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DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL

De eerste gepubliceerde tekst in de Sentani-taal verscheen met
aantekeningen en vertaling als bijdrage van schrijver dezes

in Bingkisan Budi, de feestbundel, welke aan Prof. Dr. Ph. S. van
Ronkel werd aangeboden1). Deze vertelling behoorde tot de groep van
verhalen, welke de „avonturen" van Ebalë Jaqali beschrijven, waartoe
ook hét hieronder opgenomen verhaal no. I behoort.

De eerste beschrijving van het Sentani, eveneens van de hand van
schrijver dezes, is verschenen in het tijdschrift Oceania 2). Als „speci-
men text" is daarin opgenomen een vrije vertaling van een deel der
geschiedenis van de Verloren Zoon uit Lucas XV, 11 e.v. met inter-
lineaire letterlijke Engelse vertaling. Deze tekst werd uit het Maleis
vertaald door een Sentaniër en door mij gecorrigeerd op spelling e.d.,
en is dus geen oorspronkelijke tekst, zulks in tegenstelling tot de hoger
genoemde vertelling en de hieronder volgende verhalen.

Deze laatste zijn opgetekend, zoals zij mondeling worden verteld,
en kunnen dienen om het inzicht in deze nog vrijwel onbekende taal te
verdiepen. Te dien einde zijn ook hier, behalve een zoveel mogelijk
letterlijke vertaling, aantekeningen toegevoegd, waarbij echter zoveel
mogelijk wordt verwezen naar de betreffende paragrafen van mijn
„Notes on Sentani Grammar". De hierboven genoemde Sentaniër, die
mijn voornaamste informant is geweest (zie ook Gr. § 4), heeft bij de
verklaring van duistere passages wederom waardevolle hulp verleend.

Ook uit een oogpunt van compositie, van verhaaltrant, zijn deze
verhalen belangwekkend. Zij bewijzen dat ook bij deze „primitieve",
mondeling overgeleverde „litteratuur" het individuele element, de
individuele smaak, van de verteller, zo niet van de auteur, een belang-
rijke rol speelt. Dit blijkt bij een vergelijking van het eerste en het derde
verhaal. Het eerste volstaat met een droge, zakelijke opsomming van
gebeurtenissen, doch het laatste is veel rijker van inhoud, uitvoeriger
in de beschrijving van omgeving en omstandigheden waarin zich de
gebeurtenissen afspelen, en hier en daar bepaald bijna bloemrijk van
stijl; om zijn inhoud zou men dit verhaal romantisch kunnen noemen.
Het tweede verhaal staat wat stijl en vorm betreft tussen beide in, doch
trekt de aandacht als dierengeschiedenis.

*) Een Volksverhaal van het Sentani-meer, Bingkisan Budi, p. 83-94.
2) Notes on Sentani Grammar, Oceania XXI, 214-228, 302-309; XXII, 53-71.
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348 DEIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL.

TEKST.*)

I. Ebalë Jaqali Hubuléu bé.

Hubuléu Ohéi dj o de dëla qajè dë. Iwolé mo Buki3) në, Ebalë
Jaqali hubajèikoqé. Ebalë Jaqali wëunë: „Aqo, wa maqë-dë?" Hubuléu
wëunë: „Aqo, da Ohéi djo dë, dëla qajè dë." Ebalë Jaqali wëunë:
„Aqo, da nté në mo daqëdëité, wa mëlé." Hubuléu nahibi iwolé. Ebalë
Jaqali Buki në daqëwolé. Hubuléu iké Ohéi djo në dëla tijëumikoqé,
ikainjëlé, nëbë-da buqëufiké méwolé. Ebalë Jaqali daqëqëunë an në,
woqé bu moqo dë iwolé. Iké bu moqo në, hubajèikoqé. Ebalë Jaqali
wëunë: „Aqo, dëla ikajéité?" Hubuléu ëlëlé: „Në." Jaqali wëunë:
„Balëisa ëdabom." Hubuléu douké balëufaqé, Ebalë Jaqali ëlëlé: „Aqo,
na foi sëlë. Aqo, bu në wajom, faqombonté ëda?" Hubuléu ëlëlé: „Jéi,
aqo, duwënonté bëlé ja." Ebalë Jaqali wëunë: „Aqo, ëduwëjoi." Ebalë
Jaqali woqé, nahibi duwëwoqé. Hoqolo bé a në kilëwoité. A kilëikoqé
Buki te mëwoité; Hubuléu u bënë mo jè nëqëunëmëqé: „Jéi, néntè
lommè moqodëmbonté?" Ebalë Jaqali wëunë: „Aqo, dèi héqé mpai,
ëda bolu bam honojëlé; hëqëi bolu fëmbëlé dëwëuf ëmënté ba ?" Hubu-
léu ëqé, néu bolu dawëukoqé, holoboi mpai moqouboqé, mëqé ikëunë.
Ebalë Jaqali na héqé në moloukoqé. Néu hëqëi së, ëjéiboi.

VERTALING.

I. Jaqali van Ebalë (en) Hubuléu [beide] 4).

Op zekere dag (ging) Hubuléu naar het dorp Ohéi om adatgoederen
in te vorderen (lett.: tot vordering van). Hij ging de Buki op, (daar)
ontmoette hij (lett.: zij beiden) Jaqali van Ebalë. J. van E. zegt tot
hem: „Vader, waarheen (gaat) gij?" H. zegt hem: „Vader, ik (ga)
naar het dorp Ohéi om adatgoederen te vorderen." J. van E. zegt hem:
„Vader, ik zal je hier maar afwachten, (tot) je zal (terug) komen."
H. ging vervolgens verder. J. van E. wachtte in de Buki. H. ging op,
in het dorp Ohéi vroeg hij ze (nl. de mensen) de adatgoederen, ze
gaven (het) hem, vandaar keerde hij terug en ging omlaag. Daar J. van

*) Om typografische redenen is overal het teken ë, waar dit in hoofdletter
staat, weergegeven door E (zonder boogje).

3) Naam van een meer-straat, passage, doorgang.
4) Tussen ( ) zijn geplaatst woorden enz. die voor een goed begrip van het

verband in het Nederlands nuttig zijn, doch niet in de Sentani tekst voorkomen,
terwijl tussen [ ] geplaatste woorden enz; wel in de tekst voorkomen, doch in het
Nederlands niet behoeven te worden vertaald. ,
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DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL. 3 4 9

E. niet op hem had gewacht, wierp hij (de prauw te water) en ging het
volle meer Qett.: de berg van water) op. (Toen) hij op het volle meer
was gekomen, ontmoetten zij beiden elkander. J. van E. zegt hem:
„Vader, hebben ze je de adatgoederen gegeven ?" H. zegt: „Ja." J. zegt
tot hem: „Maak (het) open, laat ons tweeën zien." H. nam (het), maakte
(het) open, (en) J. van E. zegt: „Vader, dat is zeer goed (mooi). Vader,
laten wij beiden (het) omlaag werpen, zal het (dan) blijven drijven het
goed? (d.w.z. is het goed dat drijft?)." H. zegt: „Jee, vader, het zal
omlaag zinken meteen." J. van E. zegt tot hem: „Vader, het zal niet
omlaag zinken." J. van E. wierp (het) weg, terstond zonk het omlaag.
De beide jongelieden kregen woordentwist Qett.: twistten in stem,
woord). (Nadat) zij beiden getwist hadden, kwamen zij in de Buki
(terug); H. Qett.: H.'s persoon) bleef steeds maar denken: „Jee, hoe
zal ik toch tegen hem doen ?" J. van E. zegt tot hem: „Vader, ik heb
een tuin, (maar) bibit-materiaal is er niet, hij blijft (braak) liggen. Wil
(eig.: zal) je me nog wat keladi-bibit brengen?" H. ging, plukte néu-
bibit5), maakte een zak, kwam (en) gaf (het) hem. J. van E. plantte ze
in zijn tuin. Néu voor keladi, het wordt niet(s).

TEKST.

II. Ebëu dé Nëqëhabo lé.

Ebëu dé Nëqëhabo lé hawëiboqé nadëmo-nadëmo Bujëbëi-Taijëbëi
të nëqëité. Hoqolo bé aukëité-aukëité mo, Nëqëhabo wëqé qo qala-qala
alu jëqëlë dan ta buma dë a dë, nëiti-nojoi qoufoqé. „Aqo bè, nioqoibo
nti ho qala-qala dowa." „Ti, aqo, nawa dowalé-dë." Awëikoqé na nobé
dë nobéinjoqoqé; Ebëu imoli ta danolé, Nëqëhaho ubé da danolé.
Nèi-të nèi-të danoikoqe, Ebëu imoli ta nëqé ëudouké. Nëqëhabo wëunë:
„Jéi, aqo, nawa doukè." Ebëu wëunë: „Ninè awëi a, nti në majanëng-
konté." Hoqolo bé ëqëité, fëlë në tiloiboqé balëwoité. Balëqëité-balë-
qëité mo Ebëu Nëqëhabo de wëunë: „Dëjè mantilim më qalé, doisam-
sam aqëlëdëqom, wa balëi."

