a; [.gl. hrmaa f'DZ.]),
mend tooTermiddel; tvndo "IIgkapali .. bescher.
pr. t.; mcmmda a·oe ri pando, ik ~teun op dt:
ming der .erbodsbepalingt;>n·" 00ete, opgelans j soro~;: ItIOJ/da maragi, hocd('D ~t DOJj.te
_ll'gd ..oor het trouwen v. e,_ mei..~e dat DOg
-verslcrsels.
l-ene o~""etrouwde oudere zuster bee-ft; tOl/rio
1. tonde (Boeogk. Mor., kom, bekn, bak y.
(lirOt' .. omheining '"an stof". d. i. .beschermetatLI), D. r'. metaal, in takOe tOJUle~ koper('D.
ming die niets beduidt", benaming van lieden
of zilvereD tabaksdoosjc.
die onzlldig willen biD Yen in den oorlog, Dlaar
pro t. oenf.a bala, O<llta tandl!. bontescbilden,
ged ......ongen worden door den vij3.tld om a1s
meta.len schil.den.
gids te dienen j zij trekken dan
~9and
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maar geven een bizonder teeken san
hoe de menschen zich vermaken; n«mUmdoki,
hunne hutten, opd.a.t z!j by een overTal niet
atutten, iets leggen aan de zijden van iets,
te zamen met den vijandzullen gedood worom het good op zijne plaats te doen bl!jvenj
den; ane baree napotondo OrrQe "To Parifji
montt»ui.oki ngkali<mja t.oJ.oJalro 7'Ilpomota,
PapaiMelempo,dakapepatdaoesetoepoera2,
bare'~ ,·tle totonja, de leidster b!j den oogst
als. P. i M. niet door de Parigiers was gebcschermt zich zelve, zij heeft geen helpsters.
petondoni, teeken, m~ onderscbeidende
dwongen a1s gids mee te gu.a, zouden wg ben
bizonderheid, petomvmi ri ja1l!}i, ntje'e v{J'a
allen hebben gedood j Tor. I, 207; t()lJdo IlTomene ",:Uandarsche haag", zit' mene; londo.
b.ttoee, de teekenen aan den hemel, dat zijn
WI/do N, tondoka, aan den kant van,..in de
de stenen, naU'ai petondtmi, da 7.apaintjalli
nabij heid van, in de ricbting van, rondo rinoe i'lU7lja kada!Jo ngkal«uomja, hij wees
Ildjaoe, gindscben kant nit, Wn40 kaii, aan de
een teeken aan, da: zij ne moeder zou weten
linkerzijde, t01W.O kana, aan den rechterkant,
of het bern goed ging (eene plant, clie zou
tondo ri tambale U'o'o ttdapot, tando ri padjokwijnen of verdorren, ala hij ziek of dood
ngoo tC(mo nd.apoe, aan den kant v, d. gang is
was) j petondoni is ook W. t. voor het sterrenbet boveneind v. d. haa.rd,aan den kant v. d.
beeld Tamangkapaj ma:RlpeUmdo-Ni, herkenbergpla.a.ts is het benedeneind, ttnuloka panen, de bizondere teekeoen van iets onder~
panja lnokole katoevoenja, tondoka inenja
seheiden, bare'e ndaintjani mampetondoni kalCaroea, a. d. kant van zyn vader is bU van
joe/coe riadi, men kan de ,k~lapa k;;nari'~ niet
den vrgen stand, a. d. kant ZlJnermoeder is hij
aa.n uiterlgke teekenen berkennen, ndapeslaaf, tundoka aoe koepoine jXJfKJtoe mami, van
djama poloede, da ndapetond<nti kare' e ndjG#!a,
denkantmgnermoederisonzeverwantschap;
de pols wordt betast, om te onderschei~en
tondoki, wat na.a.st iets wordt gezet of gelegd,
waar de ziekte zit.
om het op zgne plaa.ts te doen blij 'en, of wat
sinto-lUw, in eene ricbting met, lIUllltpa."inaast een mast of een paal worot ingeslagen,
niomlo, dezelfde richting genn als, in eene
om hem vast te doen staJm,pofol(ilri tondoki
richting brengen met, padoma apoe ndapm.-i1ldjoia, de rand y. d. haard isde beschutting
1!to-ndo pai reme, het brandglas wordt in eene
y. d...loer, ta~ napoJ.:aoe da mampojoenoe,
richting gebracht met de zon.
d.a trmdokinja., hE beval lieden om hem te
metatrm.do, zich in veiligbeid brengen a.chvergezellen, als eene beseherming .. oor hem.
ter iets, schuilen bij iets, meUztomio ri kadjoe,
rondo patoela (nit het:&eg. tfmro' patoela·),
mampetatondoJ.:a MOl': va,uIo, schuilen achter
omheining vall bamboe, ter beschutting y. e.
een boom om bescherming te zoe-ken tegen
dorp, waarin dikwgLs bamboe-pieken waren
een dollen hond, tarle 7nI"pO"ne ri kmu1epe,
aangebra.cht j wanneer er meer dan een omm411lpetatoudoka fJ<!dja, it'Dland die in een but
heining was~ heette de buitenste aldu.s: de
gnat schuilen tegen den regen, be da me'!reta:
middelste was de U'alakdtJ.
. U"e'a, djrz meirztomlo ri lt~(lItI~I, de vronwen
moto-n.do pale, de hande~ de armen tot
zwaaien de wapens niet, z:!j zoeken sleehts
scbutsel hebben.,. zich allee-n met de armeD
bescberming bg de mannen., :>iko kaytatwldQ,
verdedigen, zander ws.pen; mallrondt)~ rnamalilllf;,y'~ :~iko, bg u zoeken we bescherming,
ntmu/uni, naast of .. oor iets staan kr beschut- i terwijl we U omringen, mampetat01bl.lo tJx·a
ting, boejoe mantl)!IIio ngop, de bergen schut- i Ill4rl),-, bescherming zoeken acbter ~ rotten
~n den -wind- af, pae ri ~i-ndjaj(l,JW~sta.m; tetatt.mriomo ri ~le to, maka ~OI!
ndoni ngkadjoe. JUiwlindiJ.:a teaJaa. de rijst
atlf)l' mantolldo, de zoo is. afgeschut door de
aan den rand v. h. pad is beschermd door i bergen. 'Want de bergen schutten haar af.
palen waarlangs eene lijn is gespa.nnen,s-iku
PmB. wllClr;, w. t .... vaJa, omheining.
dja matltt»ltionijakoe~ be i:«kita polefja ntaoe,
Amp. toll-ooki, heining, afs1uiting; n9i...~i
je staat maar vla.k voor me, ik ka.n Diet mn
tondo, kies.
IDee,

I
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pro t. a) .-:a1l9adillja /,(mdo oeto, worden
stooten, maeka ,·ajaJ.·oe~ boi da ooumdoe baoela
opgenoemd de kotulo--oeZo.-pla.nten,
jakoe, ik ben bang da.t de buffels mij zullen
/,) font/a odo, u"tdo rog;, de kondo·oe!o., de
stooten; petolldoe, figuur in den vorm v. e.
/.:oudlrragi.plaDten,
buffelhoorn (Tor. II~ 215), aaugebracht ter
f") ((mdo soctnampa /ajarli, de kOlldo-soema~
versiering; taoe napetondoe lroe ilrali, menmpa·/ajadi.planten.
sehec, door den viland omsingeld; mOll/beto.
tondo, .<;oroei, mpelcoi, hoofddoeken, hoed en,
}/(u>e baoe/a, de buffels stooteo elkaar; tIla~
scbaamgordels, ell'a koem(l'oera tOlldo, alsof
lllpapombetolldol' baoela, buffels elkaar laten
ik mun hoofddoek afdoe, mou)}/do~ rampoeti,
stooten; baoela/.:oe J:oepapoumdoeka baoela
met witte hoofddoeken op; tOlldollja marajoenoe, ik heb mgn buffel met de horens tegen
rOt/foga, de omheining er van is sterk, tadoe
dien v. e. aoder doen stooten.
utonrlo = B. poe'oe In'Jlte, de voet der omhei.
mabalitomiue, de horens. v~ e. bok, geit of
ning.
buffel omwinden, om het dier vast te binden
mantolldo oelQ (Tor.!, 391), t.~n tak v. d.
of voort te trekken. wndoe miJoeia ndabalito~
priesterzang, voorgcdragen by bet tcrugroeIld()emo, da napallgkoto ntotmpomja mane/o,
pen ,'. d. levensgeest die iemd. heeft .erlaten
de horens der geit waren omwikkeld. opdat
bij schrik voor t-en ge.aar waaraan hy nau.
de eigenaar haar zou kunneo voortt;ekkeo.
welijks is ontsnapt.
m{}(Jumdoe, met een lucht aa van hoom dat
2. tondo; matomio, melig, blommig, zacht, van
verbrandt, mbotondoe lIgi..'li aile ndakodjoti,
aa.rdvruchten; mflJumdo, lief, zacht, gcwillig,
als de taodea gekort worden, geveo ze een
tam, van menschen en dieren; djaJlto pa,tOlucht als van hoorn dat verbrand wordt.
z
tuloZkoe mamdo ~iko, 't is maar mijne goed. tondoeoo, zie luioP<)£.
gUDstigheid om aan je te denken.
tondoe-tondoe, een lias.n.
tanol/do, palltammrio, herdenkiog1 weemoe~ tondondo ntoene~ PmB., ceo boom waarvan de
dige berinnering, Hmarteluk verlangen; ma.
bladeren gebruikt worden.
ntaMlldo, zicb bekommeren om, hart bebben tondongisi, een struik met z~ eetbare vruch.
voor, 7IIuJ/taU<JlldfJ posintol!lcoe, werk waken
ten; ook dOllgkongisi.
van de goede >erstandhouding, mantalal/olldo [tondo·oe, zie ro'O£, IIdo'oe.]
/(UJe mate, de nagedachtenis v. c. doode eeren;
tondosa (Sa·d. Balant.. ~and. tanda..~an, Boeg.
tooe If/(Jlllbe(allollfio, ruenschcn die om elkaar
tallrksi-flg, Nia&>. talldru$(J, Kar. lamiasell,
geven, die werk maken van clkaars gezind~
Mak.lallr(l$allg, Bis,la)l.da..-:aIl,Jav.lonrlf~~au),
heid.
aambecld, niet veel grooter dan de k~p v. e.
(Ren ander malltallondo, zie afz. onder til.)
grooten klioknagel, bevestigd in cen stuk
tondoe (vg1. tal/doe, [LtandoJ en MaL landoel.-,
hout. Tor. II, 364.
Boeg. Mak. tanroe'), hoorn, osamo taoe m(l~ tonetto. zie 2. ide.
djoe'a pai ban:'epa de tomloeuja , de ziekc
tonga (Sang. t""godt, Bis. tOllga4, Tag'. tingir,
is a.l beter, maar hij heeft nog geeD horens
Bent. toellgor, Beeg. tOIl9hI9), t'cht, WMr,
(is nog niet 8terk), t011doe mboela.. geiten.
tOflpa kamokolenja, hil is van l"Cht vorsteluke
hoorn, ook een groote pisang·~oort, tomio"
afkoms:, taoe tunga, cen ecbt man, een aan000, naar achteren liggende horcns. tondo!'
zienlijke, cen waarmee men rekening houdt.
okota, horens die met de punteo oaar elkaar
mauia tonga, echte $choonoudersj 'lIIltot/ga,
_too.loopen, fundoe tnf'nfiJl:tllbeoe, stcTl oyerefnd' '- echt, waar, zeker, aanzienijk. \"oornaam,
staande horeDs, tom/(jf' djojo, plompe horens,
auoe moronga lairia, i O!:,oe J!ol·o!,', de aan.
zonder buiging, u"uli)e J.·ape, ,'oorovcr staande
zienlfjke man daar is de O. lL: man(oll:Fl
horens; lIIotondOt:, hore'os hebbcn, stootcn~
Irojo, cen bamboe rondom beka.ppen~ midden
7I1bocla Ilepa potolldol!llja, ccn bok die pas
in het lid, zoodat er een stuk ($tZlltollga) afge-.
boreos beeft; mantvwlue, iets met de borens
nomen ka.n worden, U"av:ae santtfllga ndakolli
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haud (de bodem T. d. haard is aarde die
motcoero, saiao-nga "gkinov:ia, maka ndaWnga,
naar hoven in huis is gebra.eht),
be gana sajae anoe "aal«mi sangkani, cen half :
bamboelid met varkenavleegch wordt 's mor·
b) ri bago 1lgJ.:a'wrrr, op de stookplaat5 (op
naar hoven gebrachten grand).
gens gegeten, bet andere stuk des avonds,
w'ant het wordtafgesneden, 't is geen heel lid tonggie, pro t.
liQ ntjrwloe me'elegi, de oogen kijken uit,
dat in een kcer 'l'iordt opgegeten.
toio)l.gQ ,.de recbte", w. t. v. uji)eta (brandmepaptXla/Co U,'lg!]W, de kijkers zien rood.
(Tor. III, 672, 120, 121)
hout).
tonggirare~ aanhangsel, aanhee btseI, versiersel,
tongare, rie lIgarf.
ook v. d. taal: stopwoord, stijlfranje, mast·
tongal'ra (vgL kalcn, toaja, toala), duidelijk zicbt~
of rijmvulsel V. e. za.ngrege~.
baar, openbaar, boven iets anders uitstekend,
tOll!Jawamo IlQrnoe sindate~ de ficus daar hoven tonggo, niet durvende doortasten, angstig, be-nauwd voor iets, tong!]oi, id., t<>I1!]90mo kami,
i~ duidelilk te zien, tonga/ramo Iipoe "taoe,
pai kakaum990i, maka ia<>e setae maria paJ.:fJf'.
ndapetiro of!ngka irt"i~duideluk te zien zijn de
linja, we zijn angstig, en dat we angstig zgn
dorpen der menschen van hier boven af geis, omdat die lieden ..ele too..ermiddelen hebzien, tongau:amo kakodjenja, zfjne dapperbeid
ben, t(mggoi Tltaoe ~ptJ'fIe, kajoekoe bora ma·
kwam aan den dag, umgaumllo koedQnge, ik
rate gaga~ de angst van degenen die er in
heb 't duidelgk geboord, tonga/ea taU'lgaki)e,
klimmen is, dat de kokospalm te boog zal
mijne ooren hooteD goed j nakita U'ilCi Iltalli,
zijn, makero paoenja, !lato'o: ane be rOllga
napoJ.:au:ollgko kaUJ"9aIcanja, hii zag bet zeemla/rai baoela, da saJttjoeoe da k~ri1l9ko lIra~
strand en was er verbengd oyer dat het zoo
/mla, ntje'e pai lIakatollggoi IItar.Je, hij uitte
vrij was van plantengroei.
dreigende woordt:Jl, by zei: als de buffels
1IIampatOllgalC'O, mampakatollgalra, mantv.oiet spoedig gegeven worden, dan steek ik
ngawari, openhaar, bekend, zichtbaar maken,
ze pang! met de lans, daarom waren de men·
bare'epa napokatongava porol/gonja, hij hceft
schen benauwd; I~'t! IlOeJ.·atrm.'1goi ItO pai
zijn huwelijk nog niet bekend gemaakt; ma·
(JI!({ia, p",ljama, lIal..are'e aoe IIda/.:rmj, wees
mpetoll!Jalm.,'; (vg1. mampe-lIgkolra:::i op kalra),
niet benauwd voor zonneschfjn en regen, be·
trachten zichthaar te maken, de beletselt·n
bouw je -.eld, zoodat je te eten hebt, ri padaartoe opruimen; IlupatO}lgaICa, rich n~r~
IItjaroko" lao.· kfJl'/.:atQlI99oi boi begana doikol!,
toonen.
toen ik den lieden bun loon ga.f, was ik betonge (:Mor. tOllfJO] of[KJlltvlIge, pakset \"erpak~
zorgd dat ik niet genoeg geld zou hebben,
king, dat waarin iets gepakt is; mautl)llgf',
maria taoe mallgkato1lg90i modQe(lI/[/a ri POM.
1I1U1ltOllgesi, iets inpakken, in'Wikkelen, Iloe~
velen durven bet niet aan op de Poso te varcn,
IIdjaa do lIoepall'/f.J1Igel-·iJ.:a lra'a mpaJ:atof:
/1El/:uf(Jn:;:;£)i drt ['/0£ IIIl)mpaloe, ;'I! [f)'e palnfja,
setoe? waarmee zult ge al die geschenk ...·n
hij is benauwd om tcgaac smeden, hy is niet
inpakken? met(JIl!Je~ neh inhullen, rich in·
gt.'oefend; lllJen.tijaa llap(Aongg()? waa.rvoor is
pakken, toekoe metf.JN!lt: ri Icoejf.Jf'a, luizell nes·
bij angstig:
telen zich in 't baar;popafoJlgt'\ in vele pnk.
IIIUII/lJlIg[/O: er niet aan dun-en, er angst
hn .verpakt.
,,"oor bebben, maliuJI/.!Jgo sanga baoela, katongge, in de uitdr. illUMe tongg(', een groote
Irauenja, bet buffeh"leesch niet d~~en eten,
haan.
_ _ _ _ _ .omdat bet stinkt, II/md()llggo l taoe me/oeioe,
tongg~r. ('en\: muizensoort.
ze dun'en bet niet aan om mee te gaan:
tong;-elo, zie 1. g"(fJ.
1wp'/intf)JI:/9oi, bij heeft er angst "oor, durft
tonggi, pro t., naar bo\"eo brengt'n~ opbeffen ,
't niet aan.
oplichten; da kOtttlK1Jlunggimo /IIf)i'lli, la.:it ik
tonggoee: pr. t, 1IIrt{)t~RJ9oe;, pa.rall. m. mejoe(de foeja.~huif) Wtel' oplichten.
boel , brake.n.
a) dodo ri ba!Jo lIud9uggi, de geesten op den
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tonggoeloe (vgl. !}Mjoe, 2. !}odoe), doorzettend,
wilskrachtig, doordJij",end, tOJlggoeloe 'flU)Ulp<UJe'l, yolhardend in 't spreken, zoo lang het
woord voerend a18 men maar kan: ane bare'e
tonggoeloe mebf){J1.? be drt r{if,la faoe matcoteMJ..-a, ala je niet aanhoudend hadt geroepen,
zou er niemand zUn gekorncn om jc over te
zetten j manfollggoe/oe.<;i me~'(lpP, met ann·
drang, indringerig vragen, ane be twetonggf>ewe.<:i mompaoe z, da panallgi siko, als je niet
met a.lIe kracht bet woord '>O('rt, vcrlies
je bet.
tong-gola (:\lor. id" missch. dus overgenonlen,
vgl. Gor. panggola "oud man" 1 Sang. gQerall!J
"oud"), de Eeden die zich be1astten met bet
uithalen en schoonmaken 'raO de beenderen
der dowen, die voorloopig waren bijgezet
geweest en ,oor wie nu bet doodenfeest werd
ge'\"ierd; er waren zoowel nijen als slaven
onder; zu stonden onder beperkende bepaHngen en ont.jngen een vast loon; [zie .erdel'] Tor. II, 121-124, 126, 207 j bantajani
1lfOllggfllfl, de hut del' doodgra.ers~ rook allfX'n
tonggola; malltimlja lo}/g(Jola, de hut .001' de
I. en de doodsbeenderen oprichten].
tonggooe (ygl. looe), ronde schUf ,an hout of
hoepel .an rotan, die men Iaat rollen om er
mee te 8pelen (Tor. II, 388); iets magera
wodt weI daarmec \{!rgeleken~ dja ('Ira lri7lggO<Je l-arloe$o(,lIja, 't is zoo mager ala een
schijfj mlatonggooerJi, .oonieD .an wielen:
zoodat men het kan .oorttrekken j 1II0tolIgg00(, in PmB. lIIotolonggooe, met rotanhoepels of met wiel\'"ormige schij,en apelen.
Tor. II~ 387, 388.
1. wogka, tabakskoker van hout of \'"an bamboe, met deksel, al of niet met snij- of brandwerk versierd_
2. tongka, gebrokeD~ gespleten, met een stuk
er af, matongka tauno, het bandvat is gebroJCD.; lIatlJlIgkasi 1lgkillOjO-: '7w(07f:Jk~r-7rOe oease" twe en, eu·a majttli rOM so' (, gebrok('n
door den draaglaet, gebroken door bet werken mN de bijl, door de zon, alsof er een
dee1 \an d(' kracht is weggenomt·n: 101lgkm:i
kr)("~Pt' ri l'l/rUrJf'mof:' nor. oNUa, lItj,/eulloemampaka/r.mgkasi, ik .0(>1 me gebroken bU het

doorweekt worden .an den regen, dat is het
wat mD een gevoel .an gebrokenheid geeft.
ropo toemongka "brekende golven", die
niet spoedig tot bedaren komen, maar !angen
tgd in. beweging bl!j.en~ door bet aanhoudend
waaien v. d. wind.
1. tongli:e, een niet groote boom, die Mn 't
strand groeit, met rood en hard, maar broos
hout; worth n'e! door de zoutzic<iers gekapt.
2. tongl;:~ st. v. d. uitdr. lIdaton91..esi~ een
scbeldwoord; om de bet. v. fimmgkei, "aangepunte bamboestaak", zou men udatoJlgl°l'si
kunnen .ertalen met _mogen e-r stukken van
je ar.,~hakt worden", m:'e m'wkeni, 11(/0/0lIgktt:i! niet mC€'nemen, word stukgebakt!
1. tongki, stukken bladscheede v. d. sagopalm,
die men aaneenrijgt, om er ~O'Qmeel in te
doen; motongki, een zelfden suikerpalm bewerken, aan dezelfde borst zuigen, taoe motrmgki doa sadoa'" (moe nason, allallg[lodi
mQtOllgl-i morljoejOf' soeso p , me-nscben doen
samen als ze dezelfde suikerpalmkolf bewerken, kinderen doen samen als ze dezelfde
borst Demen; .~amp{)to)lgJ...i, zoogbroeder, zoogzusterj mampapotongki, met het eigen kind
te zamen zoogeIl, b •. cen zoogkind dat geen
moeder heeft; Tor. II, 53.
2. ton;ti.. PmB., zie 1. toki.
tongkii, P., tongki'i, L., een dikke witte ringwonn~ die de wortcls ,\"":lD maYs en rijst nanHcc4 Tuk gebruikt als hengelaasj ane mesoeu'oc tongki'i ri 'rrlUOO ntana, mnuljojo nloembolf', l1tjr/e jlai lIakare'e /l·o'oe nto'onJa· toemboTr, als de t_ bo,en den grond komt, kruipt
hij opdcn rug, daarom wordt hij ook tot;'mbolf'
genoemd.
1. tongko (:Mak. trJ1lgl.:()·~ dekken). ,ergelding,
het .eroiende loon. z00wel in gunstigen als
in ongunstigen zin: Iflllt'mgJ.-o, met de schuld
'run iet... belat't zUn, zoodat men 'r{·rgoediDg
- of schadeloosstclling moet ge,cn: 11Ianloll[lI..-,),
,ergelding ople,eren. de Dstuurlijke \'ergelding met zicb mei:bre!l.gen, ICI1!Jfkor "(lr,:'f'
1Idaf(Jtfgk", mijne rnoeite is niet v('rgoJden (ik
heb nil"ts;e'-fingen), 1I1.1'1,r)/;r"jO da ma1lirJ1l[lko
10l[lrl.:.fK?' wilt ge m!jne moeite beloonen? aile
re'( an(J(' ietadji, da 1U1tOllgko I..·a~, als er iets
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vedoren ie, worden wi} er voor aangesproken,
zij er in geslaagd Z!jD tweemaal tot in den
ta.oe tcongo samba'a maniongko ?ra'a Ildjabemel te vliegen; oak eene aoort rijst beet lai
'inja, een 'rerkeerd mensch bezorgt al zijn
1Ilinongl..-0, omda.t zg lange aren heeft; molai
°familieleden eeo slechten naam, natrmgko twe
ntinongko, zulk een langen sta.a.rt bebben; ook
bisoe I..-oronja, baar Hcbaam is mede riek van
gezegd •• iemd. die maar alleen bl!jft, zich op
de steenpuist, lIatollgko ndJoe'a ,ritikoe pai
cen afstand houdt, alsof hij zich voornaam
napel,oke, lIIaJ..-a anrJe 1TUUljoe'a malltollgko
gevoelt, .dr. tim)1/gko, aUeen, afgezonderd,
mUle oare'e marljf)c'a, myn been is in de ziekte
rlju liw)//gko iretoe, bemalaP, maaraUeen claar
betrokken, zooJat bet gezwollen is, want
bIij.end, zonder weg te ga.a.n j wellieht is 1110het zieke deel betrekt in zijne ziekte wat niet
l(li in molai ntillongko ook weI verward met
ziek is (vergeldt zijne ziekte aan 't gezonde
malai (zie 4. lat) en de uitdr_ opge.at als .,aIdeel), madj()(/a Ico'ol'Ol!, lUlt(mgko nt.l€ mala·
Ieen loope!ld", b •• dja molai (of malal) nti7U)~'oe, maka mata malltr.ntgko u·o'o, myn hoofd
ngko siko, be n~loelrx kami, je loopt maar
doet pijn, mune (zieke) oogen vergelden bet,
aIleen, je gaat niet met ons mC€' j uwtbu.mgko,
want de oogen betrekken bet hoofd mee (in
motitim:mgko, aIleen blijvend, v. d. anderen
de pijn), taoe mamjl(mgo simpoga'a da tlaafgescheiden blij .end.
tongko Ilto'onJa, iemand die het kruid simpo- 4. tongko (uit het Boeg. tongko'), een Boeg.
!fa'a (,an elkaar scheiden) pruimt, zal door
dobbelspel, alIeen san 't strand bekend; moloden Daam daar"'an scheiden (\'3on z!jn eeht'IlgJ:o, dit spel spelen.
genoot).
tongkoe (\'"gL pongkoe, boen.gkoe, .en Sang.
metoemongko, kromtrekken. \'an ids dat
lYlIgkrxhe, Jav. Ungger), heuvel, kleine hoogaan hitte is blootgesteld, dus: de natuurlijke
tej Amp_ t(mgkQ(' lItana, id,
gevolgen V'ertoonen, reageeren op cen invloed tongkoelo (misseh. met suff. -0 ._ltmgkoe), kam
van buiten, ndapoai brroe magege, mallgaoemo,
of knobbel op den kop .an kippen of •• d.
metoemoll[lko uailo'oe _"'a'e, waindekoe ~m'e,
hamer,ogel (tongare, mojf)) j ook weI eens als
versche \'isch wordt in de zon gedroogd, als
naam gege.ec aan kinderen die cen sma! of
ze droog wordt, trekt ze krom, een dcel nnar
puntig boofd hebben; mmwe tina bare'e 1I/fJbeneden, een deel nur bo.en.
lellda, dja Itwftmgkoelo, cen kip heeft geen
2. tongko [Yor. id.], soort 'a.ren, die hooger
kam, mMr een hoofdknobbel.
opgroeit dan dt.· sil"lJ; de bladeren zjjn hard, tongkora, zie 1. I..-tmf.
de worte!:> talrijk j by regen steekt men cen too;o (Yal. ti-nt/ab, Tag. lin!fa, r:\.), midden,
middenin, te midden van, nog steeds, aldoor,
tOllgko-blad in den hoofddoek, tegen hoofd.
pijn; 10llgko sero, eene 500rt l.
tOllgo "do'oe, voorhoofd, ri tongo ntulIa, in't
3. tong-ko (V'gl. Balant. IOJlggfJl.Sa'd. tOllgko1l(HI
midden nn 't land, ICQlra;1e'e tot/yo meliTldja
,.hoofdenhuis"), titd, aa.n 't Boeg. of nan 't
of tl'lIg" mpelil/(!Ja, tbans is hij aan 't loopen,
Yor. ontleend, door de \"o~ten ,-an Loewoe'
op reis, 1II'j!rt ri(~, IltrJ1lflO ngasapflJakQi!, wacbt
en Mori gegeven nan enkele Tor. hoofden,die
even, ik ben nog buiten adem, nt'Jl/goIVa re'('
zij baddea a.angcwezen om schatting voor hen
djll, er i~ nog a.ldoor, tQlIg" lau:a"!.pa ::i/"-o, koe·
kitall/r, kIlIlW'iIlU14:', terwijl ge nog ver waart,
te ontvangen; taoe Ilriapatoll;;klJ, iemand die
tot deze waardigheid is verbe,en (Tor. I, 54,
zag ik u al aankomen, -I1VJ9,,'a ntollgQ'tnO, bet
._129, 1_30, 136); .1Iwpat?J'gkQ LallloeS(I, L.
is op de heIft, ?ltongo IIdjai oelle gr;e,lIboengi
treedt op !tis tOllgko.
- - - - - J..°it(l. we zijn nog steeds midden in de wildernis. IItulijO ('(ea alia u,oflhs{)f'jlfl. 7llajfllimo
tillfJllflko, wdl. ,.tot trmgl-'J verhe"en'\ lai
IIfinOIl.'ll..-1) .,staart 'r. e. tot vorst ,o('rhen'ne",
IWflllja, terwijl 't nog niet grooter waadun ee-n
gezcgd -Y. d. staart •. d. ,"ogel keli en van
jong mui~e, is haar kind ter wereld gekomen,
ban:'e !.:oesalrani jne'(I Ilttl/ra/akrfl"'.lItfNlyrmja
andere .ogels, die bij sommige exemplan:n
alive (j((:j, ik beb de schacht mijner lans nid
, langer is dan bg bunne 8OOrtgenooten, omdat
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v~rwisseld, 't is nog altijd die van vroeger,
hij rood ....orde, to-Iloki komj>Q, nakab()..'~oe, stop
bare'l? naQlci-! ,'gkapala apoe melindja mposaje buik goed vol, opdat je 'Vermdigd wordt,
mbengi, 1Ilongonja, de stoomboot houdt niet
da tfJRO ntjibakf)e anallggndi srlot, geef dat
op te varen in den nacbt, ze gaat maar door;
kind een tik met de knokkels; ment01IO, rich
nlongo nadonge (mi 'lSoe, IllonglJ lJIolonljo, zoomin of meer Terstoppen, voortdurend afgelang hU nog het geluid der honden hoorde,
zooderd b1U.en,sil.'o fljll mmtmw tuljai bondt',
zoolang rende hy nog door; tf)fJl(ia of ntool/ja,
je houdt je maar schuil in den tuio:pentolU)
weI gchoord voor tmlgollja.
£ nTfl Batl)/';i ri Jfornoa. toen T. B. zich te]of.
sfmtrmgo, ook sapodollgo '[zie sapoe], .~a
schuH hield; bll{"frlll [ttl;j mmt(Jllo, dmllpatfJempoetlJll.'ffJ '(vg1. sampol?, sampo eo ~ap. Jta~
lCO!! pa/a$(mjfl, 'mngfJl'rfwjfl nap'"to1//)I.·a, de
mboehl1lga, bal.erwege), de he1ft, een halve,
buffelstier zondert zich n.f, totdat zijn nekbult
s(mtollgo /ipoe, het hah-e dorp, sanlollgo eo,
groot geworden is, h9 zondert zich I\f, omdat
een hall""C dag, ,~f1Id(jngo se'i, in dezen tijd, .~a~
h!j nog jong is (en bang 'roor deoudere stieren;
1donr/0 Viti, in vroegeren tud, santongo setoe,
voelt h!j zich sterk genoeg, dan komt hij
in dien tijd, destijdg~ toen; mIt: ndasa~~allto
terug); metonoki, zich indringen tusschen
ngr)1li, ge moet 't niet tl;!n hal.e doen.
andere-n, al is er te weinig plaats., metono/.;i
mamparitollgoli, tosschen zich in nemen,
ri kaLob.mja, zich door eene opening heen
in 't midden plaatsen, anoe lldaparitongoti,
werken; salOl/o/,;j, ineens tusseben iets ingewat men tusscben zich in neemt.
dre'ren; maJ,:ali:mtono/':i, uitdr~ gemaakt naar
lIIetOIl!lfJillalrr)f'. in een rijst\""eld koppenen syn. m. ma/.;alilrongo.leyen maken, waarbij
!:Inellen, pd01lgr)jllalroe mumi O/ri, 'Irare togotrrmg'J (ondeugend) is ver'rangen door $atolIIjfl)('jOi?, bij omen oven-al in bet rijst\""eld