Ebëu jéukëitëqé. Nëqëhabo tiloufoqé, Ebëu nabé qo douké, howaqë
awëuboqé. Na hëki bam mpai Nëqëhabo jéukëitëqé. „Mm, qo awëi-
djaité-awëidjaité mëqai wabo da bodalé." „E-è, ti nèi bulum mëlali
ëha bè, nèi koidjaité." „Ja, na bélé jè ëlalé." Bénëm tiloufoqé. Ebëu

°) Een op keladi gelijkende wilde plant, echter oneetbaar.
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3 5 0 DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL.

na qo douké wëuboqé, ahéukoqé. Na hëki bam mpai Nëqëhabo jéukëi-
tëqé. „Mm, qo boidjaité-boidjaité mëqai, qo ahéidjaité-ahéidjaité
mëqai." „Aqo, na isom-pa ëlëjè", Ebëu wè wëunë, „qahébéi ka qabam
u qulum u hëlë në nëli bulu hulu bulu de na fë de wali të hodoidjaité,
wa bélé bam-mè bodojè." „Ja-a." Nëqëhabo tiloufoqé. Ebëu na qo
ëwahéukoqé anëwolé. Nëqëhabo jéukëitëqé. „Mm, qo ahéidjaité-ahéi-
djaité mëqai." Nëqëhabo ëlëukoqé, tiloufoqé. Ebëu nabé qo douké,
qontèu adunëunoqoqé, howaqë adunëunoqoqé, nabé u nabé wa moqou-
noqoqé jawolé. Ebëu duwké tiloufoqé fëlë në balëwoité. Nëqëhabo
mantilin në qai tan të jéwéléufoqé. Nabé qo më nëqé, douké mo nahibi
na më në oiboi-ouboqé, héisédé hio-hio. Nëqëhabo qala daunëhiké:
„Jeu! Ebëu nabé qo në mpai mo anëukoqé béufoqé!"

Owaqouboqé, adéiboqé ja, qabuluqëité-qabuluqëité hikoi-sakoi jéi-
boqé. Ninè jéjéléuboqé qai tan të. „Jeu, nabé ëha buhi ëha wanëmpa
qonté, èi qëlu-omi jo na moni në ëqai-kaité. Imoli boisi, jo dë adajëm."
Hoqolo bé jo dë awëimëqé.

Nèi fëm ninè.

VERTALING.

II. De schildpad en de kreeft.

De schildpad en de kreeft hadden zich ingescheept (en) zij richtten
zich alsmaar derwaarts naar (kaap) Bujëbëi-Taijëbëi. (Terwijl) de beide
jongelieden alsmaar roeiden, keek de k. om: (daar dreef) een droge
klapper (die) de Zuidenwind omhoog en omlaag op en neer deed gaan.
„Zeg vader, maak dat wij beiden die droge klapper te pakken krijgen
(lett.: nemen, halen)." „Vooruit, vader, 't is goed, wij tweeën zullen
(hem) krijgen." Zij beiden roeiden (en) naderden hem tot dichtbij; de
s. rukte (aan de prauw) van de achtersteven, de k. rukte van de voor-
steven. (Terwijl) elk van beiden naar zich toe rukte, reikte (lett.: stak)
de s. vanaf de achtersteven (en) kreeg (hem) te pakken. De k. zegt tot
hem: „Jé, vader, je hebt (hem) inderdaad gekregen." De s. zegt tot
hem: „Roei nu af, ginds zullen wij (hem) beiden gaan opeten." De
twee jongelieden gingen en zij doken en plonsden naar (lett.: in) schelp-
dieren. (Terwijl) zij beiden zo doken, zegt de s. tot de k.: „Ik heb het
koud, laat ik me (even) warmen (lett.: warm warmen), duik jij."

De s. steeg op. (Nadat) de k. was weggedoken, nam de s. die klapper
van daarnet, (en) schilde de (vezelige) bast. Niet lang daarna (lett.: zijn
langdurigheid niet één) kwam de k. naar boven. „Hm! de klapper zijn
ze blijkbaar bezig te schillen, hoor ik vanuit het water." „Ach! dat zijn
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DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL. 351

toch luchtbellen, die doen altijd zo (d.w.z. dat is het geluid van lucht-
bellen)." „Ja, ik zeg het maar zo." Wederom dook hij weg. De s. nam
de klapper, sloeg hem stuk, en ontdeed (het vruchtvlees) van de (harde)
schaal. Niet lang daarna kwam de k. boven. „Hm! de klapper slaan ze
blijkbaar stuk, de klapper ontdoen ze blijkbaar van de schaal." „Vader,
je spreekt als een dwaas", zegt de s. tot hem, „grote qahêbèi-vissen 6),
(die) wegens het lawaai en het geraas van (onze) lichamen (nl. bij de
beweging in het water) in de holen van de waterplanten en het wier uit
vrees (en) voor leven(sbehoud) hun heil zoeken, die hoor je natuurlijk."
„Ja" (was het antwoord). De k. dook (weer) weg. De s., na de klapper
geheel van de schaal te hebben ontdaan, begon hem op te eten. De k.
kwam (weer) boven. „Hm! de klapper ontdoen ze blijkbaar (toch) van
de schaal." De k., na (zo) gesproken te hebben, dook (weer) weg. De s.
nam de klapper, sloot de halve klapperdoppen (weer) aaneen, sloot de
(vezelige) bast (weer) aaneen, (en) maakte hem (als in) zijn oorspronke-
lijke staat, (en) zakte omlaag. De s. dook (lett.: viel), dompelde onder
(en) zij beiden gingen verder naar schelpdieren duiken. De k., wegens
de kou, sprong omhoog tevoorschijn boven op de prauw. Hij stak zijn
hand naar de klapper van daarnet uit, greep (hem) en vervolgens viel
hij geheel en al in zijn hand uit elkaar, overal verspreid. De k. schreeuw-
de hem toe (lett.: richtte hem geschreeuw toe): „Jé, de schildpad heeft
die klapper van daarnet in zijn eentje opgegeten (en) opgemaakt!"

Hij daalde af, zij beiden omstrengelden elkaar [reeds] (en) zij wor-
stelden (tot) zij afgemat werden. Tenslotte sprongen zij beiden omhoog
boven op de prauw. „Jé, dat (is) wat moois dat wij beiden daar doen
(lett.: dat soort ding daarnet is een vreemd ding dat wij doen), onze
zonen en dochters in het dorp zijn in honger gaan verkeren. Stel (richt)
het roer, (en) laten wij beiden heen roeien." De beide jongelieden
roeiden terug naar het dorp.

Dat (is) dan het einde.

TEKST.

III. Tilimé.

Eha na ontofolo fa bé, na do Hiaqë lé Daime lé. Nèqa Hiaqë miè
douké. N'aubaqë Daimë nèi më në anëwëqé nëqëwëqé. Doqo mpai na

8) Een vissoort, de Mal. ikan gabus.
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3 5 0 DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL.

na qo douké wëuboqé, ahéukoqé. Na hëki bam mpai Nëqëhabo jéukëi-
tëqé. „Mm, qo boidjaité-boidjaité mëqai, qo ahéidjaité-ahéidjaité
mëqai." „Aqo, na isom-pa ëlëjè", Ebëu wè wëunë, „qahébéi ka qabam
u qulum u hëlë në nëli bulu hulu bulu dë na fë dë wali të hodoidjaite,
wa bélé bam-mè bodojè." „Ja-a." Nëqëhabo tiloufoqé. Ebëu na qo
ëwahéukoqé anëwolé. Nëqëhabo jéukëitëqé. „Mm, qo ahéidjaité-ahéi-
djaité mëqai." Nëqëhabo ëlëukoqé, tiloufoqé. Ebëu nabé qo douké,
qontèu adunëunoqoqé, howaqë adunëunoqoqé, nabé u nabé wa moqou-
noqoqé jawolé. Ebëu duwké tiloufoqé fëlë në balëwoité. Nëqëhabo
mantilin në qai tan të jéwéléufoqé. Nabé qo më nëqé, douké mo nahibi
na më në oiboi-ouboqé, héisédé hio-hio. Nëqëhabo qala daunëhiké:
„Jeu! Ebëu nabé qo në mpai mo anëukoqé béufoqé!"

Owaqouboqé, adéiboqé ja, qabuluqëité-qabuluqëité hikoi-sakoi jéi-
boqé. Ninè jéjéléuboqé qai tan të. „Jeu, nabé ëha buhi ëha wanëmpa
qonté, èi qëlu-omi jo na moni në ëqai-kaité. Imoli boisi, jo dë adajëm."
Hoqolo bé jo dë awëimëqé.

Nèi fëm ninè.

VERTALING.