'lQki, ....aarmM t.'ene yerwenscbing is behebben w{' er :30 het hoofd afgeslageo, taoe
doeld.
lIdapetoll!Joinmcoe, menscben die op bun akker 2. tono, n. T. e. kleine boomsoort.
o\""er'rullen zUn door koppensncllers; met()1Igo- 1. tonoe C'rgI. tOl/joe en :Mal. tmoe .. opgelost'·);
bondr, mdongoibl)lU/I:~ een o.erval doen in een
maiowl"!, dood; lIlotonQ("m{; I!II, de zon i!:l onderaanplant.
gegaan.
para!lt(J1IgI)~ de be1ft, het midden .an iets~
2. tonoe. A..mp. (uit bet Boeg, Nnnlkllg); montf)ri l'fcrrrlltl'J!!JQ'~ifl. in het midden er van, op
'we, we..en, ])()lItlNW.', weefgetouw, tamirlflja
de helft.
fIIPfJlItl ,lIl}t', weeflat_
PmB. Tog. tf/;I)$iH' tl)'J!Jf)lI[lkfJt', mun rug tonomi (Jav. tan~m, Tag. tanim, Mal. t(lllalll,
is gebogen,
Austron.): mantQno",i, een ge....as planten,
tODjoe (Tontrob. thlO~ Boeg. t,;nnr/; [.gol. 1. tfJomdat de zaden of pitten te groot zUn om te
'we)), de sterke pekel die uit de IN)"I)i druipt
strooien. djol", dj/)l.: l.·odjo. t('besi meld.: pai
in den opl""angbak (palon/Jani) en waaruit
pdiba 11datollomi. maJ.-a ndal'~)lJ/o(>JIl lIIa/(l{t~,
bet zout wordt gezoden.
maTs, Coix agrestis, erten l'n boouen worden
Amp. matonjoe, gesmolten (B. magonoe).
gt"poot~ want ze worden wijd nit dkaar ge1. tODO (rnisscb. id. met tf)}lomi)~ en j!f)I/i). wig
plant.
of soortg{'Itjk iets, dat men tus~ch('n een tononoemba (vgl. 2. tO~'Jl/I,a). pr. L auosporen.
bindscl drijft. om bet te spannt'n: IIlfllltl)'U), tODoro, zie 2. t"n).
_i_cts_ergens induwen, indrijTeTl, omdxr ilct . ·tonts.. pro t.: f)()f', or#, katlJldallja. de "'e~tkant
cr niet gemn.kkelUk inga..at. ccn wig slaan
is beschaduwd.
in ecn biod~el~ om het te spannen: nat')IIf) m,I'
a") d(JIi" tamla J.mtof/tanja. \""erblij\·endt· in
bfJti alm!i ri l'lI!}lJ1lja, de aup stak den worm
't "·t.'~teo,
in zUn nl'Ul'-. tr;lId,)(" baoe/1.1 ~flall)djo lIdat')I/I)
b") lai i:ut'J1lt" 11'...· undo. aan dt'n ondl·rgang
/'i /.:wljv.: l/a].;aii')!lOt'. de bog-wl'rpige butft"lI dt'r zon.
hoorn wordt tus:>cbeo paleo ingedreven, opdat
E. t6utali en malvlllali, gt'S:OfT~n~ boi to-
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doek afhaleo, van 't hoofd trekken j tetr.mtjoe,
n.tali manalCQe, opdat hij niet doodvalle, kaafgehaa.ld, afgerukt, tdontjoe 3o-n!Jkonja, natotUali, ga dood, k:om om!
u:oei ngojne, zijn hoed is afgerukt, door den
tontada, zie t<zda.
wind bewaa.id, tetonljoe joe'a ngkajai, de
t6ntali, zie tonta-.
schacht der jachtspeer is (van 't lemmet) af~
tontanga (:Mal. t!nta7I!J) j mantontangani, begerukt, tetontjoe bo~ ri d)ila mpeka, de visch
kijken, beschouwen, overdenken, den ken aan,
is van den "W"eerhaak v. d. haa.k komen afgehopen op, ndatMtangani kapandemoe, men
rukt te worden, te/Qntjoe Iipoe, bet dorp is
k!jkt uit naar (hoopt op) je mildheid, ndataleeggehaald (de meoscben z!j n gedood of gent.angani lI:"oeja ,~e'i, do karata ntaoe mOOOere,
vangen).
men denh (hoopt, beschouwt) dat in deze
2. tontjoe, A.mp. = B. rosO!!; il..w mbflrlfl ratomaand de zoutzieders zuBen komen.
IItjoe ri pf"Je"lr.Jenja, ralold:a pangalolft, de steel
tontji (vg1. dant);, [dondje] en ~ap. iada:ri, lfor.
yap. 't hakmes wordt gestoken in 't heft .. met
ton..~i, honingvogeltje), vogel en in 't alg. al
de. boor wordt er een gat in geboord.
wat vliegt, Tleermnizen,insectenj tont)i koe-lIi,
't kleinste vogeltje V. )I. SeIehes, honing- tonto (Xap. tanta); matonto, ..erdwenen, weg~
geraakt, an~ jakoe maara~~ bare' e df.l Te'(> mavogeltje, beh. tot de Nectariniidaej tOlltji
innlo anr~ baTa 1U.Inldjaa:, als ik er op
mball'f)I!, een loop'rogel, b('h. tot de RaUidae,
pas, dan zal er nie-ts van jt' 'rerloren gaan,
met gespikkelde veeren en eieren, welks gematonto fllflllf"Jl!hJe sa'e, er zgn eenige kippen
Iuid met varkensgeknor wordt wrgeleken
van me "\"crd ...... enen., mawnto atl!tlJa pI1 i rta("\""gl. tallgkaoemboe); rollt); lItjiro, srt. duif,
IJflntilll1l at" manoe. natalia ,.i dadallja, ri
die gespikkelde eieren legt; (to-ntji laro, zie
ymtoe ato!, zijn le..er is verdweoen en daarom
djoerne-popo]; tont)i ragi "bonte vogel''' be~
heeft bU t.-en kippelever genomen en die op
naming waarmee men elkaar aanspreekt in
zijne borst gelegd, op de plaats waaronder
poez.ie; 1Itotontji mgi is in po~zie weI gebr.
de len~'r zit, flNl! bar,,'/! kaprt/.;ollisi i LantJfl'roor 1tIf).~i.'<flla "bet met elka.ar oneens z5n",
'[1)/.;1), ria fllfltOllfl) }Itlr! ri aliI, als we den
met toespeling op ru!}i "gekleurd, H'elkleuSchrokgcest niet te elen ge;-en, dan verJwijnt
rig",
de rUst uit dt.' schuur. bare'e re"" Ill/I'" /llIft'mll)
}IOI!SflmO }l'Jlfmtjiragi, geeind.igd zijn de
ri komi:- is '-:r niema.nd yan ul. "\""erdwenen:geschillen.
\ H"J.~lg
aan hen die ;-an l'£'O begrafenis
mai)lti rmdl! IIIj""lj(c'i, de kcten der vertt'rugkome-n): IIIIrlll}".lhd'J,do, doen verdwijwant$Chap is bevestigd.
Iiwt(fJltji koeni, met zijn ;-ieren in fen rust·
ncn, z!)t"kmaken. wegmaken, i"mlll II/Wtljl'lblok stampen. op dt.' ma.:lt, aangege\""en door
htf',l/tl) ",t/,t}",k" .. ;-- wie heeft mun sirihde woorden tOl/tji /:'Jf'I:i.
doos weggl:'maakt?
tontjindi. zie 1. silldi.
IIIflnt",llo, uitstortt'n. uitgieten, .an natte I.'n
tontjineba, xlt" lillelxs.
druge waar. 1I'lt'lldil tlt/tn.!.-I), ''''1),..['1 rj 1("'»1'.
tontjo. Todj., omzetting ,"an 'r )'fal. tj'JlI/IJIr,
hU stortte rabak, ka.lk uit den bambo€-kokl-r,
voorbeeld; ygl. 2. ,umt)o.
,..t" ",/"I'Jlil,,!.:" marl,,!, zemt."Ien worden .. oor
1.tontjoe (\""go!. {JSf)f' [enz.]}; IIIIIJIf,)ntj'w, uit·
de \'arkens uitgl.'$tort: 1IIIIIIIIIIltI)8111.·((. id .. II:-iha.len: afhalen, met ~n plot::'lelin.~I.' bewe-ging,
ti,!j'l !latlud'MII!.·'1 n1ji/'J. t"r is bars uit dl.'
IlfIt')Il{ilJ..;> P')1l.tfJllj"ltj'r, hU_ba.a.lde. het omhulf;J.kkt"I op haar ... vet gl'drup{'n: t...rr;)d';'OO:'I/.;':
sel er af. IIIIlIdoll!)'''' /':llIia, het $nor-utt~ fxtrtlf', b,,,,r,., ,,·,..,t. de palmwijn. bet zout. de
neu,,:. bB.leo. door het nit 't el.'ne gat te bwen,
rUst zUn k')men uitgestort te worden.
tl'rwijl ~t'n 't anderl'dicht houdt; IIll.1tuIIUW,
t"lIt",(. n'rbu:;tt"rJ .an s<,'brik, .etsuft \-;Ln
afgehaald, afgerukt. mflitudj-)e Felalli't. 111/(ao~st, ii"lt ",/,i,wf" .. ;u/(l}JIIsil,i ri k'lIU'~' ",f'l'
jaii, het Tel is er afgernkt, afgehaald: wallt,)I,il"lI, lIerl flli'LJ")lIfI.ll' nw,.ni, d'l Iw/-.-"t ...,ill)fl
.,,'jodaka .~ollgko, tali, den hoed~ den hoofdj".ali, de blolJ.dert."n waa.rin de rijst i,,:. gekookt
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gewordeo, steekt men in de spleet van gespleten stokken en die worden weer doorgehakt (als de stok in eeil slag wordt doorgehakt, zal men den vijand den hals kunnen
doorhakken), opdat de vuand verbijsterd zU
(en 'f'oor een oogenblik onbekwaam tot >echv
ten), tonioa nggeie, tontoa mpanisi, tonloa
mpangJwlli, verbijsterd v~ schrik, b5 E'en
overval, zoodat men zit te lac~D, of de luizen uit zijn 1aar te strijkeo, of doorgaat met
eten, en zich zoo laat n~rhouwen, eel' men
begrepen heeft dat men moest vluchten of
zich te weer stelIen; mt'tofltoa, eeoe hande-ling verricbten (bv. &18 de bovengenoemde),
door welker tooverkracht de vijand van schrik
bijster zal worden en zich zallaten neerslaao,
omdat de levensgeest uitgestort is (tontoa =
tonto + a).
menon!I), de buffels of andere b€'Zittin~n
"\". e. scbuldenaar wegbalen~ om hem te d..... in~
gen z!jne &chuld te betalen (Tor. I, 194).
pro t. loPja lIClpl:trm[unika (Tor. III. 6,3.
145), de pinang is er reeds ingestort.
Amp. 1I1(lntollioka, uitstorten, t())ltoh:a ma'j
ti7llPfJ}lO, 9(1(1, stort hierht't'n sirih uit (gooi
wat sirih' in 't mandje of op de t<chaa.1).
vriendin j ton/I)Saf"fl, IInl,:ftj!m!Jfj Irl:fl, stort dt'
rijst uit. opdat ze uit den zak kome.
tontoa, zi1..' 1(llIff).
tonto;oeani. Amp., IIft/.;f.l/"lija. jI((sl)"-/i, mrl,(~
}I!Jalli ~ill)
tIJlltO!IOf'i/ni, opdat het hUls licht
worde, heeft hij de fakkel op ~n ahmdaard
gezet.
tontokowi, n. "\". l'. kruid,
Mntongi (Ja\·. tOil). Todj.; IfIfwfolltl)lI!}i, nauw·
hurlg bekijken, met groote oogen van Da.bU
bezien.
tontoni (v;l. tINdl)lI!J;). pro t .. toekUken, passen
op; dant9j:. rj lori ffllilfmi, gekomen bij de
makkertl die toekijken; d'l ")!tt'mi ri IOlltl',
__w op het huis pa&'en; uii(;f/,,,d,iilj p,,71(?jia:
op dt'n r('gt.'nboog passen: Nat')IIfr)1li I'i ["I{"(y'll.
ze kUkt'n er naar. aan de borst (zuigende t
a) bnra [1I."jn ltl"'JI"II/:i, mi$Schit'n w::L~'ht t;t.'
op dt' sarong,
h) 'lara rOI'l: nodl)ntolli. of kUkt g€' tOt· ,..II'
de tooverkruidt.,u.

ri
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toato'oe, een vogel die meer loopt dan hij
diegt, gend. nur zijn gelaid, dat weI iets
heeft van kikkergekwaak; zrrn'sna"\"el is groot
en rood aan den bovenwortel, de borst is wit,
de rug donkergrijs, de buik lichtbruin acbter
de pooten, die lang en geel zijo. de vIucbt
is 2!.i:: d:\L, nagels en teenen zijn lang, 3 nr.
"\"oren, 1 nr. acbteren, ook de hals is lang;
w. t. to rate lriti "langpooC: djojo", U'Ojf/~
timp<Jenja, melriti IIt()lItO'o~, o"\"era} gelijk, net
&Is bamboekokers zUn bare kniteo. ze lijken
op de pooten v. d. t.; tonto'of! 1II(lmpl)/rlJl:rakesi
pv, n1aJ..'(t ftat(/Q: toll to, tonto, oe, 0;:, de t.
zingt den priesterzang voor de rijst~ want hU
zegt t. t. Q. o.
tontoroe (Boeg. throe', Mal. t&oes), druipsteen,
leksteen, plek in de bergen waa.r het water
uit de rots sijpelt; motonlort.H.', drup~len,
doorsijpelen.
w. t. tontoroe = oedja (regen).
Amp. tontoroe = B. rini, danw [)lor. id.].
tontowenoea, een heester. aJs toove-rkruid btl
't oogste-n gebruikt.
1. too_ k1a.nknab. v. iets har&!; dat regen iets
bards aankomt, too, SfltW, J("wtoo rj f,C(Je/.'I)I:,
pang, tegen de bee-nderen asu.
2.too~ het :\'"t'd ... ton", nt, ton.
to-o (Tontmb. loe'od), naam. i..-v:ma to'o~~ja, boe
hloet bij? IIIII'JIIljml it, 'ollja:- hoe beet het. hoe
moet nwn 't noemen, wat is ht,t? tffr'lImrt
tl/IHlja. het is +..'"en man, II/f) IIIb(lIl!,i. zekere
gt-e:;tPD. die aan de gewassen schade toe-brengt-n. Tor. II. :.?.t:-}; mob/o, e€'D n:l:.lm hebben,
tnl"; IIIl)tO"),