II. De schildpad en de kreeft.

De schildpad en de kreeft hadden zich ingescheept (en) zij richtten
zich alsmaar derwaarts naar (kaap) Bujëbëi-Taijëbëi. (Terwijl) de beide
jongelieden alsmaar roeiden, keek de k. om: (daar dreef) een droge
klapper (die) de Zuidenwind omhoog en omlaag op en neer deed gaan.
„Zeg vader, maak dat wij beiden die droge klapper te pakken krijgen
(lett.: nemen, halen)." „Vooruit, vader, 't is goed, wij tweeën zullen
(hem) krijgen." Zij beiden roeiden (en) naderden hem tot dichtbij; de
s. rukte (aan de prauw) van de achtersteven, de k. rukte van de voor-
steven. (Terwijl) elk van beiden naar zich toe rukte, reikte {lett.: stak)
de s. vanaf de achtersteven (en) kreeg (hem) te pakken. De k. zegt tot
hem: „Jé, vader, je hebt (hem) inderdaad gekregen." De s. zegt tot
hem: „Roei nu af, ginds zullen wij (hem) beiden gaan opeten." De
twee jongelieden gingen en zij doken en plonsden naar (lett.: in) schelp-
dieren. (Terwijl) zij beiden zo doken, zegt de s. tot de k.: „Ik heb het
koud, laat ik me (even) warmen (lett.: warm warmen), duik jij."

De s. steeg op. (Nadat) de k. was weggedoken, nam de s. die klapper
van daarnet, (en) schilde de (vezelige) bast. Niet lang daarna (lett.: zijn
langdurigheid niet één) kwam de k. naar boven. „Hm! de klapper zijn
ze blijkbaar bezig te schillen, hoor ik vanuit het water." „Ach! dat zijn
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toch luchtbellen, die doen altijd zo (d.w.z. dat is het geluid van lucht-
bellen)." „Ja, ik zeg het maar zo." Wederom dook hij weg. De s. nam
de klapper, sloeg hem stuk, en ontdeed (het vruchtvlees) van de (harde)
schaal. Niet lang daarna kwam de k. boven. „Hm! de klapper slaan ze
blijkbaar stuk, de klapper ontdoen ze blijkbaar van de schaal." „Vader,
je spreekt als een dwaas", zegt de s. tot hem, „grote qahébèi-vissen 8),
(die) wegens het lawaai en het geraas van (onze) lichamen (nl. bij de
beweging in het water) in de holen van de waterplanten en het wier uit
vrees (en) voor leven(sbehoud) hun heil zoeken, die hoor je natuurlijk."
„Ja" (was het antwoord). De k. dook (weer) weg. De s., na de klapper
geheel van de schaal te hebben ontdaan, begon hem op te eten. De k.
kwam (weer) boven. „Hm! de klapper ontdoen ze blijkbaar (toch) van
de schaal." De k., na (zo) gesproken te hebben, dook (weer) weg. De s.
nam de klapper, sloot de halve klapperdoppen (weer) aaneen, sloot de
(vezelige) bast (weer) aaneen, (en) maakte hem (als in) zijn oorspronke-
lijke staat, (en) zakte omlaag. De s. dook {lett.: viel), dompelde onder
(en) zij beiden gingen verder naar schelpdieren duiken. De k., wegens
de kou, sprong omhoog tevoorschijn boven op de prauw. Hij stak zijn
hand naar de klapper van daarnet uit, greep (hem) en vervolgens viel
hij geheel en al in zijn hand uit elkaar, overal verspreid. De k. schreeuw-
de hem toe {lett.: richtte hem geschreeuw toe): „Jé, de schildpad heeft
die klapper van daarnet in zijn eentje opgegeten (en) opgemaakt!"

Hij daalde af, zij beiden omstrengelden elkaar [reeds] (en) zij wor-
stelden (tot) zij afgemat werden. Tenslotte sprongen zij beiden omhoog
boven op de prauw. „Jé, dat (is) wat moois dat wij beiden daar doen
{lett.: dat soort ding daarnet is een vreemd ding dat wij doen), onze
zonen en dochters in het dorp zijn in honger gaan verkeren. Stel (richt)
het roer, (en) laten wij beiden heen roeien." De beide jongelieden
roeiden terug naar het dorp.

Dat (is) dan het einde.

TEKST.

III. Tilimë.

Eha na ontofolo fa bé, na do Hiaqë lé Daime lé. Nèqa Hiaqë miè
douké. N'aubaqë Daimë nèi me në anëwëqé nëqëwëqé. Doqo mpai na

e) Een vissoort, de Mal. ikan gabtts.
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352 DRIE VERHALEN IN SENTANI-TAAL.

fi u jéuboqé. Nèqa jè Daimë dë wëunë: „Wahëna aqa miè jawëuno-
honté fi te ëbé. Ei anuwau fi bam qalo woqé." Wahëna ja héuboqé
n'aubaqë nèqa miè lé fi të ëwoité. Daimë fi ukëqé qajéukoqé nëwolé.
Nèqa miè a moloukoqé nëlëwolé. Mëlë doqo jè doqo jè oqowoqé. Doqo
ëhi méqé oqounëhaqé, iwolé mo, alu mëunëqé na o mpai një f oibadau-
koqé na kili ajéufaqé a wanërn qoukoqé. Nèqa miè buma da ohoukoqé:
„Jêu!" Fiè mo qoukoqé, nahibi qulum uké, jo dë iwolé. Naubaqë Daimë
ëitiam. Na fi nëukoqé, mëlë douké méqé oqoufaqé, nèqa miè oio. Nëjè
ëlëlé: „Mèqa qènto na, qëinjèhu na", fiè mo bënë nëqëunëqé fi tan
na iwolé. Doqo ëhi méqé, na wanëm oio. Doqo ëhi méqé, na wanëm
oio. Nahibi qala qènëwounë: „Aqa! aqa!". Wo bam jè bam, oio halo.
„Mm, mèqa jo na ëlé ja. Maqa në da dë a ëwëi?" Daimë qëu wè
huwolé. Nahibi ëhabumbum moqounëhaqé na moi.ta jo dë méwolé.

Nèqa miè mëqé nahibi na molo Hiaqë dë huwounoqoqé: „Ja hi të
bèqë mëqai mpai një ëidjè w'aubaqë bëlé. Ti ëmalé nabé ëha mo ëmoqoi,
na ënté nun ta ëisihi ënëmëwabënté jèlé." Hiaqë buma da ohoukoqé:
„Daimë, u qodo wa qodo, fë bam wali bam ëjainjujanè ëikojè. Na jo
dë mei!" Daimë jo dë mëqé mo, nahibi nèqa miè ëqé wëunë: „Daimë,
aqa wa dë." Daimë na bënë nëqëwounë: „Mèqa ëhaman të ëha."
Nahibi ëwaunuqé fowolé. Hiaqë mau qouqou në janéufoqé jéu qala-
qala i héléunuqé hëbëwolé. Daimë mëuwëutiké mo nahibi i founënëqé
na honsom. Daimë qëu buli douké, ëitau dë hébèlëlé: „Aqa jo!" Wai
të hébèlëlé: „Aqa maqa qëna në." Hiaqë hongkëunë-hongkëunë Daimë
a dë en no wanëm ouduwké. Na u nanëmë-fomë në ëla awaiboqé, ninè
ëunëmolouboqé honowolé.

Në-naqë nalé héle naikai sëlë timëwounë. Eqé, ëm oloqu në fè dëu
na nëufaqé mëqé bëusaqé. Në fa Daimë douké bélé dan në nëqëunë
honowolé. Daimë hu jè hu jè, ja jè ja jè honowëqé. Hëki sëlë wa në
ba qalawaité. U f oi douké nëqëumëqé na qëna himi mo hubaunëmëqé.
Ja mpai në-naqë dë wëunë: „Ana, mana huwè dë ou hanëukonté, fi
nuqu dulëukonté. Wahëna dëjè qulum udëlé ëdëlé dë." Huwè në-naqë
ëhanjalë moqounëhaqé. Daimë idjoqu në nëqé ja dë imë-imë nanali
bèwoqé. Nau djo ëha qabam-qabam mo qëitëwaité, Daimë qulum uké,
në ëhanjalë douké, fëla jadoukoqé, waqu mpai douké, joqu mpai
jawëunohoqé. Daimë Qoloqa fau Hëbëlë fau dë bë buma daufiké
fowolé. Folé-folé no në ëinjubojolé jéikojolé, ëhamam anëikojolé,
bëlau sabëqai qoikojolé, ainjujëlé aloikojounë. N'ëj-ei mo ëwolé. Eqé-
ëqé, ëunuwëuboqé o wébo no qélé në, buma idjoqo, a idjoqo ëdëlé
nëqële.