iemand "Van naam:

IIHrllllJ<)to'{J~

tot nuam hebben, heeten na.a.r. i Lnml-ffl-ta
limit/poll/V tl/O 1I!J'..ai)lja, L. het'"r naar zUo
~root\'uder; mOlllf/o-ntf)'(/$/', kijn'rig. twistziek, vee! woord\:'D terugg\:,yend op i€"dt're a:.l.nmffking.
mal/II/'I. z€"ggl.'n. uitspreken, hti zic-h z... lf
zeggen. ml'ent'n, tl/f)f~j/l....JJ{rl''''> m,I,loy,) Ii,/
/;'''''/'/1), zijn D:l:.lm mag ik nit'"t uitspreken.
nrtt.."4!'1' t/utf)'o. zoo ht,t.'ft bij ht't ;l'z€"~d. iflfj,''"mq al/Ol' "'I)l't,//) Olri. d;lt is ht,t wat ik vrOt',!!"t'r
beh g~'z ... gd~ .~')I'!'(I 1I/(lJ/tO'O l"lituldllj(l .. een
brief aangaande zgne scbuld!D-: t'lrantje' e
IlfVdo'o nt(we toe' a, pai kOl'jlO.lItf/') Iro·v:'. ~ld!ls ,
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is de uitsprM.k der Duden, daarom zeg ik ~t
roe taoe se/Qey je zoudt hem evengoed eeu atnk
ook, panto'o mami: N't'a,panto'o nTo Parigi:
steen kunneo noemen; mooto'o, iets wat al
dikwUls is gezegd, afgeza.a.gd, 11lboro'o ana-baloebine, wij zegge.n lI'e' a, de Parigii!rs zeggen
bakebine (vrouw), ane da madja'a garagadji,.
ng!Jodi setoe, sangadi mariangkani ndapeboo,
da tato' Q1tu) dJandjinja, als de za.ag stuk gaat,
nepa #/.a'i, da.t kind worot va.a.k by zijn naa.m
dan zullen we maarzeggendathethaarlaa.tste
genoemd, eerst a,1s bet dikwgLs is geroepen,
komt het, mboto'o u:a'a mparoedjoenja,al zijne
uurtje is geweest:, mapari katoeuQe mami."
toe/co,,! ~I:'i paikanja tato'o::" dja. we hebben
vermaningen z!:in afgezaa.gd; bainto'o, "Veelhet moeilijk, we leven weI, ma.a.r we noemeu
prater, iemd~ die op :illeg en iedereen iets
te zeggen beeft, tooebainto'o l'ijQell.()edare'e
het maar zoo, kl.ld.f/o i Trt .1·[orija. ntano!.:tt
ICf./oe anoe bainlt/o ri $I~a, iemd. die altoos
i Ta JVorija, ik dacht dat het T. 1I. was,
masr het is T. Vi~ pautr/o nriajakoe da krx·
over anderen pra.at zal. ervaren dat er ook
pobaloe, ik dacht bij mij zelf, dat ik bet moest
zijn die over hem praten.
llU)mbeto' 0, tOt elkaar zeggen, komi da ~
verkoopen, nato'o bere'e taoe maintjani, hg
mbew'o::', gfiL moet maar met elkaar overmeende dat niemand het wist, dja sampaJl.tr/o,
leggen, ntje'e d(l. ndiptJ"mbetl)·Qk(l.. dat moet
ndekoemo. met dar het gezegd wordt, gaat
hij naar boven; /,I/I)! "Vaak in den 'lin van OlUl
gij 1. maar eens met elkaar bepraten.
,,'leg1" [en van OIlS "zeg dat weI ~", sis an:~ to-o doeata. scort aronskelk, groeit in kloven,.
stinkt.
woord op een uit:la.ting], tl/Q, III/I-: ttOei.-ur
!}I:latn! zeg, strijk wet langs braodnetels!
tooe (verminking \'. toloe, [Austron-: WoeD, in
tl)fJemb(ia~ w. t. v. UI/ofJO, drie.
[aa, "wrombo ,~a oedja! - tr/o! he, wat is
de regen bevig! - zeg dat wel~J; bare'e nat{)- 1. to'oe: meto'oe, met bet voorhoofd tegen iets
aanbonzen, met,,'o" ri Mho, tegen een wand'Qkajakoe, hij heeft het roij niet gezegd, n.tj~·e
stijl aanboozen~ lIIa1do'oe, iets met 't "Voor·
pai kQepanto'oka $iko, daarom zeg ik betje;
hoofd stooten, anml!/!J0di, munlo'ott talikOi!
11111 mpetl)' oka~ eens zeggen aan, eens probeeren
fnl'apa}lja. het kind stoat zijn vader met '[
te :leggen tot,jJWlto'O Ildajllk',I', dn /.'l)l'lktO'(Jhz
voorhoofd in den rug~ O"e Imlltt,/,,,, Ira tV<'.
h'IJmi, bane ri'l ltlliYlkr)lw. ik da.cht, ik moest
't water brui::Jt tt'gen de gteenen; IIwmodl)''.X.
het e-eos a.a.n u zeggen, missebien heeft u eo.
elk:.uLr met "c voorhoofd IItooten.
wei zin in; [I)/f)mpdl/I)/.:ll, de cene partij aan
,~iltt';"Je ( .. tl.!"geD elkaar :l:lnbonzende "'), gede andere Vt'rklikken (JIS.)j,
lijktijdig, in den.lelfden tijd vallendt', !la silIwmp(lfo'o, opdragen om te zegg-eo, laten
zeggen~ J..:l)epato'l) aHf/h)" I'i ,,/'Itf.... l.le "-11 iliant'/I)!' l'o";(J":<flllli 1Jl!i Il/ll)e IIwmi, ul. fl'e:$t t'B
het OIlZe .lullen in denzelfdl:!n tijJ vallen,
IItjllbo (ir)"wlf}(wja, ik heb mijn :won aan mun
,~illt'''/Je-:' l)lfltrllllljll, zij hebben tegelijkerttid
zwager laten Hageo om zijnl.' prau\\" te leent'n;
mallljJ'Z}#)tl)'U, een n.a.:.un ;:eYt'n. ml:!t zijn oaam
een kioJ g.~k!'l..'gen.
2. to'oe (vgL 1. t,,'U#!). Amp. Tog.• ja.a.r.
to~pl"t'"ken, $il.-,) '/'1 mUII/1Jlt1")'" ./), gij mQ("t
hem een na.a.m ge't'"n, unit,)" IIrI'lpt.,lPOl//I), de tooedi. pro t .• ~.yn. met 2. ijl)j')' lIlat,,: lII,tfr.Kkfii,
ge"torven, "\"erdwt'nen; /.'llt'fl)l'rii mbl)da~
huisgoden worden toegt:sproken, IlJlIl1Ig!JI)di~
}II'''' ({Il 1/1)(';/'((111)/"'1)/.-11 i Diltlljl)". j •• moet je
lwa(l,n~J'>uJt'"'e.l.ng, We:;.t.
kiwl benoemen met (den naam) D., pili k,}'(- tooe.;a (ook t')~/,,,,a), w". t. V. If"Il[,,81,1: lmuis).
__ }J<.t..JJl}JO-?lJtu'uka i.Jl'~II, 1I1!J.kll r,':" I/wj<) /,:.,,,J.,if,t
to'oe-Iape. zit' t"I,;'ljel,IJ""
ri pOJIII)l)(l/1l1 ,,·i'lf. dat ik hem lIoJl'"""h~tOQele, zie o~lr:.
noerud is, orndut ik ttn hamervogel heb;~ to'o10 (.Ju\'. (:la..". 00.-;. 111,-), b01H.'h. w.t.V.1"'II!I,/h, /l'1/Jllt: t'/I)ll) IrQn!!,), groot, zwu.ar ho::!ch.,
zit'n t~).l!.n hij gt'wren wt'rJ.
dut mt:n niet mt't.'t rooit.
S(lntl)'l), een anJt'rt: n:l.am. to'Olljll ,~1111t.~·.,
Puroedja, een andere na.a.m van. hew is p~~ toonja., zie tIJll~./".
J..:a.,,,,·u£t(/o, een zelide na.a:ro als. ka...iJlt';"J mba.- to'ori (Y.inah. t. U/,)r) en t'''')~ri, mlwt(l'()ri~
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op' dezelfde hoogte blijvende, niet vooruitgaande, niet a.chteruitgaand~, v. e. zieke,
bare'e tel";ri, baree lCO'oe rna'ai, dja kampa'a'!.,
dja to'o'!.ri, dja manto'ori, de ziekte wordt
Diet minder en ook niet erger, ze blurt maar
op dezelfde hoogte.
L topa (Boeg. tf-ppa, t,;pp'!, :Yak. tappa'; [vgl.
2. dopa]); metopa, rich neerzetten, v. e. vogel,
neerstr5ken, tontji mellgkilobakfl, metopa ri
J.:adjoe laoeka, de vogel sehiet door de luchten
komt neer op een lagen boom, tontji mentjo7IIboe jallgi, metupa ri '. ."adjoe lIdatf>/.:a, de
.ogel schid de Lucht in en zet zich op een
hoogen boom, metlJpajale ri ellgokoe, de vliegen gaan op mijn neus zitten; mampetopaki,
gaan zitten op (•. e .• ogel), ,riu'i ntabo napetopaki manQf, op den rand •. d. na.p is een
kip gaa.n zitteo.
rtlwwpa, het rechte trdfend, goed in ord!::',
waar, juist, 11/mlopa rnompaOl!, bekwaam in 't
!1prl'ken, taoe ma710pa paienja moopf)e, iemand
wiens handen bekwaam zijn in 't koken, mo1II')prWlO lIato'o, hij heeft het duidelijk gezegd;
k(1llifl}KJlIja, ':alU)paJlja, het ware, het rechte,
bet juiste. ba}/ja iTa Jleojo to'onja, kmwpaIlja i p(l.~il'i, zijo naam is niet T. M., hetjui::;te
is P.; JIIonfi)prt (mof;'ldIJpa), bet t'enmall.l zoo
zijnde dnt, aangt·zien, d!::'wijl, mo~d()pa II/ate,
1)..1111) da i()l'lrue fIIoeni, daar hij ou eenmaal
dood is, zal h!j nil't mt'er It.''end worden, IItI)·
nt(lpo }#)O'II, ~I:'mo da rl!'(: nda},oba/QI!. daar bet
nu et:nmaal op is, is cr Oll'ts met'r te koop,
mOl/tapa dje/a, bem{J dfl Jlu'lndili nI()elli, daar
by nu eeomaul gekorueo is, zal hij niet mt:er
terugkeeren; JIIImtopanja, pOlltopaujll, wdr.
"aIles wat het maar raakt", alles wat maar
"oor de band komt, 't d~t er niet toe wat,
onverscbiUig wat, lfIontopauja nllkl)ui, hij
cet maar .an alles. IfwlI/ol)(lnja uf/}Iaoe:.<i,
bij zegt maar alles wat hem voor den mood
komt, pl)ntlJjKtnj(t oaf).. md-:'!) , hij beeft
--"\"111t"" aH!::'rll'i >i~h ge>aogc-n·,· 1/I""-1";nr;;p;;~
uja 1Uxaja, je moN niet aIle:; maar geloo.
ven, jul.-IX IIfZhOl!}J..:a mj)()utupallja, ik ben
door allt·rlei gl'~br:.~md (durens. !lcht"rp gras,
takken),
kantujJa z• geed hctjuistetrdfendt'. kantoi'a~
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mesono, het ware woord sprekende by het
antwoorden.
topa le'e~ barige rupssoort, ald. gend.om_
dat z!j op den hal.s der memchen kruipt en
jeuk verwekt.
2. topa, Str. B. (uit het &eg.); motO'pa, dobbelen, weddeo.
tope (Boeg. :Yak, ti'PO'); mafiJpe, geschonden,
met een stuk er af, matQpt' Iro'v mbo...:", .an
bet baodvllt v. d. roeispaan is een stuk af.
topi (.gl. 2. tap; en Mak. tope. enz.), sarong der
vrouwen, bekleeding •• h. benedenlijf, ook
weI gebr. •, e. katoeneo o.ertrek over et'n
kussen en derg., topi inodQ. sarong tan geklopte boomschors, tf)pi ajapa, katoeneo 5:l~
rong, Ilalambe topinja, mamiioe, ze deed haar
sarong uit en nam een had, bare·epa main!i
tl)pinju, ze dr~&t nog niet geregeld een saroog (bv. een meisje van 3 jaar), (llWe ri topi
"wat aan de SIlrong zit"~ verbl. uitdr.•. h.
menstruale bloed. bepa Sako rl!'e anfJe ri topi,
da 1IIolangkaimo? ze beeft nog niet eeos men!1truatie, zou ze dan al een man hebben? kl!ritopi, be.lekt met menstruaal bloed.
mowpi, een sarong dragea, (1O" {flf)topi, w. t.
". II",/IJ, vrouw, b1:'}Jfz maulti pofl)pitlja, mda~
mbC-, rtwtopp·, djfl gori Ildlrjallja. ze dra.agt
Mar sarong n~lg niet ge~ld, ze loopt :lOms
naakt, som::: mt't t't.'O sarong, juist zooals ze
wil; mamj/l)f,lpi. tot sa.rong gt·bruiken; maIIIJX1ptJtopi, mt~t een sarong bt,kleeden, be"den Ct.'a ~arong nan te doen; [loroitJl'trxIIIt[JIltopiJli/':a m,millnja. bfi gaf zuoe schoonmoeder een Rongkong:::ch "K~f"d tot sarong.
topL<\3 (Yeer::ltr.). $yn. m. jJ(}tf)f, f:l.roilie .an
dezelfde gent'r".lne; uit L tQ t·n pi...:a (id. m.
pilttja), z. y. a. mt'oseben .an t!en laug.
1. topo (vgl. llllla. t'nz.), rek oo>en den haaru,
,'an 2 of 3 terdiepiogeo, WMrop het kookgerl'i Ii;! eo wrder alIt'S w.a: gl.J.roogd of gerookt moet wl)rdeo; Tor. IL 160, 1$5.190,
195 1 2S:?; ook d\., groote T~ht~"'tellen aan
he: l1et'r wordt·o tl)1") gend. ~Tor. II, 373).
2. topo t)1aL ta)l':k. &>end. t':'jll,k); 1I/(1l1li)jJ"J,
m('t de vlakkc band op it$ ",baa, manil)}"J
pal,... de vlakkt' h:loden tege:::. elkaar sla.a.n, in
de baoden klappen, handj6I.ap s,pelen (Tor,
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waren inderdaad varkens de mai& aan 't op-eteu; menrora, opr§zen, zich verhefFen, mentora Zenda m.axoe, ba,ri'e UJepe, de kam T.
d. barul gaat omhoog, [hangt niet neer); •
ngkantora tindja mbaja, de palen voor de
heining sta.a.n reeds alle. in den grond; ma:~
ntoranaka, in de hoogte heffeo.
2. tors. (wrsch. id. met 1. tora; uit bet Par.);
mantora, denken aan, zich herinneren, tora'!.
kami, deuk aan ODS.
toraa (ook de naa.m der Sa' dansch sprekende
bevolking, dus ill. met Toradja, Toeraja;
missch. is deze batata van de Toraa. afkomstig, tenzij de naam beteekent '" wat in den
grond groeit", zooals de volksnaam "Binnen·
lander- beduidt), een veel gebruikte knolvrucbt, Ipomoea. batatas, Cl. 1892, wit van
kleur; soorren: loran. mali!la, t. tabako, t. 1111)Srlrallgu, t. 1nbal~ t. 1Mkadjoe (hetz. gewas
als kaMJebi); een stengel •. d. kruipende torM
wordt gebonden om stijve of rheuCIla.tische
gewrichten, om ze lenig te rnaken.
torada (vgl. Boeg. radio ~ast, bestendig), de
maat v. e. armsleogte, voor de breedte eener
prauw.
torare. zie 2. rare.
torate. zit> 2. mif'.
torea «(Yor, id.]; vgl. 1. ,·m). rest. oven;cbot..
IISf)f' fltI"lIt,]/';fJlli ton:a )tfunIlPfJa~ja, de hondeo
eten de klieken hunner meestt'r.> Op,>lltrllpGejtJe
fOI""fl, meer dan 10: :;wII/;I)"ja ff)I""u, meer dan
een ma.and.
torimba"a. zie Irq'lf.
torindoe~ pro t. v. pal!, rij:lt in den bobter.
toriti: IIIllt()l'ifi, geteekeod met fljne lijneo,
dieht opeensta:l'Dde 8treepjes of groen·n. lilt
k,,.,t,,..) J"olllbO<JI:. pa; h" //Irttoriti. ik zou zeg.
g!::'n d:lt h~t et=n lept'ltjeStlchelp was, ma.a.t
.'r z:Un geen groefjl'S 0p. mlltoriti kodjo 1").
·,).:kim"". je sehrift is erg kriebelig,
fll!"ifill'll'nfl'l • ... t. v. k(Mi.:si, kleine mug.
1. toro: //Iantl)r'). dt":l:lien. WendeIk-lIIlt11t()rfJ
t~pont',_7.i~ }J'Jlt(·•. 1. ton (\"gl. /')/(, t:?· t'):f,tll; IliI1llf'J/'a,""tl~~ 'l'nngkio/'i, et"D boor ronddr"J.aien. lIIa1tb)rll
!JillIl)i. et'n tol laten draaieo, 1IIIll/ffJro i/,,,,
in de hoogte boud~·n. tl)1"!1 l"ll'!IIII)/!, stet'k je
~zDn sta.at .. an v;ees zijo omkeer!::'n··, door b•.
hand op. !llltor,c sil,) ri /1)1/;1" bond". lalll' ku.[il
te
tI'Ouwen met zoon of dochter zgner plet:g·
Ira/cot! I1UllI~,koJlj ((i'II-:, hij l:itak de f:lkkd io
oudt'l'::' en zoo tot buo aangetrou""d kind te
de hoogte, midden in den akker. eo daar

II, 93), Jw.Wpo paanja, kazeongko ndajanja., j
ze sloeg zich op de dijen, zoo'n schik: had ze. i
natQpO bengonja, ~ gar hem <en klap op de ;
bi!; rnantoposak4, met de hand slaan, zonder :
met de volle hand te raken, naroposaka ng~
. djoenja, hU sleeg hem met de hand op den
mond.
toemopo, jaloersch, biz.. in 't huwelijk.sleven; halltOem4p<Jl iemand die terstond jaloersch is. 't dadelijk kwalijk neemt als de
andere ~btgenoot zich met een ander bemoeit; m.antoemopooaka,jaloerschzijn op de{n)
andere(n) echtgenoot, langkait~ja natoet1WptJsaka pai samba'anja~ ze is jaloersch op haar
man die zich met eene andere vrouw bemoeit,
maoe dja mf)lcocb"'! pai samba'anja. [ioe! 114toemoposaka, al maakt zij maar een beetje
gekheid met ceo aoder, dadeluk is hij er ja.loersch op.
topc>e [lIor. id.]; matopoe, bros. broos, kortaf"~
gebroken, mauJpot ale, ruzrara ndl!'lIIe. de 1!jf·
band is bros, door de zon .ertt'erd, matfJjJlJf'
tak(l. doeanga, de lijn waa.rmee de schuit is
.a.stgebonden, breekt gema.kkeI5k, matopoe
})<)/rfltue mall/i, a1tQe nTo Onda·e tnut', ooze
uitspraak is kort afgebrohn, die der Ooda~
'e~rsis gerekt, matopoe t(tngamllja, hij is kart
aaogebonden (boadt nil't ~an lang prateo),
I•."a.dj()e ntojlQl', bros hout; 11II1II11XZh-atoP(k }J(lf)(11jr:, zijne woordeo kort uitspreken, To
pOf'·cw mB(lto mmnpa/wjo"i jHlf,H'lIja, To P..b(dl) U/olf/j)fd.-rIi<JJ!O", de P. mB.-ers rekken
hunne woorden, de p ..batoi:r.> spreken ze kort
uit. II/Oil",' i Aloemia, all" IIdrrpal,:atlJjKK. i
Alo/!, zli beet AI~mia. al.,,·t kort wordt urgebrokt:n: Aloe.
katopo/!. deL plant als "illll)}lgl.."ue. groentt:.
met broze blad..t'eo.
.Amp. IIWllf"pl"!, kort en krachtig. IIl1wtIJpW
]JI.lJtll~·()lIyk(ll'. i1.. beb ·t kort eo duidelijk ~
zcgd.
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manoro ko.re'enja, 't is niet zeker waar b~
is, be manoro pnoenja, wat h9 zegt is niet
betrouwbaar, manoro bemo 11apodjo jakoe,
't is zeker dat hy met meer van me weten
mantorobaJ.:I1, iets achtersteV"oren of onderwiL maMrO malaimo, by is zeker al weg, .
etehoven keerea l l/Q()re doeanga ri /rilf"i ex;,
be L."Oepodjo, naka)U)r~, ik wit niet, laat dat
nepa lIaforoi.Jaka, hg trok de prauW' op den
vaststaan.
oever van 't wa.ter en keerde ze onderstemampl!)Joro. nwml'emaJloroi, trachten zekerboYea, Ilatorohaka InQ€lIi paoell;ja, hg heeft
beid te .erkrijgen omuen.t icts; lII(t.lIIpakn.noro,
zgne woorden alweer verdraaid; torobaka
mamptJtonoro, uitmaken ••asLitellcn, zekeredja, bOt"te "'oar het omkeeren der tra.p. de
beid ge.enj mondjii taot'o naprmlbekanoru!':11
boete die een man betaalt om te kunnen herbara i...~ma anoe 11Ieboo';" bllm laoe morif)jo. de
trouwen met de YCOUW van wie by zich heeft
menschen zwegen, om onder elkaar uit te
laten 8cbciden j hij verkrijgt dan dat de "oor
maken wie bet was die riep, misschien iemand
bem verboden toegang opnieuw wordt "erdie vrede kwam slaitea.
leend: metorobal.:a1 zicb omkeeren, zich om- 3. toro (wrscb. id. m. 2. taro), Amp., rest, overdroai(·n. ptdol'obaJ.:a, keel' je am j mampa.pobl§fsel, taro 1we bakoe, rest van rUst.
t(;ro doi, geld latea omzetten. geld in ceDE'
Pl'. t. taro = B. tau'ani, krggsgevangene,
bande18za.ak steken I).
slaaf (misscb. _rest, overle'lende").
pro t, /fJroifgi
B. torobakaj omta IIll'tvroj:- 4. tON (uit bet Boeg.), inzet, b9 weddenscbap,
gimo, de schilden z§n omgekeerd.
dobbel-, of kaa.rtspel; pitlJeatf)e ringgi naioroka lIIall<>e, 700 riiksd. had hg op den baa.n
2. toro ('\'gL 1. todo, todJo [em:.] en Mar. fv/oro
"zitten "), in rust, ge8told, '\'ast geworden, ~laa
ingezet.
torobalaba- zie balaba.
101'0, geronnen blo('d, loromo pall!lgen', de was
is gestold, /f)ri brlQl'll( rOJlga fol'o, butfeln~t torodjoo(ki), zie djoo.
stolt gemakke1Uk, foro.' uitroep tot buffeh~om turoe (vg1. ,~f)roeF en Mal. lrxdfJf:lIg, Tootmb.
ze te dot-n stih:ta:lo, z, ,\" a. bo! maranindi
th"Y/If! .,afdak"). zonneboed, Van Loveo punkod,il) tv; ri l).-,d'Je IIgkorl) .lJald, 1fIf)I('fwro
tig tO€'loopt'uJ en met naar boven omgebogeo
ndasall!lk(lf!. foro, het wuteraan den OtI~prong
rand. meestal fraai venlierd, wordt gt-dragen
der M. is erg koud, ais bet 's morgt-ns wordt
door jongere liedeo, op feesh'n of op rt-i:!,
gescbept, is het stijf tbenoren), limo!! tIJ}"o,
l'n is van allerlei materiaal gevlochten: pancen dikke wolk, zwart' ne'\'el, f'Ir., if/ii. de
dan. nipah, :!ilar (vg1. tinii); tong ban9'.-a,
zaair§st die na het zaaien is o'\'ergebh~yen.
bt·naming voar de mei~es die aan het IIWtOeJIwro, gepast, b<-hoorlijk, ingetogen, tl(f>e
lIIp«rilau!Jka dt"t'lnemen.
to(1II0rQ, bart"e "'ajf/ko-':'. IlGpoJvnwt' ufalX. be
trmx tania, wNeh, o"ergenomen ,'. d. Tcrtt'tadji, ('en ingetogen iemand, oid onrustig.
nabnen. die by plechtige gele<,.;t·nheden boeals ze meegenomcii wordt op reis, rMkt ze
den drot'gen met afgeknotte punt, welke met
niet zO€'k, alia In/a be /tH'mo/'o, cen onfatsot·n.
den hlam uit B:lDtam zouden gt-komen z§n:
tl)r()f' "'/lItll zou dan 't Tern. to/I)<:' [',wtl' (blllll§k meisje.
mmwro, behoorl(ik, in orde,juist, yt'rtrouwthl) moeten zijn; onder de Tor. is de torl)f'
baar, '\'lUItstaand, in P. ook syn. met lIIal/ofll,
"ftll~l zeldzaam t'n gewl. \'an vret'mdelingen
~ht,-eerlUk. ZOO:l!:, 't b('hoort~ 'goed bek;na,gekocht; voornl. in verhalen-wordt er van
bare'f! manoru (tww!I!ludi IlIIll'lljXll' p'IIX' IItuOf'
~sproken; [zie .erder 3. owllllJ. I.T')I'IIe be11)("(1. bet is niet behoorlUk dut kindt'rt'n de
hoeft geen o..-er;t:n, woorJ te zUn: Ult'n zou
woordeo der oudert.'o tegcnspreken. b'll',;!!!
dan t(J/ve \'erw~u:hten; in dit'n '\'orm is het
Tl"rn. woord 't mcc:!t n'rspreid,)
IIwturOI:', een zonneboed dragen. t
worden, mantoro dfJi, met geld handelen, geld
omzetten I); ietoro, teruggekeerd, ietaro nwnomboe, teruggekomen van 't waterhalen, tetoTO
lIWlfe/offa, teruggekeerd van de reis.
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felen op de trom b~ bet doodenfeeet aanduidt;
bij het motorok~koe is de tiboe~ in 't midden
tU8schen twee kt:ratQe'sj op aIle drie wordt
beurtelings geslagen; het wcord tQroJroekoe
geeft het rythme aan.
torok6gangi, zie ko:;angi.
toroli (Sal. rijaroli), P. (kojoi!, L.), parkiet.
kleine, fraaie, boute papegaai, die tam gemaakt en op een krllk gehouden wordt. TrichogloS8us oreatus; (oak: de knokkels der
yingers1·
toromba~ zie Iraa..
torompimpi (yg1. talambibi); Amp. mot., neeD.
knikken.
torompodongi. PmB. n. v. e. boom, die niet
wordt gebruikt.
torondaja (st. rondaja.. vgl. [oel/dara en Filip.
t. dala!Jf1., Tomb. rarah'l, enz.). pro t. B.
we'a, vrouw.
torongge. zie rOIl99t!.
torong!tili, zie 1t99ili..
toron;kilo. cene soort paka (zie 2. pdka), die
in het bosch en in de vlakte groeit en niet
wordt gt-bruikt. omdat de stengels zoo kort
zijn; in de :)leerstr.: een struik met dorem.
die den vool'bijgunger aa.ngrijpen (in Onda."e
jim/a /rflri.li geod.); in Ond.: de doorn4:.<>e
liaa.n die elders /('aiirll/I! heet.
toron;of., zie 1. '1.!!,y.
toron;ondjo~ zie Q1Ulj.),
toro'odjo. zie 1. I)tfj'l".
toroot'e (ygl. .....".j. et:n waterplant. die op het
water drijft.
toropana (\'g1. P(1.Jw), de vuurboor~ et:n ~O't!
punt ~tuk hout, dat men op een ander hout
Zl't en d;1Q snel t1l!$SChen de banden heen en
weer dr.l.:lit. totdat er ~'ne yla.ID uit$lw.
waa.rmt'e men de brand:;tof in brnnd stet!J.:t;
bah'i.
torokoe-~ n. v. e. ~rooten. muiZt'nerenJen nacht·
IIIl)fui'f1rtmt. met de vuurboor vuur make-n.
vogeL· die in groote bo~{'hen wooot en ht"t
Tor, II. l::.tJ.
gt-munt heeft op de oogen der rt'izigt'TS. dit.- toropeni t vg1. VIIi). puistjt'~ in bet aangezieht.
·hij t!:rp-i:kt~ aj,; z~ -zich gc:hed ia. de S:lC\'ng toropompo, zie i"'IIIII'I,
.......
hullen: hij wordtaangNrokk~'n dV<Jrd';[f~rOwaW3 (~ap. bmw'lIm), pad (Buf", sp.),
va.n in 't \'uur ~'V:lnen rijst: ta',.. naritj lit,,..
aldu:; ~od. naar baar wrJ.ttig opper;Iak,
I'uk"" III'ltallja, iem:utd wiens OO::;en drJOrdeo
wa.nt er i~ ,~k een ooom met ruigt.' bladeren.
t. ziin uit!r~pikt.
~
Jie tl)r'JlrfW"l beet: ook wratten worden weI
torok~koe: een klanknab, woord, d1l.t hetroft"rlltrtHrtl g1::'I!d., t(Irf)/rulf'll dallu!Iwo. ",ratten

t()r()e1~i, een stuk sagobladsebeede, dat men ;
zet hoven de fa.kkel waarmee men viseht;
de fakkel is aan 't buitenboord der prs.uw
gebondeo., de toroexi werpt den fakkelschgn
't water en verbinden dat de oogen v.d.
visscher door dien schijo verblind worden;
silo natoroeni 'r/.taoe monjUo, nakatQlantoma/a,.
de fakkel wordt v. e. scbijnwerper voowen
door de visschers, opdat de oogen daarop
blijven rus~_en.
toroekoe. zie 1. roekoe.
toroempaki, toroempangi, zie roempa.
toroepoe, zie roepoe.
toroeroepi ~ m~ultor()l!roe-pi, op iets aa.DstormeD,
op iets los ga.a.n,jakfM natorveroryJi. baoda, da
rnantondoe, een buffel vloog op me aan om
me te stooten.
toroesoe (uit bet Bot-g. toroso'). kluwen, baM
Jltoroesoe, gareo op klnwens of klOSKen, baml
ntoroe$Oe ~Ot', eeD. kluwen garen.
toroota. zie 'roeta.
toroetoe, zie roeioe.
torogeo: motoro!}et), met den uitgt'stfi!kten wgs..
vinger a.a.nwijzeo. terwgl deze een oon'ode
beweging maakt, cen weinig van het vel tusschen de 'Vingers nemen eo omdraa.ien.
toroliano, Amp., waterpokken.
torokeke. hl·t geluid V. d. pad (tQI'O/NIII:a): lHi,.
tOTokl!k,." geluid ~''Veo, y, d. pad: wa.noet:'r
de p.td op het erf •• e. huis geluid geeft. i~
ze de xiel .... e. o\'erledeoe.
torokiki. brJ.ndwerk. <tat mannen zicb tot"brengeo. op den bownarm. door zwam v. d.
suikerpalm op de huid te latt'n ... erbraoden
(Tor. II, t\O): l't'O enkeleD keer doeD me~~
't ook: mot,)rl)kiki. zulk t'en mt'l'k d~<>t-n.
ter vt'n<it'ring. het zieh toebrengeu: S:'D, i",.

op
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verdwijnen vanzelf; nef g('luid toler pad is on~
heilbreogcnd, am mompaoe rorQICQwa ri djoi
ntoel..-e, da re'e anoe mate, maka natoesa taoe,
ala ceo pad geluid maakt onder aa.n 'tvenster,
dan zal er iemand sterven, want ze brengt
den menschen ouheil; be Jldakoni torolrau'a,
sangadi taoe kelumde, de pad wordt niet ge.geten, behalve door aamborstige lieden; ketorOU'QlCQ asoendodonJa, maoe paoe ra'opo, dja
'jal}(l(Jez~-i, zUn binocoste is w:attig (zUn hart
jeukt), zelfs iets dat men bem (met cen geschenk) beeft verzoeht te verzwijgeo, vcrtelt
hij maar rondo
torowawo, eeoe oogziekte.

torowoka, ric 1(·oka.
torowowo; Amp. rawrolrQ/{'()'ki [ol.·a, ratoeuM
ri apOl!, de pisangs worden gebakkeo, op 't

l
!
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nUlIIwsQcki, een takje (pantosoeh) van be- ....
paalde houtsoorten, dat men in den grond
steekt by den rijststoel by welken men begint
te snuden, elken dag opnieuw j pai rapI.mrotroeki, nioe pai po'ihi raiosoeka toko mpae, hoi
tegenfjoe mali'ga Z pomoia, panto..<:oe!..-imo se'e
pakoeli, llepa 1'aICalidja4jo tado!"-i, si.mpodjoejoe bara porotomoe. dat men een takje in
den grond steekt, men steekt lIioe en po'ini
bg de rijst in deD grond opdat het oogsten
niet te .lug ga, de ingestoken takjcs zUn daar
't middel 'oor, veITolgens wrijft men tadosi,
simpodjoejoe of peterselie in de handen.
tinosoe, doorstokea, <»W1t9godi til/osoe talinganja, le..<:e da nakita nl~, het kind heeft
de oorlellen doorstoken, dat vindt men mooi
om te zien.
patosoe, Str. B., het stukje bout bU de )Ioh.
bemijdcnis in gebruik:. Tor. I, 349.
t4)ta.bi of t6tmri j malltotabi, -It-i, een balk uitkappen of uitbeite1en, zoodat een andere balk
er in past; kadjoe lIdatotabi, IIdapapombe-