Foma mpai Nau djaba Wëla jaba da qo në angké-angké ja jèlé
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héitijëunë jélé. Daimë wëqé ëdëqëunë: „Jéi bi f oma, do dë miè
dë jéiboimè, dèi na a wëjëité bodoitoboimè." Foma ëlëlé: „Maqa në!
Ejè nanëmë në do miè mo jè nëqëidjanté. Elëiko, ontofolo fa, da
bododëubom." Daimë wëunë: „Bèqë wébo no qabam hëbëlé, wëjè na
no ëi ta foloubonte jénté hoboi ta jéntuwënté." Foma buma da balëu-
koqé: „Aqai, nabé ëha jè elëiko, ti qaho bam." Foma ëqé, wébo no ëi
ta auboqé foloutiké aqënëutiké, iké hoboi ta jéuduwké. „Ninè ja!"
Daimë a da qènëunë. Foma owaqouboqé, nahibi Daimë ëhamam
qolounoqoqé. Foma anëukoqé, ninè ohowëqé. Daimë në ëhamam, na
fela, në waqu, na joqu jadoukoqé, wébo'no bulu da qëitëqé iké hoboi
ëdëi-mëdëi një jéunuwëuboqé; dëubëhi-daubëhi te ëdëlé, idjoqo ibo
tilëlé, mëhi bu haqo bu në jaunë. Qoukoqé timëukoqé, nahibi ninè bè
moqounoboqé në waqu jèlé habëwolé: „Wo, da do Daimë, awa buma
da dë qëitëqalé nëqalé, dè joqu Awëidja-a-a-a-e!"

Hiaqë n'aqa-bèqë atilëufiké na moi ta, mensa, fëla, hé huhu, dame
huhu jadaikoqé bèinjëfoqé. Eqaité^ëqaité nélè da bè nunu, waqu nunu
jè bodaité; foqaité, Daimë buma në qanainjë, wainjë: „Mëi, ojaqoibo,
ëmalé dë." Daimë mëubéufoqé, hiloumi, ëbodoi angkèi nëqëlé. Na bè
jè uké. Ukainjëlé, am; Hiaqë n'aqa-bèqe hé huhu faitodouboqé në
bèi-bèi bélé wébo no dë. Bèbèqainjëlé, duwké mo fëm; Daimë ki
houboqé, bélé wébo no nabé u nabé wa jéuboqé,ëmë-fomë. Doqo jè doqo
jè bèbèqainjëlé . . . , naisaqé duwké, nahibi wébo no jo buma jo dë
daufiké iwolé. Iké-iké wébo no duwké Nau djaba Wëla jaba dë
hadaunoqoqé méwolé. Méqé-méqé Nau djaba Wëla jaba në déiko-
déunoqoqé hëbëwolé.

Ja mpai Hou na Jaqolo lé omi wa bé Ajoqoi té Hébèikoi té qala
në bèifoqé. Daimë ëdëqëumi, mëqé hëntambo no héiséi buma në janéu-
foqé hëbëwolé. Hoqolo bé qoqoqëité, n'aubaqë Hébèikoi wëqé, bu në
Daimë lé u nulu jè ëdëqëunë. „Aqa, aqa, w'angkèi nja bula ëhi jéitë,
dèi nja ëha ëdëqanalé qélédëubonté." Nèqa ikëunë. „Aqa, ëdëinjobo
wa u qélé na ëha, do mpai duwabou na nadë jalé." Nèqa wëunë: „E
malëu wè, adènëngkonté dë." Hoqolo bé tiloiboqé, adèinjoqoqé bangka.
Na u dë u dë, nèi të nèi të fojadèukoqé. Bélé mëqai mo qoqoqëité.
Hébèikoi ëdëqëunë nèi to hëlë buma në. „Aqa, bélé qu jéitë, dèi nja
ëha ëdëqalé qélédëubonté." Nèqa ikëunë, nahibi wëunë: „Aqa, buma
na ëdëinjobo, do mpai nadë nëqëlé." Hoqolo bé buma dë qanëinjë, a
wëinje: „Do na jaqalaubonté, énèlo na nuntéubonté." Daimë nahibi
jaqalauboqé, hoqolo bé adèinjoqoqé. Daimë jadouqoqé, hoqolo bé na
miè wa bé dë jéiboqé.
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VERTALING.

III. Vertelling.

De ontofolo 7) van de Eha (-clan; Nafri) (had) twee kinderen, hun
namen (waren) Hiaqë en Daimë. De (eig.: zijn) oudere broeder Hiaqë
had een vrouw [genomen]. De (eig.: zijn) jongere broeder Daimë bleef
alsmaar op hun kosten leven (lett.: at steeds en bleef steeds op hun
hand). Op een keer was hun sago op geraakt. De oudere broeder zegt
tot D . : „Morgen zal je de vrouw van (je) oudere broeder vergezellen,
jullie beiden zult naar de sago gaan. Onze bergruimte (is) zonder sago,
ze is opgebruikt (lett:: heeft tot leeg toe weggeworpen)." (Toen) de
dag van morgen was aangebroken, gingen de jongere broeder en de
vrouw van zijn oudere broeder naar de sago. D. kapte de sago, spleet
ze (en) klopte (lett.: stak) ze. De vrouw van zijn oudere broeder maakte
een opvang-reservoir en kneedde ze. Telkens en telkens stortte hij 8)
het merg omlaag uit. Eens (lett.: een andere keer) was hij naar beneden
gegaan en had hij ze uitgestort, (en) terwijl hij naar boven ging, kwam
er wind blazen (lett.: steken), die (twee stukken) hout (d.w.z. takken)
tot één ging verenigen (en) ze met een schurend geluid beknelde (en)
gelijk een (menselijke) stem maakte. De vrouw van de oudere broeder
schrok hevig: , J é ! " Zo maar deed zij (en) vervolgens pakte zij op (en)
ging op naar het dorp. Haa r jongere broeder D. merkte het niet. Hij
klopte de sago, nam het merg, ging naar beneden en stortte het uit,
(maar) de vrouw van zijn oudere broeder was er niet. Hij zegt: „Mijn
oudere zuster is aan het defaeceren (of) aan het urineren", aldus dacht
hij verder (lett.: verbleef in, overwoog de gedachte verder), (en) hij
ging naar boven de sago. Een andere (d.w.z. volgende) keer kwam hij
beneden, evenzo was er niemand. Een andere (d.w.z. derde) keer kwam
hij beneden, evenzo was er niemand. Toen riep h i j : „ [Oudere] zuster,
[oudere] zuster!" E r was geen „wo", er was geen „ jé" (d.w.z. er kwam
geen geluid), er was niemand, het was leeg. „Hm, mijn oudere zuster is
al op weg (lett:: gaat al) naar het dorp. Waarom heeft ze mij geen
woord (lett.: stem) gezegd?" D. begreep er niets van. Vervolgens
maakte hij zijn boeltje klaar, (en) daarna daalde hij af naar het dorp.

(Toen) de vrouw van zijn oudere broeder (in het dorp) was gekomen,
vertelde zij het vervolgens aan haar echtgenoot Hiaqë. „Een andere
dag moet je niet gaan op deze wijze samen met je jongere broeder.
Deze keer daarnet (lett.: dat we gaan daarnet) heeft hij niets gedaan,

7) Clan-hoofd.
8) Uit het vervolg blijkt, dat D. onderwerp is van het werkwoord oqowoqê.
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hij zal gaan en zal vanuit een schuilplaats met gesis ons schrik gaan
aanjagen." H. schrok hevig. „D. (je bent) een vreemd persoon, zorge-
loos ga je steeds optreden en ga je je gedragen. Kom, naar het dorp."
(Toen) D. was gekomen in het dorp, toen ging de vrouw van zijn
oudere broeder (tot hem) en zij zegt hem: „D., je oudere broeder moet
je hebben (lett.: je broeder voor je)." D. verkeerde in de mening: „mijn
oudere broeder (heeft) iets te eten." Vervolgens stond hij op (en) begaf
zich erheen. H. had zich achter de deur verborgen, hij stond (daar) met
een brandend droog klapperblad {lett.: een droog klapperblad vuur had
hij zich aangestoken, stond hij). Nauwelijks was D. aangekomen of hij
ging hem steken met het vuur om hem te branden (lett.: zijn branden).
D. was verdwaasd, hij rent naar de waterkant: „Oudere broeder, oh !"
Hij rent naar de landzijde: „Oudere broeder, wat ben je van plan?"
H. brandde (en) brandde hem, D. viel neer op de grond gelijk een
pisang-stam. Zijn lichaam was geheel en al van vel ontdaan (lett.: ze
hadden het vel van zijn gehele lichaam gevild); tenslotte raakte hij
bewusteloos (en) bleef liggen.