vunr tocbereid.
tosa; 1IIotf)Sa, lecocn, om hetgeluksoortige terug
te geven.
tosindoni, cen boom, welks bloemen men plukt,
omdat ze lekker ruiken.
tosoe (\"gl. 4. soesoe en lIaJ. taesoek, Sang. SO#!1lt(tma, bara ndapapomb/!SFJe111ptl, bara lldapasoe', )fong. soesoek); mmdo,<;oe, steken met
}lQmbdambe, de balken worden uitgekapt, om
een puntig yoorwerp, prikkeo. jal..'of. Jwfo"SOt.,
ze in elkaa r te doen passeD, of ze aan elkaar
lIdoei, dorens behben me gestoken, be da nate lasschen, of ze o\"er e1kaar te leggen.
tosoe mboekoemoe jut-vie, 1J/ampepate siko, je totalo [.lIor. tatalo), Spatbyphyllum commutadoodsbeendcren zullen mij niet steken, als ik
tum, CL 3195, een struik die n.an den rand
je deed ('t 7.a1 mU geen kwaad berokkenen)~
\". h. water groeit, met groote bladerco, welke
bam rimbr:'iprmff)soea IIt(llrala, waar men bet
Illken op die .an kajo'i, de knollen 15ken op
die ;an Meli (\'"dr. dat de plant ook sot:lIljoeli
ook maar met de lans steekt; ook
t. ,'. moudjaoe, naaicn, 1'ato.>lf)e mLalelre, [zie /relre];
wordt genocmd), maar om bun stank worden
to..;;oe mboPiroe, w. t. ,'. ,';;f)(',~oelml!Ji, nokbalk;
ze zelf~ door muizen en ';"mens niet gegeten;
pallwsoe, iets waarmee men steekt of prikt,
het mer; wordt vcor proppenschieters gcnaald; lIIetosoe, steken~ prikken (iotr.), rod
bruikt en de knol wordt in garoalenfuiken
meto.'1Oe, doren; prikken.
als aa.s gclegd; met het sap behandelt men
mopatosoe, een steking of prikking verrichwonden waarin wormeD zEn en trorue·wond{'n;
ten, t\". de oorlel v. c. meisje door ..teken, om
lofalv JIIG1rollgi, een sterk rie-kendl." soort.
er een oorhanger in tedoen, het nellstusschen_ tutawi, zie tutabi.
schot y. e. buffel doerstcken, om er een ring tote; J,'(;tr;t'!~, door elkaar klinkend~ van n'r·
in san te brengcn; taot' l/U:pap(dosOf ~i' a,
schillende geluideo! la-wa,ai makend "an vermaJ.:a nrlpa}l(ttO.~ofl..·a r(H'i ira ntalinga m!;e·a.
schilJende kanten, kat,~tr ta{JI' 1/tf)1IOIrO, olli
Oea.<:e }'([t 0111 labor: I.-tmo l:adjup, mt't groot
l:lU!lemaud die nogal C{'nS cen- door5teKiag ~
"erricht, want hU doorsteckt \·a.a.k met C'€'n
];nmai zUo de men..eben nan't boom en rooien,
het gcluid .an de hUlen en no dt' hakmes."t°n
dcorn dt' ooren "aD mei~es j lIIel..°it(J.~{j" 1
"rageD om (in de oorlcllen) gcprikt te worop de boomeD, kalot,P momp(ZOt', veel 1e\'(.'0
den, [zich een injectie laten ge.enJ,
makend met pra.ten; siort: ntote, zie ore.
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gQntote of gontote, w. t. v. inoOO (foeja), naar:
liggen, boejoe WUJtotc, bergen die tegenoTer
't geluid, door het kloppen van velen veroor- 1 elkaar liggen, mototomo ngango, we hebben
zaakt; mogonrok, lawsai teweegbrengen, door ,
evenveel geooget aIs <len vorigenkeer; sintotJJ,
loopen, praten, enz., 1M!Jontote anan!J!looi:
tegenhaoger, in dezelfde riehting, tegenover
mole!Ju"! ri raja banlMa, de kinderen maken I:
elkaar, banoea sintcto pai nau-oe trindjaoe, bet
lawaai met spelea in huis.
huis tegenover den akker da.arginds j samp<;totiloe (vg1.l..·atiloe), een plant mc-tgroote, buigtQt-O, dat wst den tegenhanger, het tegenstuk
tot iets anders vormt, koro Kaoedaja U>edoe
zarne bladeren~ die gaarne worden gebruikt
om er gekookte rijst in op te dienea ; het sap
ri Poso, sampototQlIja laesi Toraa Mokatij'K,
client ook ala geneesmidde-l tegen wormen in
de rivier K. valt in de Poso, wat er vlak
wonden; 77nanIX kaJ...adjoe, tnOll'antje tall'Qt
tegeno.er Jigt is de landtong T. M.; pa$'J
ntotiloe, een boscbhaan die met zgne sporen
1wapapototo, ndadika wtonja, de paaltjes
een totiloe-knol kan afbreken.
worden tegenover elkaar (of: naast elkaar)
totimoo, PmB., XI. v. e. lisan.
geslagen, voor elk paaltje wordt een tegen1. toto {Ngadj. toto, lfal. Wap, Jav. tltfp(?) [of
hanger gep1a.a.tstj manrotoka, zich pla.atsen
Mal. totok, lIong. totok, echt (lIS.)]), richtegenover, recbt tegenover stann, zich richten
naar, op.
ting, vaste koers, vdr. dat wat juist tegeno\"er
ligt, tegenhanger, tegenstuk, tegengestelde-,
matotosi, recbt tegenover iets zijn, pajaire'j totonja, hier is de richting, hier ligt het'anjr: matotosi a~, zijne voetzolen staan vla.k
geen er tegeno.er is, anoe ndabantia bere"e
tegenover het TUur.
totollja, anot ndalemba ree lotollja, wat 8.&0
kalltoto-ntoto talinga, dja ndjo'Qt! mpajoa,
't eind v. do stok wordt gedragen, heeft geen
de ooren steken maar recbt vooruit, ze gaa.n
tegenwicbt, wat met verdeelden last worot
maar recht toe; tetoto, gekemen, geraakt in
gedragen! beeft een tegenwicht, da koepapode riehting van, tetatoma ri .I..Ygoedjoe ..ti.poe,
1'on90 anal,oe, Otre'e totonja, ik zou mune
in de richting \". d. Vuurkaap gekomen.
dochter weI willen uithuwelijken, maar er
palata, handv;:ijzer1 ricbtingaanwijzer, stok
die \"an bo\'"en is gespleten en waarin cen
is geen passende partU \"O'or baar, .<;e'i jaIme
samba'a da mopal.:ati, i,.;;ema totokoe? ik ben
dwarshout steekt, dat wijst in de richting
een der dragers van den draagstoeI, me is
.an cen \"al of ceo springlans, om den .oorb!jmUn mededrager? sefoe laae pakoe, dil,:a fO-loganger te wsarschuwen ~ mampaioto, reeht
nja, daar zit een spijker, sla er cen in dieer
tegeno.er iets piaatsen, de juiste richting
bij ~hoort, banja totollja da lloeto'o. $i1;o
doen aannemen~ mampatMo ajQeta, brandbout
ananggodi set~, $e'; jaIMe da manto' 0, bare'e,
met de uiteinden tegenover elka.a.r leggen,
bet heeft geen tegenbaoger (geen antecedent)
Qlwll!J!Jodi mariallgkani ndapatoto aile da
dnt jli datzegt,eenjongventjealsjij, ikhier
tr)la'i, 1Jdapatot() ndjai ojo kair./oe nta'inja,
zeg bet niet een'"
. madja'a, totr)Jlja madago,
kinderen worden dikwijls op de geschikte
\'an slecbt is bet tegeno.ergestelde goed,
plaats gebracht,. als ze moeten poe,pcn, ze
totonjamo l.'odjo I:asi'a}ljm)lo (moe da m/apa.
worden gezet hoven de reet in den vloer w&ar
pasoerlkka, dit is ecbt bet bewUs. dat hij bet
hun poep doorbeen moet; ri ara ntoto (Mor.
is die al .. de dader moet worden aangewezen.
toto, onder), onder 't huis, wdL onder de
[~ala-t{)tol niet bij elkaar passend, b\'". van
richtplaats. (\'"an degenen die door den \'"loer
echtgt'nootenoJ
PO'epen)~ ara 1Hpompatotoka bengo IIim1e ,td~-- "tOtO (Str. B.. wrsch. uit het Par.).. h!iL--:.--papoto'u ara ,dolo, wat ooder ~e p~ts IS
zc(.r, l~rg, .. mayrri utoto, erg bezwaarlijk,
waarop de billen der menschen ~ch rlchten,
IJl(lllt'':' lItoll), heel zwaar; de eig. bet. h;du$:
dnt wordt de mimte onder 'thulS genoemd;
beslirst. \"<lSt.
!IIampatotoka dvronga ri kasojoa, eeo \"asrmot~to, tegenha.ngers zijn, tegenover e1..L:aa.r
tuig naar 't \Y. richten; mampatoumi, TOOI'·
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zien v. c. waar8chu~i~isteeken:mampawtoni ,I
bato, bU opgestelde voetangels een t~ken tot i
waarschuwing zetten, djaja ri U"atika ndapatotoni. da napaintjani ntaoe kandjaoenja, de
weg: nasI' de sprioglans is aangeduid door
tl'ekens, opdat de rnenschen weten

WruLr

ze is;

te-patoto, komende in de richtiog mn, gelegen
tegenover, tepaloto ri lil'oe Molol("(I[!Qf', in de

richting .an .Y.
~~aitlotoraka, richting, koers geven, sturen,
ricbten. aanwijzen, inlichtingen ge'en, 7nantotoraka tao!?, da napangkita djaja, iemand te~
recbtwijzen, dat bij den weg wete, lII(lutOtOrakaka ling90J/a djaja, den vreemdeling den
weg wUzen; mampekitotoraka djaja, vragen
dat de weg aangewezen worde.
mampototoi taoe anoe da 11dasasa, de bamboelans waarmwe men eeo ter dood veroordeeide doodstak, richten op zUn nanl; een
groot aantallieden hielden de lans .sst, vooral jonge knapen, die moesten leeren bun afkeer mn bloedstorten te overwinnen; J..-adjoe
ndatotob£, ,uiatotolri, ,ulapapr;mlbemama, bam
lIdapap<nllbesoempa, bara ndapapombetambe,
de stukken hout worden 't eene als tegenstuk
.an 't andere gelegd, 't zU in elkaar grijpend,
't zij in elkaars verlengde, 't zii 't eene o.er

TOTOEA. zeker dat h9 niet weet wat er gebeurd is, kanot<J ndaja, beslistheid, V8.ate meening, juist
inzicbt, goed begrip, komi be du ndekoe, nakaJwto ndajamoe, w!j gaan niet naar 't bovenland, wees daar.an .erzekerd, nakan% Iloeinfjrmi, bare'e kocaja siJ.-o, je moet nu maar
goed weten dat ik niets omje geefj malllpa!.:alloto, vasttl-tellen, zf.,kerheid vertl-chaffen, bes1issen, pai nfl!.'oJlofo ndajakoe, sj~,o mall/pakaJwto, dat ik zekerheid heb is, omdat gij die
hebt .erschafc, pa!..·(l1Wlo rajamol', vcrschaf
je zelf zekerbeid, denk goed na, vorm je een
duidelijk inzicht, da tapa!.:mlOtomo rioenja eo
da mpalaita, laat ODS nn den dag van Ons vertrek eerst vaststellen.
pro t. toto bola = B. ara ntoto, ruimteonder
't huis,