Zijn oude moeder beweende hem (met) een zeer hevig geween. Zij
ging, sneed de toppen van pisang-oloqu 9) bladeren (en) spreidde (die)
uit. Ze nam haar kind D. (en) legde hem daar op (en daar) bleef hij
liggen. D. bleef steeds maar dag in dag uit (lett.: zon en zon, dag en
dag) liggen. (Het duurde) zeer lang, toen pas begonnen zijn levens-
geesten (lett.: sporen) te herstellen. (Nadat) hij hersteld was (lett.: een
goed lichaam had gekregen) bleef hij verder zitten (en) zijn hart voelde
hem steeds onaangenaam (lett.: slecht). Op een dag zegt hij tot zijn
moeder: „Moeder, op heden avond zult ge sago-koek bakken, (en) ge
zult koude sago verpakken. Morgen zal ik opbreken (en) heengaan."
's Avonds bereidde zijn moeder hem leeftocht. D. viel (lett.: stak) in
slaap (en) tot de dageraad bleef hij dromen (lett.: dromen zoeken).
(Toen in) het Oosten grote massa's (lett.: dingen; bedoeld zijn wolken-
massa's,) opstegen, pakte D. op, hij nam zijn mondvoorraad, greep zijn
boog, nam een trommel, een hond vergezelde hem. D. richtte zijn gezicht
op naar (d.w.z. wendde zich in de richting van) het dal van de Qoloqa
(-clan) en het dal van de Hëbëlë (-clan), en ging op weg. Onder het
gaan (lett.: hij gaat) pleegt hij telkens uit (eig.: in) vermoeidheid te
gaan zitten (en) uit te blazen, voedsel te eten, pinang (en) tabak gereed
te maken, (dan weer) op te staan (en) verder te gaan. Hij ging steeds
maar zijn gang. Hij ging en ging, (en) ging (tenslotte) zitten onderaan

9) Een pisang-soort.
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de stam van een wébo-boom10), de ogen omhoog, de ogen omlaag blijft
hij kijken (lett.: hij kijkt hij blijft).

Een klapperrat komt met het aanbreken van de dag alsmaar klappers
gegeten hebbende van de Oostelijke vallei, de vallei der Wëla (-clan),
naar boven. D. keek om (en) zag hem: „Hé daar, klapperrat, indien je
tot man (of) tot vrouw (d.w.z. tot mens) zou worden, zo zou je mijn
stem (d.w.z. woorden) (die) ik je zou zeggen kunnen verstaan." De
klapperrat spreekt: „Waarom! Wij allen plegen immers als mannen
(en) vrouwen (d.w.z. mensen) te leven. Spreek, ontofolo-kind, laat ik
U horen." D. zegt tot hem: „Deze wébo-böom staat hoog, jij zult van
binnen zijn stam uit snijden naar boven (lett.: het zal stijgen), (en) uit
de top tevoorschijn komen (lett.: het zal omhoog vallen)." De klapper-
rat sprong van boven omlaag: „Ha! Zeg dat gerust maar! dat betekent
niets."

De klapperrat ging (en) drong van binnen in de wébo-stam, sneed
(en) hakte omhoog, kwam boven (en) dook (lett.: viel) uit de top te
voorschijn. „Het is reeds geschied (lett.: einde al)." D. riep hem van
beneden. De klapperrat daalde af, (en) vervolgens diste D. hem eten
op. De klapperrat at het (en) ging tenslotte heen. D. nam zijn voedsel,
zijn boog, zijn trommel (en) zijn hond, klom door het gat van de wébo-
stam naar boven, [ging naar boven], (en) ging boven op de top onzicht-
baar zitten; hij kijkt van de ene naar de andere kant, hij vergiet tranen,
(terwijl) hij verzinkt in weemoedig gedenken (lett.: in water van treurig-
heid en droefenis). Hij deed (aldus en) hij weende, (en) vervolgens
tenslotte ging hij zingen (lett:: maakte hij gezang), (terwijl) hij op zijn
trommel sloeg: „O, mijn naam is Daimë, op de awa-boomlx) ben ik
geklommen (en) zit ik (nu), mijn hond (heet) Awéidja-a-a-e!"

Hiaqë verzamelde zijn bloedverwanten achter hem (aan); zij grepen
speren, bogen, (tot zelfs) botte (stenen) bijlen en botte kapmessen (en)
gingen hem zoeken. (Nadat) zij op weg gegaan zijn, horen zij uit de
verte het geluid van gezang, (en) het geluid van een trommel; (nadat)
zij zich (erheen) begeven hebben, kijken zij omhoog naar D., (en) zij
zeggen hem: „Kom, daal af, opdat we zullen gaan." D. wendde zich
om, hij bespiedt hen, (maar) hij (lett.: zijn oor) luistert niet, (en) hij
blijft zitten. Hij zong (lett.: sloeg gezang) maar. Zij gelastten hem,
geen (resultaat); de verwanten van H. gingen (met) bijlen hakken
tegen die wébo-boom om hem te zoeken. Zij hakten en hakten naar
hem, hij viel bijna; D. spuwde (en) die wébo-boom werd (veranderd in)

10) Een boomsoort, in het Maleis pulai genaamd.
tl) Awa e= wêbo.
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zijn oorspronkelijke gedaante, geheel en al. Telkens en telkens hakten
zij hem.. . zij sloegen (en de boom) viel, vervolgens kwam die wébo-
boom neer (en) steeg omhoog naar de bovenstreken. (Nadat) hij was
omhoog gegaan, viel de wébo-boom omlaag (en) nam de richting naar
de Oostelijke vallei, de vallei der Wëla (-clan) en ging naar beneden.
(Nadat) hij naar beneden was gekomen, dreef hij (in de grond) in het
Oostelijke dal, het dal der Wëla (en daar) stond hij.

(Op) een dag waren de beide dochters van Jaqolo van Hou (d.i.
Waisou, Tobati), Ajoqoi en Hébèikoi, schelpdieren gaan zoeken. D.
zag hen, hij kwam, ging zich verbergen boven in een overhellende
hëntambo-boom12) (en) stond (daar). (Terwijl) de beide jonge vrouwen
(hun werk) deden, keek de jongere zuster Hébèikoi om (en) zag in het
water het spiegelbeeld (lett.: schim) van D.: „Zuster, zuster, geef mij
je ene oorhanger (lett.: de andere hanger van je oor), bij mij heb ik
iets gezien, ik zal het je tonen." Haar oudere zuster gaf (het) haar.
„Zuster, kijk daar, (er is) iets onder je lichaam, een man staat daar
in de diepte [gezakt]." Haar oudere zuster zegt tot haar: „Hé, pas op,
hij wil ons omhelzen." De beide jonge vrouwen doken onder (en) om-
helsden een leegte. Zij omhelsden (slechts) elkander. Op die wijze
handelden zij slechts. Hébèikoi zag (toen) die echte man in de hoogte.
„Zuster, geef mij die armband, bij mij heb ik iets gezien, (dan) zal ik
het je tonen." Haar oudere zuster gaf (het) haar, vervolgens zegt zij
(d.w.z. de jongere zuster) tot haar: „Zuster, zie naar boven, een man
zit daar." De beide jonge vrouwen keken op naar boven, (en) zij zeggen
[hun stem] tot hem: „Indien (je) een man (bent), dan zal je zichtbaar
worden, indien (je) een geest (bent), dan zal je verdwijnen." D. werd
terstond zichtbaar, (en) de beide jonge vrouwen omhelsden hem. D.
nam (haar), (en) de beide jonge vrouwen werden tot zijn beide vrouwen.

A A N T E K E N I N G E N .

I. Ebalë Jaqali Hubuléu bé.

Dit, evenals het volgende verhaal, vertoont verschillende eigenaardigheden, eigen
aan het Centrale dialect, met name dat van Ifalë (vulgo: Ifaar).

Dëla, „adatgoederen, erfgoederen" („harta poesaka").
Iwolé, voor jêwolê, 3 p.sg. praet. indef. van jé-, „opgaan, omhoog gaan, in stij-

gende richting gaan" (Gr. § 23 en Hfdst. IX, A).
Hubajèikoqé, 3 p.du. praet. def. van hubajè-, „(elkander) ontmoeten", met mod.

aff. qo, om sandhi-redenen hier ko. (Gr. § 1, 4, 22, 23 en 26, en Hfd. IX, Q.
Logischer was hier geweest de 3 p.sg.

l a ) Een soort boom, in het Maleis bentangur genaamd.
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Maqê de, „naar wat, tot wat", voor mpé de, „naar waar, waarheen". (Gr. § 13
en 16).

Nté në = nénté në (dial.) = daqë në, „hier" (Gr. § 11, 16).
Daqêdëité, 1 ps.sg. fut. van daqë-, „wachten'1', met geïncorporeerd pron. obj.

2 p.sg. (Gr. § 22 en 28, en Hfd. IX, B).
Tijëumikoqé, 3 p.sg. praet. def. van tijë-, „vragen, verzoeken, opvragen", met

mod. aff. qo, en met geïncorporeerd pron. obj. (indirect) der 3 p.pl. (Gr. § 22, 23,
26 en 28, en Hfd. IX, D).

Ikainjëlé, voor jéqc&njëlé (k om sandhi-redenen voor q), 3 p.pl. praet. def. van
jé-, „geven", met geïncorp. pron. obj. (indirect) der 3 p.sg. (Gr. § 4, 22, 23 en
28, en Hfd. IX, B).