Amp, manoio, recht. fa maJloto u-ioea, malIGlalL!Jl:a jaoe, 't baar is niet recht, maar gekruld.
2. toto (Ja •• flUk, )fat t;tak. Tob. t<J!.'fok, Soend.
ti!.:U!..·, :Yak, tatta', &eg, tllia'); mal/toio, bak·
ken, met zwaa.rd of mes, 11Ulntoto eu'o alloe da
ndau'aika tljara, gras s.fkappen om 't aan de
paarden te geven, malltoio tole, p8ondan-hIaderen afhakken; mombdow, op elkaar inhakken, elkaar met zwaaro of mes te lUfgaan,
posOlllpo, tapombetoto, spring uit je huis, dut
't and~re.
we met elkaar "e(!hten; sampomhetoto, tegen1II0tOtolri (uit bet Par, o.ergenomen), wdl.
stander in 't geYecht, tegenpartij, ane mako:ooecn t~genstuk, tegenpartU .ormen met",
dje si/'-o, jakoe da sampombetotolJloe, als je
ayo. met ulOrapa, een .erbond sluiten. Tor.
durft, dan zal ik bet tegen je opnemen; be
I, 225.
lIaolee":, djamo pombembe1ot(mja naintjalli, ze
tnanoto, zeker, .aststaand, bekend, iets
hieldcn niet op, ze wisteo.an niets dan maar
waaraan niet getw5feld wordt, ma!loto raja,
steeds op elkaar inhakken i pai k(lpampQ'I1Ibezeker van iets, beslist van voornemeo, ook in
loto, ma!.'a jakoe Ilapombdotoka riol':1!J'a? dnt
't rug. wetende wat men wil, nrstandig, gO('d
we elkaar hebben be.ochten komt doordat
inzicbt hebbende en daardoor besli::l-t in zijn
hij 't e~rst met mli is g::tan '\"('chten.
optreden, ane koedongemo poera':.nja, da TII(Iulantoto/ca!.·a, op iets inbouweD, /lafutOlcanotomo rajaJ.-oe, als ik alles er .an gehoord
kaJ.:-a paJlgko, h5 heeft "met een zwaard er op
heb, dan ben ik zeker van de zaak, dan kan
iDgehouwen~ ?IatototrakaJ:a iimbojot:, hij heeft
ik mij eene .a.ste meening vormeD, J,:odipa
met de '\"uisten er op los geslagen.
anakat', bare'f'pa maJlf)to raJallJa, mijn kind is
-nog---kleiD, het beeft nog geen'inzicht, 1;;;;:;";- , - totowa, stuk hout waarop "men iets klein·
hakt, bakblok! h'rfblok ~ ndatoff)lcani, er is
mam;fo pomjJGJ)c,lja, pai na!.'a bare'cpa Iro'of:
een hnkblok onder gelegd, er is een kerfblok
malloto rajakoe madonge, wat h5 zegt is onbij gebruikt, tao!:' ndatvtolcam,aaniemd, wordt
zeker, zoodat ik ook onzeker ben bij 't hooren,
(middellijk) iets te kennen gege,en, doordat
lIIaJlotmM hare'e 11ai1ltjani pelmliuja, het is
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het un een ander wordt gezegdi totow:znja totoro~o, kukeleku; motororo'o, kraaiea, Tan
da k-amaikoe, de reden dat ik hier ben ge.
hanen; pototoro'o, hanengekraai.
komen4
1. t6tosi (vgl. 2.toto en lIinah. t. ta'tar,Bal.
mantaroto, kleinhakken, in stukjes hakken,
tastM~ Jav. tatas, MaJ. taas); mantof@,108",datarato ri t{)tQtCll, bet is kleingebakt op een
kappen, doorhakken, van dingen die men met
een enkelen slag ka.n doorkappen, ~
hakblok, $allga iagil-l'a ndataroto, bet henevleesch wordt kleingehakt.
balloea, een huig afbreken, doorde verbinding
totoea (uit fod~a, rie 3. toetoe, Da'a.t. tatOf.'a), I
der dt>elen (tonw, rotan) door te kappen, made pla.nk waarop boomscbors tot kleediD::,"'8tof
ntotosi trajo ngkadjoe, de nitloopers van
wordt geklopt; totofa niondosa, het bout
boomen afkappen; la/)oe koepallto~ I('()io
waarin bet aanbeeld (rolldosa) rust; totoea
ndjole, met een mes hak ik de mais--s~ooels
oease, lemmet •. e. bUl, tusscben bet scherp
door; matotosi,doorgekapt, doorgesneden.
en bet oor; tot()(a lltaharo, hetgedeeltev.d. 2. totosi, Amp" dr, '\"8.n gramineeen.
starn v.e. 8ao0"0palm datlangsdengrondgaat totowa, zie 2. toto en tOlra.
(komt dikwyls .oor), eer de starn reehtop ] totoworo. zie 1('01'0.
ga.:lt groeien; da momasa elm ambo, da moto- towa en totorea, een 8tuk geklopte boomsebors,
toea eu-a tabara, moogt ge spruiten hebben
dat niet behoorlijk is afgewerkt, zoodat bet
als de ambo en over den grond kruipenaIs de
.oor kleedingstof wetgoed bruikbaaris,maar
sagopa.Im (wensch Toor een talrijk nakroost;
om aan 't gebruik: te voldoen als een dee! van
de ~""Opalm krijgt zijne spruiten nutk aan
't priesteresseloon kan dienen; trumtotra, iets
de toWen).
ten h8ol.-e doeD, beginnen en niet afmaken, i
totoe'ani ['\"gl. 1. toe'a], Todj., oudere broeder,
ngena dja noeto,ra pangl.:otlimoe, noelcailamo
zuster.
GSQf, se'i maoro, zooeven hebtge uw eten.maar
tot6i ("VgL toto'i, 2. tob'), klein, schraal.
half opgegeten en bet aan de bondengegeven,
tot6~i~ PmE. = totoi.
nu hebt ge honger, dja llatolca'! tOI~1" natotokesi [lIor. tootooJ.'ml, een kleine na.chtuil,
1lgoe'oe, be marege, h!j gaat met bet suikerriet
maar verkwistel'ld om, bij ka.uwt hetzol'lder
een der gelooisvogels der Toradja's (Tor. I,
279, Measn. 75, 102, 76, 9, lJ, 13), gend,
bet rUn te maken, bare'epa 10'e mo-ndodo. nepa
nr. zUn geluid !'·csi.
mOl/tolra il/odollja, ze is nog niet bek"'II'Mffi
totokoemoe (~gL I..(!emoe)~ een mOt, die de
in 't foeja kloppen, 't is nog maar harefoeja
kleeren .crnielt.
half 8ofwerken, porongonja dja lIatoiCtr, elm
totoli (.g1. toll,). PmB., ben. '\"an een jOllgen
taof' mmlgkoni Ifoeai, b-: p<x>ra, dja nalou'a'l,
[of meisje],
dja mabosoe mpo'aiinta, hij beeft zijn huwelijk
totolioe, zit.' liOf:.
maar spoedig v.-ederontbonden. zooals iemand
totompele, zie pde.
die een komkommereet en dil;' niet opmaakt,
totona (cit het ...•), Str. B., dezdid~ziektenls
ze maar half gebruikt en slechts .erzadigd
2,langa~ maar in he.iger graad,
wordt als cen bloedzuigt>r (die zicb ineens
totongkoeroe, een nacbt.oge1, ;end. nr. zijn
.. erzadi;t en dan af'\"alt).
geluid, dnt omineuze bett.'t'kcnis heeft. Tor. towaa.waa.. zie Icaa.
I, 280;
towadjo, kieine SOQrt marter (?).
totooende~ een woord dat het rythmewt'ergeefe
towali. Todj.
B. batoclrali, praalbed voor
..an het ~roOlgerofft'~ waar~ede: de YBand een
t'en doode.
.........
8tormloop op ('t'n belegerd dorp begetetd~wata (Rocg. bata'; [vgl.limbrlta. 1. bala]),
Tor. I, 216: !,.mda ltil;tofft'llrie, zulk een trum·
ont.steld, heyig geschrikt. t'/f-l'ata mpa"~geroffe-!.
JlIve jakw, bare'f! I'f'f:' trw.,. m.ompanagOOtlQe,
totoridoe, 'Ii. ., e. insect, wdk~ Yleugels als
rnalloro panagof!l~toe i m~;. dt:z 1'0ngo. ma';,
tod:' worden gebruikt.
ik schrok he.ig " e. geweerscbot, maar
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mand had gescboten, 't was bepaald bet ge-verlangen hebben, ftMtdjaa noeptmggatou'ri?
weer va.n den yont van IJoewoe" bij zal8p<>e-- mampen!lgatout:i ind.·oe «noe mate 1 waar
dig bier komen; mampetou:atai ananggodi,
hebt ge zoo'n verlangen naa.r? - naar mtin
een kind tegcn sebrik vrijwaren, opdat het
gestorven moeder.
geen stuipen krfjge ~ men legt het pasgeboren
tou'ea ndtmte, wdL "de heminde van de
kind bij de moedcr op den vloer, slaat 6 roaal
Zon", de morgenster, die onmiddellijk door
de zon wordt ge.olgd, die dus baar beminde is.
links en 6 manI rechts v. h. kind op den vloer
en zegt: tOlrata IIggaroe, t. GMe, t. lI[Jgele, t. towelo-welo~ zie lre/o.
nlangi, t. here...e. t. lIgf.:ila, tQu:ata Qnnnggodi : towi, gat in een boom, door een vogel gemaakt
molt:mtjo'.!, schrik voor kat~n, Toor honden,' of uitgehold, om er in tc nestelen; )notou'i,
voor lachen! voor huilen, voor weerlicht, vaor
in eene boomholte nestelen, jadjo, Imliloetoe,
bliksem, de scbrik .an 't kind vlucht weg.
koeloeri 1"i u'ot() 1IgJ.-adjoe mangaoe potolcinja,
2. towa~ syn. met tongmca, duide1yk, open-; tellgko moiOlN ri poeiooc, de}., de IC. en de k.
baar j lIIampatotrata~ mompakatotrata, openpikken een nest in een dorren boom, de t.
bareo, laten zien, duidelyk maken, napakanestelt in holen ..an boommieren j u:ajaoe
tOl('atamo ka'osanja pai napasoeemo nlaoe, ze
IIdatOlei, een gat dat van binnen wijder is
heeft laten zieo dat ze hersteld was en dat
gemaakt dan aan de opening, zooals by. by
is door anderen nagevolgd (die ook beter zyn
den suikeroveD.
geworden).
TQlci ngKeli Itnest v. d. witten papega.ai",
3. towata, eeo groote boom, met smalle huige
een deel van 't Centro geb. v. M. Selebes.
1. towo (Mal. ttbang, flbas, Tontmb. tbca,<;);
bladeren, gebruikt ala oogstmedicUn.
towatoe, dez. plant a1s kalide of djole Ira/oe.
mantolco, omhakken, Yellen, rooien, van bootowe, verlangen, genegenheid, liefde, lOire ndamen j numolro, het jaarltiks terugkeerende
}a, genegenheid des harten, verlangen uit
boomen Moien op boschgrond, om akkerland
liefde; matOlre rajanja, hij beeft liefdesver~
te .erkrggeD (Tor. II, 242); oease mpon<n'o.
langeo, zUn bart is door liefde bewogen; ma·
IIdapantotroka kadjf.Je~ eeo bgl "oor het boo7I1potOlre, liefhebben, gesteld ztin op, Jal.-o!:
men rooien, om er boomen mee te vellen j
lldapototre 1101' inekue, :;alre lIIomota bare'e
bare'e sallgl:oedja l~1U)tcOnja, 11Iaka kadjoe
'Idau-ai" mijne moeder houdt veel "an me,
baugke bare'e TUltOll"(}, zgD boomen rooien
ze staat niet eens toe dat ik oogst, se'j
beeft niet "eel om 't 15f, want groote boodoea7lgakoe, bare'emo l..-oepotol('l! ga;;a, ria
IDen hakt hij Diet om.
koelCaikamo ,~'kf)~ hier heb ik een prauW'
metotCo nono, of manto n., beboeten wegens
'nasI ik niet zOO erg meer op gesteld ben,
o\"erspel of ontrouw gedurende de "edoving
ik zal ze u ge.en.
(Tor. I, 186), door een man wiens nouw bem
mewU'ei (intr.), mrmtou'ei (tr.), .erlangen
ontrouw is geweest; de voorstelling is dat
opwekken, liefde wekken, h:oeto'o da mate
de beleedigde de palen .an 't huis van den
ire"i pai dja mu'i metolCei, ik dacbt dat je
scbuldige gaat omhakkenj noendJaa da lUluhier zoudt ster\"l:n, maar je komt maar verpetolro'ncUloka? waarom zal er eene beboeting wegens overspel plaats hebben?
langen opwekken (ik dacht dut je lang zoudt
bl!jven, maar je gaat a1 weer heen eer ons
tinolctmi, eeo stuk la.n.d wiiar>an de boomen
zijn gerooid, tebolesakamo tino/('oni, poeramo
verlangen nnar je gestild is), I('e'a melouei,
71Iampakatolre laJlgl:aillja>- .de "LOU:! _w~k~ _ 7II0tocrOf! l.:adjoe, 't stnk ontgooneo land is onto
-nefde op, maakt de lieide by den man gaan·. bloat, de boomen liggeo a1re tegen den grond.
de, mal1tOlrei dja'jrlja, meiOlCl-"j ri dja'illja, 2. tOl\'o (Loin. f(!l('a, :YOI'. tou:o. aankomen, Ja\".
verlangen opwekken bU zync familie (b •. door
:}!al. Soend. tam&mlg), strekking, wijdte, aflang weg te bI9\"eo): menggat()/("f: (intr.), mastand tusseheD 2 bepaalde punten, in Ond.
ook: een vt:ijde mand T"an rotan, waarin men
1TIpenggato,cd (tr.), heimwee hebbeD , liefdes-
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rgst, koffie, em. in de zoo droogt; korongKaMngkei, met op hem gerichte bamboe--lansen
lama lalNl 'Unccm}a pai nakabare'e niI4l~o
bedreigd, natoIcOt ntauala, met op hem ge.71I0jOw:/.Q, deririer.K. heeft eengroote breedte,
riehte lansen bedreigd, natOtr04! nganga ntaM,
zoodat men er geeo brug kan maken, in/do
van aIle kanten door de menschen toegeri Kanau:«. nTaoe murau totconja, de brug
schreeuwd; al deze uitdr. gezegd yan mente K. nT. heeft een wijde spanning, bangke
sehen op wie de menigte hevig verstoord is.
tOlro mPO$fJ ri Pa'a Lala, bij P. L. iade Poso
towoee, bamboe, ter hoogte y. d. knieholte
zeer breed.
dwars in de wieg aangebracht, waarop de
.<;antm('o (Loin. salltawa, lIar. asa lrJu:a),
knieholten v. h. wicht steunen.
W. t. v. samOOte, de eene, de andere ~ver,
towoegi (vgl. U'oui [eoz.] en Mor. trJ&oeri, wdl.
mesU1jto~,o"ersteken,zieh naar denanderen
"de zwartej, W. t. v. k()IUloe, suikerpalm,
biz. de takken .an dezen palm die gebruikt
oever begeven..
mantou"OSaka, overzetten, aan den overkant
werden bij de koppensnellersfeesten; de b1a~
brengen, nrri(J1('Qsoka, zich naar den overkant
deren werden :tan reepen gescbeurd en met
kippenbloed bedropen. Tor. 1,240,253,281,
begeven, oengka ri Bo'e 1netolrosoka ri Tilldoli, van B. oversteken naar T.; manto,cogi,
292, 369, 370, 313; lleasa 76, 93.
overbrengen naar den anderen kant, Gverdr. t~~woeni ("gL Of('oe, lroeni, [ilroe(ni)] {'Q Mal.
tot beslissiDg, tot klaarheid brengen, bart/epa
tlmb(j(>lIIJ, placenta., nageboorte (Tor. II, 41;);
koekot() mantmrogj, ik kan ~t nog niet bepa1tlrmgodjo fOdoeni, ka,wlI1JI.:omJ)() lIot' anang!JQlen, uitmaken.
di, ane be tulcncoeso'i, be IIdasilmli togo lulcml',
pa.UJU:o, het gedeelte v. d. huisvloer, aan
be do lillwp kajore 1/,0(' anallggOOi, da "'''''(1:,
de eene z!ide v. d. haard, datdooreengezin!
'wkllgkfA~i lUJt!allggantol{,(Hmi,anggnmpoese,
wordt hewoond, rimbe'i patolro noe U(llllot?,
naririllggecm., .wlomtenglme <lI'Vlnggodi, M ..«lwaar is de vIoer "an je sehoonzuster? komi i
roe doito, de nageboorte is in de lengtegerekt,
ri sampaf.tnro se'i, si Mandioe ri sampairwohet is de broer (zuster) van 't kind1 alsZ(> oiet
nja, wy wonen op dezen vloer, M.en de baren
wortH gewasschen en dne dagen door €'en
op den "Ioer &an de andere z!ide V. d. haard;
fakkel beschenen, dan slaapt het kind niet
l1u>paiolCo, tegenover elkaar rich hennden,
vast.. dan o\"erscbreeuwt het zieh, omdat bet
1Il()patou:o Ban.doa pai Toil-ma, etra Labongia
wordt .erontrust dOl)r den geest der nagepai ...lfo'api, B. eo T.liggen tegenover elkaar,
boorte, den navelgeest, die het kittelt, dan
eT"enals L. en M.
schrikt het kind en denkt dat er l'tn stuip
1. towoe (Mal teboe, Tag. toboe, Sang. I&/Coe,
komt.
tlUlldotromi, bedekken, nntr,lcQelli 110e CJe1/ja
Austron,), swkerriet, aangeplant als "ersnapering (Tor. II, 203, 272, 298); 8OOrten:
Irujaoe mpompaho, JIG/co;,,,/? IItmla, de regen
t. poroe (roode soort), t. mallggori, t. ma.llggaa,
maakt de pootgaten dicht, bedekt ze met
t. lagadi, L maeta, t. Meata, t. balallda, t,
aardt', ,wfrJl'()f"Ili IIdojlo baba QI';:, de mond der
sillepo, t. pooela of t. pasa; alleen in Onda'e .
riyier is o"erd,ekt met gol"en, jl)('IIw~ mil)kookt men 'WeI suiker .an het sap; ira ntlJlcue,
,.')pui 71imul, de doodkist wordt met aarde be-suikerrietblad, ook n.'. c. langwerpige, eet·
dekt, tar,e nuuljoe'(I lUlfOlrOf!lIi lliaQi' ma'i 111(1bare.zeevischsoort; W. t. Of!'oe.
1lI1",[oeonggo, de zieke wordt onrstelpt door
2. t()woe ("gL to&oe), gebr. in de uitdr. l/(1tOlroe
de menschen die Dn..'l.r hem komen kijken.
(of ?!apoto,roe) 7dallOedjoe 7ltaoe, doordelieden towonoe, w. t. v. Irale,-.:op, biz. de huj:u;nuis. die
'- met den ringer nagewczen 'of met den uitin bamboe en afval op het erf ('n in huis ,·er·
gestoken WBs\'ioger bMreigd, lIa~,;oe~ 'blgf houdt.