Nëbë-da (dial.). i= bélé da, „van daar" (Gr. § 11 en 16).
Buqëufiké, 3 p.sg. praet. def. van buqë-, „omkeren, terugkeren", met mod. aff.

fi (Gr. § 22, 23, 26 en Hfd. IX, C).
Méwolé, 3 p.sg. praet. indef. van mé-, „gaan in dalende en verwijderende rich-

ting" ; niet te verwarren met tnë-, „komen (in naderende richting)".
Daqëqêunê, 3 p.sg. praet. def. van daqë-, „wachten", met gesuffigeerd pron. obj.

3 p.sg. (Gr. § 22, 23 en 28, en Hfd. IX, B).
An në ( < am në), „omdat niet"; de postpositie në, „in, op" is hier redegevend

(Gr. § 16).
Moqo (dial.) i= hemungka, „berg".
Iké, voor jéqé, 3 p.sg. praet. def. van jé-, „opgaan".
Ikajéité, voor jéqaijéité, 3 p.pl. praet. def. van jé-, „geven", met geïncorp.

pron. obj. (indirect) der 2 p.sg. (Gr. 4, 22, 23 en 28, en Hfd. IX, B).
Balëisa, 2 p.sg. imperat. van balë- (dial.) i= budèlë-, „openen", met mod. aff.

sa, fa, ha (Gr. § 22, 26 en 27, en Hfd. IX, C).
Edabom, I p.du. adhort, van ëdë-, „zien", met mod. aff. bo (Gr. § 22 en 26, en

Hfd. IX, C).
Douké, voor dowëqé, 3 p.sg. praet. def. van dowë-, dëwë-, „nemen, halen,

krijgen" (k om sandhi-redenen voor q).
Sëlë om sandhi-redenen voor hëlë, „zeer, hevig" (Gr. § 1, 4).
Wajom ( < *wa-om), 1 p.du. adhort. van wo-, „(weg)werpen", met mod. aff.

o; j is bindklank (Gr. § 22 en 26, Hfd. IX, C, en Add. II).
Faqombonté, 3 p.sg. fut. van faqo-, „boven drijven", met mod. aff. bo (Gr.

§ 22 en 26, en Hfd. IX, C).
Eda (dial.) t= ëha, „ding, zaak" (Gr. § 4).
Duwënmté, 3 p.sg. fut. van duwë-, „vallen, zakken", met mod. aff. o (Gr. § 22

en 26, Hfd. IX, C en Add. II).
Bëlé (dial.) i= jèlé, „met, nog".
Eduwëjoi, indeel, ontkennende vorm van duwë-, „vallen, zakken", met mod.

aff. o (Gr. § 30, Hfd. IX, H. en Add. II).
Kilëwoité, 3 p.du. praet. indef. van kilë-, „twisten".
Kilëikoqé, 3 p.du. praet. def. van kitë-, „twisten", met mod. aff. qo, om sandhi-

redenen hier ko.
Nëqëunëmëqé, 3 p.sg. praet. def. van nëqë-, „(ver)blijven, zitten, wonen", met

mod. aff. më en met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg. (Gr. § 22, 23, 26 en 28, en
Hfd. IX, D).

Bënë nëqëunëmëqé, „hij verbleef in gedachte, bleef steeds denken".
Néntè (dial.) = mêhè, „hoe".
Lommè ( < lom jè) (dial.) = mo, mo je, „slechts, maar, toch".
Moqodëmbontê, 1 p.sg. fut. van moqo-, „doen, maken", met mod. aff. bo en

met geïncorp. pron. obj. (indirect) der 3 p.sg. (Gr. § 22, 26 en 28, en Hfd. IX, D).
Honojëlé, 3 p.sg. praes. consuet. van hono-, „liggen" (Gr. § 25 en Hfd. IX, E).
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Fëmbëlê (dial.) e= fëm mètê (<ifem jèlê), „met een beetje, nog een beetje".
Dëwëufëmënté (dial. om sandhi-redenen) voor dëzvëudëmënté, 2 p.sg. fut. van

dëwë-, dowë-, „nemen, halen", met mod. aflf. më, hetgeen de betekenis „brengen"
oplevert, en met geïncorp. pron. obj. (indirect) der 1 p.sg. (Gr. § 22, 26 en 28,
en Hfd. IX, D). Voor de wisseling d: h: ƒ vgl. Gr. § 4. In het centrale dialect
wordt aldus ook de postpositie dë, „aan, tot, naar", wel tot fë na w-klank.

Hëqëi së, „voor, tot kladi"; se dial. om sandhiredenen voor dë, in het Weste-
lijke dialect wordt dë hier të. Voor de wisseling d: h: s vgl. vorige aantekening
en Gr. § 4.

Ejéiboi, indeel, ontk. vorm van jé-, „geven", met mod. aff. bo, hetgeen de
betekenis „worden" oplevert (Gr. § 30 en Hfd. IX, H).

II. Ebëu dé Nëqëhabo lé.

Hamëiboqé, 3 p.du. praet. def. van hawë-, „indoen, inladen, inschepen", met
mod. aff. bo.

Nadëmo-nadëmo, „alsmaar derwaarts", van nadë, „daar, daarheen" en mo,
„slechts, maar".

Aukëité-aukëité, voor awëqëité-aweqëité, verdubbeling van de 3 p.du. praet. def.
van awë-, „roeien, pagaaien" (Gr. § 26 bij mod. aff. qo, v.w.b. de verdubbeling).

Wëqé, 3 p.sg. praet. def. van wë-, h.1. „omkijken".
Atu jëqëtë dan ta, lett.: „de wind van boven het Zuiden"; ta hier om sandhi-

redenen voor da.
Qoufoqé, 3 p.sg. praet. def. van qo-, „doen, handelen", met mod. aff. fo (Gr.

§ 26, Hfd. IX, C en Add. II).
Nti ho (dial.) = tikë qo, „die klapper" (Gr. § 11).
Domo, 1 p.du, adhort. van dozvë-, dëwë-, „nemen, halen" (Gr. § 22 en Hfd.

IX, A).
Dowalé-dë, 1 p.du. fut. van dowë-, „nemen", met toegevoegd de postpositie dë,

„om te", ter versterking (Gr. § 22).
Nobéinjoqoqé, 3 p.du. praet. def. van nobé-, „naderen", met mod. aff. qo en

geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Danolé, 3 p.sg. praes. van dano-, „rukken, trekken".
Nèi të nèi të, „naar hem naar hem", d.w.z. „elk naar zich toe".
Eudouké, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van ë-, „gaan" en dowë-,

„nemen, krijgen" (Gr. § 29 en Hfd. IX, F).
Doukè, 2 p.sg. praet. def. van dowë-.
Nti në (dial.) = tikë në, „daar".
Majmëngkonté, 1 p.du. fut. van de samenstelling van më-, „komen" en cmë-,

met mod. aff. qo, „eten"; j is bindklank (Gr. § 26 en 29, Hfd. IX, G en Add. III).
Tiloiboqé, 3 p.du. praet. def. van tilo-, „duiken", met mod. aff. bo.
Balëwoité, 3 p.du. praet. indef. van balë-, „plonzen, duiken".
Mantilim më, om sandhi-redenen voor mantilim në, „in koude".
Qalé, 1 p.sg. praes. van qo-, „doen, handelen", h.1. met postpos. në, „lijden aan".
Aqëlëdëqom, 1 p.sg. adhort. van aqëlë-, „warmen", met mod. aff. qo (Gr. § 22

en 26 en Hfd. IX, Q .
Jéukëitëqê, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van jé-', „omhoog gaan, in

stijgende richting gaan", en qëitë-, „stijgen, klimmen" (Gr- § 29, Hfd. IX, F en
Add. III) .

Tiloufoqé, 3 p.sg. praet. def. van tilo-, „duiken", met mod. aff. fo (Gr. § 26,
Hfd. IX, C en Add. II).

Awëuboqé, 3 p.sg. praet. def. van awë-, met mod. aff. bo, „villen, schillen".
Awëidjaitê, 3 p.pl. praes. cons. van awë-, „villen, schillen"; dj om sandhi-redenen
voor j (Gr. § 25 en Hfd. IX, E).
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Mëqm, „wijze", h.1. „blijkbaar, 't schijnt".
Bulum, „luchtbel"; mëlali, „id. (kleine)".
QoidjaUé, 3 p.pl. praes. cons. van qo-, „doen, handelen".
Elaté, 1 p.sg. praes. van ëli-, „spreken, zeggen".
Wëuboqé, 3 p.sg. praet. def. van wë-, „slaan", h.1. „splijten, openhakken", met

mod. aff. bo.
Ahéukoqé, 3 p,sg. praet. def. van ahé-, „ontbolsteren, van de schaal ontdoen",

met mod. aff. qo.
Elëjè, 2 p.sg. praes. van ëlë-, „spreken".
Ewahéukoqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van ë-. „gaan", en ahé-,

„ontbolsteren", met mod. aff. qo (Gr. § 29 en Hfd. IX, G).
Adunëimoqoqé, 3 p.sg. praet. def. van adunë-, „sluiten", met mod. aff. qo en

met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
U i= wa, „lichaam, persoon, gedaante"; nabé = „die van daarnet"; nabé u

nabé wa = „de oorspronkelijke gedaante, toestand".
Jammie, 3 p.sg. praet. indef. van ja-, „zakken, zinken".
Duwké, voor duwëqé, 3 p.sg. praet. def. van duwë-, „vallen".
Mantilin në, om sandhi-redenen voor mantilim në; hier is de m van het subst.

geassimileerd aan de n van de postpositie, in het hoger genoemde geval was de
n van de postpositie geassimileerd aan de m van het subst.

Jéwéléufoqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van jé-, „omhoog gaan"
en élé-, „(uit iets) te voorschijn komen, te voorschijn springen", met mod. aff.
f o (Gr. § 29, Hfd, IX, G en Add. II en III).

Ouboqé, 3 p.sg. praet. def. van o-, „dalen, omlaag gaan", met mod. aff. bo.
Versterkt door de stamvorm oibo, die vaak de betekenis van een verbaal subst.
kan hebben (vgl. Gr. Add. IV) : oiboi-ouboqi, „het viel in elkaar, in stukken".

Hêisédé hio-hio, „overal verspreid".
Dmmëhiké, 3 p.sg. praet. def. van da-, „leggen, plaatsen", met mod. aff. hi, si,

fi, en geïncorp. pron. obj. 3 p.sg. (Gr. § 26).
Béufoqé, 3 p.sg. praet. def. van bé-, „omdraaien, omkeren", met mod. aff. fo;

h.1. „opmaken".
Owaqouboqê, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van o-, dalen, omlaag

gaan", en aqo-, „afdalen, afstijgen", met mod. aff. bo (Gr. § 29. Hfd. IX. G en
Add. III).

Adèiboqê, 3 p.du. praet. def. van adè, „omhelzen, omstrengelen; h.1. worstelen",
met mod. aff. bo.

Qabuluqëité, 3 p.du. praet. def. van qabulu-, „vechten, worstelen".
Jéjététtboqé, 3 p.du. praet. def. van de samenstelling van jéJ, „omhoog gaan",

en élé-, „tevoorschijn komen", met mod. aff. bo.
Wanëmpa c= wanëm, „wijze, gelijkheid", en ba, „niet"; derhalve: „geen ma-

nier, naar niets gelijkend".
Qonté, 1 p.du. praes. van qo-, „doen".
Eqm-kaité, nevenstelling van ë-, „gaan", en qo-, „doen, handelen", resp. in de

3 p.pl. praet. def. in verkorte vorm en in de 3 p.pl. praes. (Gr. § 29 en Hfd.
IX, F).

Boisi, 2 p.sg. imperat. van bo-, „slaan, hakken, splijten", met mod. aff. si, hi,
fi; h.1. „zet, richt (het roer)".

Awajëm (<*mva-ë-m), 1 p.du. adhort. van awë-, „roeien, pagaaien", met mod
aff. ê; j is bindklank (Gr. § 22 en 26, en Hfd. IX, C).

IIL Tilime.

Anëwêqè, 3 p.sg. praet. def. van anë-, „eten", met mod. aff. ë.
U jéuboqé, „was leeg geworden"; ji- met mod. aff. bo, „worden".
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Nèqa en n'aubaqë, zit Gr. § 8.
Jawëunohonté, 2 p.sg. fut. van jaw<£-, „begeleiden", met mod. aff. ho, fo, en

geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Ebé, 2 p.du. fut. van ë-, „gaan".
Qato, leeg, laag gezakt (van oppervlakte)"; woqé, „heeft weggeworpen".
Héuboqé, 3 p.sg. praet. def. van hé-, „(op)hangen", met mod. aff. bo; ja

héuboqé, „de dag brak aan, is aangebroken".
Oqowoqé, 3 p.sg. praet. def. van oqo-, „uitstorten", met mod. aff. o, „omlaag"

(Gr. Add. II).
Oqounëhaqé, 3 p.sg. praet. def. van oqo-, „uitstorten", met mod. aff. ha, sa,

fa, en met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Mëunëqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van mëJ, „komen" en në-,

„steken", h.1. „blazen, rukken van een windvlaag'* (Gr. § 29 en Hfd. IX. F).
Foïbadaukoqé, 3 p.du. praet. def. van de samenstelling van f o-, „overgaan, over-

steken, naar iets toegaan", en 6atfa>-, „verenigen, samenbrengen", met mod. aff.
qo (Gr. 29, Hfd. IX, G en Add. III).

Buma da ohoukoqé, „hij schrok hevig" (lett.: „van boven").
Uké, voor wëqé, 3 p.sg. praet. def. van wë-, „slaan"; Qulum uké, zij pakte op,

ruimde haar boeltje op".
Eitiam (<*ëitè-, stam van „weten", en om, „niet"), „onbekend, onbewust, on-

wetend".
Qénto na, „in, op de ontlasting", h.1. „aan het defaeceren (zijn)".
Nëqêunëqé (<*nëqëu-në-ëqé), 3 p.sg. praet. def. van nëqë-, „(ver)bljjven, zitten,

wonen", met mod. aff. S, en met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Qènéwounë, 3 p.sg. praet. indef. van qènë-, „roepen, schreeuwen", met gesuf-

figeerd pron. obj. 3 p.sg. (Gr. 22, 23 en 28 en Hfd. IX, B).
Ewëi, indeel, ontkenn. vorm van wë-, „zeggen".
Qëu wè huwolê, „hij vertelt, zegt dwaasheid" (uitdrukking), d.w.z. „hij vond

het maar gek, begreep er niets van"; wè om sandhi-redenen voor jè, emphat. part.
(Gr. § 13 en 18).

Na mei ta, „van achter hem, het; daarachter, daarna"; ta om sandhi-redenen
voor da.

Bèqë (dial.) = daqë, „dit, deze" (Gr. § 11).
Mpai një, „in één", d.i. „samen"; një om sandhi-redenen voor në.
Eidjè, vetatief van ê-, „gaan" (Gr. § 30 en Hfd. IX, H).
Enté, 3 p.sg. fut. van ë-, „gaan".
Eisihi, klanknabootsend woord voor een sissend roep-geluid.
Enëmêwabënté, 3 p.sg. fut. van de samenstelling van ë-, „gaan" en wabë-,

schrik aanjagen, aan het schrikken maken", met geïncorp. pron. obj. 1 p.pl (Gr
29 en Hfd. IX, F).

U qodo wa qodo, uitdr. voor „vreemd, eigenaardig persoon"; u = wa (dial.)
= „lichaam, persoon"; qodo, „vreemd, verbazingwekkend".

Fë batn wali bom, uitdr. voor „zorgeloos"; lett.: „zonder vrees (fë) en niet
levend (wali)".

Ejamjujmè, 2 p.sg. praes. cons. van de samenstelling van ë-, „gaan", en o-,
„opheffen, opnemen, dragen", met mod. aff. nu (om sandhi-redenen hier «ƒ«), dat
de betekenis „opstaan, zich verheffen, h.1. zich gedragen" oplevert, en met aan-
gehecht pron. obj. 3 p.sg. (Gr. § 25, 26, 28 en 29 en Hfd. IX, E).

Eikojè, 2 p.sg. praes. van de samenstelling van ë-, „gaan", en qo-, „doen, han-
delen" (k wegens sandhi voor q).

Nëqëwounë, 3 p.sg. praet. indef. van nëqë-, „(ver)blijven, zitten", met aan-
gehecht pron. obj. 3 p.sg.

Ehaman të, wegens sandhi voor ëhamam dë, „tot, voor voedsel".
Dl. 108. 24
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Ewmmuqê, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van ë-, „gaan", en o-, „op-
nemen, dragen", met mod. aff. mi.

Héléunuqé, 3 p.sg. praet. def. van héle-, „aansteken, in brand steken", met
mod. aff. nu, dat hier blijkbaar nog zeer dicht bij de oorspronkelijke betekenis
„zich" staat, en als zodanig hier te vergelijken met een (in dit geval indirect
pron. obj. (vgl. Gr. § 26 onder 3).

Mëuwëutikê, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van me-; „komen", en
wë-, „slaan", met mod. aff. ti (rfi)> da-t de handeling als omhoog gericht voorstelt
(Gr. § 26 en 29 en Add. I I ) ; wë-ti- kan betekenen „omhoog slaan; vliegen
(vogels); h.1. aankomen, binnenkomen (in het huis op palen)".

Founënëqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van f o-, „overgaan, over-
steken, ergens heen gaan", en në-, „steken", met geïncorp. pron. obj. (indirect)
der 3 p.sg.

Honsom (<* hon(ë)-hon(ë)), verdubbelde stamvorm van hon(ë}-, „roosteren,
branden", die vaak de betekenis van een subst. verbale kan hebben (Gr. Add. IV) ;
voor de klankwisselingen zie Gr. § 4.

Buli i= qëu, „dwaasheid, gekheid"; qëu buli doukê, „hij nam dwaasheid", d.w.z.
„hij werd verdwaasd".

Maqa qëna në, „wat is er in (je) hart (qënd)", d.w.z. „wat ben je van plan".
Hongkëunë-hongkëtmë, verdubbeling der 3 p.sg. praet. def. van honie)-, „bran-

den, ïoosteren", met aangehecht pron. obj. 3 p.sg. (voor honëqëunë). Voor de
verdubbeling zie Gr. § 26 bij mod. aff. qo.

En no, wegens sandhi voor ëm no, „pisang-stam".
Oudwwké, voor ouduwëqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van o-,

„dalen, omlaag gaan", en duivë-, „vallen".
Awctiboqé, 3 p.pl. praet. def. van autë-, „villen, schillen", met mod. aff. bo. De

3e p.pl. (activi) vervult hier zeer duidelijk de functie, die in het Ned. zou worden
vervuld door de 3e p.sg. passivi; een passief ontbreekt in het Sentani evenals,
voor zover bekend in alle Papoea-talen: „ze hebben zijn huid gevild" fc= „zijn
huid is gevild".

Eunemolouboqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van ë-, „gaan", en
molo-, „werken, bewerken, tot stand brengen", met mod. aff. bo, en met geïncorp.
pron. obj. 3 p.sg. Hier is de bedoeling: „hij kwam tot stilstand, verstilde, verloor
het bewustzijn".

Timëwounë, 3 p.sg. praet. indef. van time-, „wenen, bewenen", met aangehecht
pron. obj. 3 p.sg.

Honowëqé, 3 p.sg. praet. def. van hono-, „liggen", met mod. aff. ë.
Wd, h.l. „pas, toen pas".
Udêlé, voor wëdëlé, 1 p.sg. fut. van wë-, „slaan"; qutum udëlé, „ik zal op-

pakken, opbreken".
Moqounëhaqé, 3 p.sg. praet. def. van moqo-, „maken, gereed maken", met mod.

aff. ha, fa, sa, en met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg. (indirect).
Ncm djo, wegens sandhi voor Nau jo, „de Oostelijke dorpen, Oostelijke stre-

ken, Oostelijke richting".
Qëitëwmtè, 3 p.pl. praet. indef. van qëitë-, „klimmen, opstijgen".
Einjuwbojolé, voor ëi-nuwëi-bo-jolé, 3 p.sg. praes. cons. van de samenstelling

van ë-, „gaan", en nuwë- (»ƒ wegens sandhi voor n), „zitten, rusten", met mod.
aff. bo (Gr. § 25 en 29, en Hfd. IX, E),

Jéikojolé, 3 p.sg. praes. cons. van jê-, „geven, met mod. aff. qo. No t= „ver-
moeidheid"; no jé-qo i= „uitblazen, uitademen, ademen". Jéikojolé moet in deze
zin verbonden worden met het object no në; voor aanduiding van het (direct of
indirect) object middels postposities vgl. Gr. § 14 en 16.

Sëbëqai i= habaqai, „tabak".
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Ainjujëlé, 3 p.sg. praes. cons. van a-, „opheffen, opnemen, dragen", met mod.
aff. nu (wegens sandhi «ƒ«), hetwelk de betekenis „opstaan, zich verheffen" geeft
(Gr. § 25 en 26).

Aloikojounë, 3 p.sg. praes. cons. van aio-, „voortzetten", met mod. aff. qo,
en met aangehecht pron. obj. 3 p.sg.

N'ëj-ëi, „zijn gang, zijn gaan"; verdubbeling van de stamvorm van ë-, „gaan",
met verbaal substantieve betekenis (Gr. Add. IV) ; voorgevoegd is het pron. poss.

Eunuwënboqé, 3 ps.sg. praet. def. van de samenstelling van ë-, „gaan", en
nuwë-, „zitten, rusten", met mod. aff. bo.

Angké-angké, voor anëqé-anëqé, herhaling van de 3 p.sg. praet. def. van anë-,
„eten" (vgl. Gr, § 26 onder qo).

Héitijëünë, 3 p.sg. praes. cons. van hé-, „hangen; aanbreken (van de dag)",
met mod. aff. ti (di), en met aangehecht pron. obj. 3 p.sg. (Gr. 25 en 28, Hfd. IX,
E, en Add. II).

Edëqëuné, 3 p.sg. praet. def. van ëdë-, „zien", met aangehecht pron. obj. 3 p.sg.
Jéiboimè, 2 p.sg. condit. van jé-, „geven", met mod. aff. bo, hetgeen de betekenis

„worden" geeft (Gr. Add. V.).
Wëjëité, 1 p.sg. condit. van wë-, „zeggen", met geïncorp. pron. obj. (indirect)

2 p.sg.; zonder pron. obj. is de vorm wë-lé (Gr. § 22 en 28, en Add. V).
Bddoiimboimè, 2 p.sg. condit. van bodo-, „horen", met mod. aff. bo en met

geïncorp. pron. obj. 1 p.sg. to (om sandhi-redenen voor do).
Nëqëidjmté, 1 p.pl. praes. cons. van nëqë-, „(ver)blijven, leven".
Bododëubom, 1 p.sg. adhort. van bodo-, „horen", met mod. aff. bo, en met

geïncorp. pron. obj. 2 p.sg. (Gr. § 22, 26 en 28, en Hfd. IX, D).
Foloubonif, 2 p.sg. fut. van folo-, „snijden", met mod. aff. b-o.
Jéntuwenté, 3 p.sg. fut. van de samenstelling van jé-, „omhoog gaan, stijgen",

en duwë-, „vallen", tezamen de betekenis opleverende van „boven uit te voor-
schijn komen". I.p.v. de 3 p.sg. zou hier, zowel als bij het voorgaande jénté, de
2 p.sg. verwacht worden; de betekenis is thans: „(dat) het omhoog zal gaan en
boven te voorschijn komen".

Foloutiké, 3 p.sg. praet. def. van folo-, „snijden", met mod. aff. ti (Gr. § 26
en Add. II).

Jéunuwëuboqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van jé-, „omhoog gaan",
en nuwë-, „zitten, rusten", met mod. aff. bo.

Jaimë, 3 p.sg. praes. van ja-, „zakken, zinken", met aangehecht pron. obj. 3 p.sg.
N'aqa-bèqë, „zijn verwanten" (Gr. § 8).
Bèinjëfoqé, 3 p.pl. pcaet. def. van bè-, „zoeken", met omd. aff. fo, en met

geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Qmciïnjë, 3 p.pl. praes. van qanë-, „opkijken, omhoog kijken" met aangehecht

pron. obj. 3 p.sg.
Ojaqoïbo, 2 p.sg. imperat. van de samenstelling van o-, „omlaag gaan, dalen",

en aqo-, „afdalen, afstijgen", met mod. aff. bo (Gr. § 26, 27 en 29, Hfd. IX,
G en Add. III).

Miëubéufoqé, 3 p.sg. praet. def. van de samenstelling van tnë-, „komen" en
bê-, „omdraaien, zich omwenden", met mod. aff. fo.

Hiloumi, 3 p.sg. praes. van hilo-, „bespieden, turen", met aangehecht pron. obj.
3 p.pl.

Ebodoi, indeel, ontkenn. vorm van bodo-, „horen, luisteren".
Ukamjëté, voor wëqainjëté, 3 p.pl. praet. def. van wë-, „zeggen, bevelen", met

geïncorp. pron. obj. 3 p.sg. (Gr. § 22 en 28 en Hfd. IX, B).
Faitodouboqé, 3 p.pl. praet. def. van de samenstelling van fo-, „overgaan, over-

steken, ergens heengaan", en dode-, „kappen, hakken, steken", met mod. aff. bo.
Bèi-bèi, stamverdubbeling van bè-, „zoeken" met verb. subst. betekenis.
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Ncdsaqê, 3 p.pl. praet. def. van në-, „steken", met mod. afï. sa, ha, fa.
Hadaunoqoqé, 3 p.sg. praet. def. van hada-, „zich richten naar, in de richting

gaan van", met mod. aff. qo, en met pron. obj. (indirect) der 3 p.sg.
Déunoqoqé, 3 p.sg. praet. def. van dé-, „doen inzinken, indrijven", met mod.

aff. qo, en met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.; voor de stamherhaling in déiko-
déunoqoqé vgl. oiboi-ouboqé in het vorige verhaal.

Wa, h.1. aanduiding van totaliteit (Gr., Spec. Text, noot 2).
Qdla (met accent op de eerste lettergreep), „schelpdier" (niet te verwarren met

qald (met accent op de laatste lettergreep), „geschreeuw").
Qoqoqëxtê, 3 p.du. praet. def. van de verdubbelde wortel qo-, „doen, handelen".
W'angkèi, voor wa angkèi, „uw oor".
Edëqanalê, 1 p.sg. praet. def. van ëdë-, „zien" met geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.
Qélédëubonfé, 1 p.sg. fut. van qété-, „tonen", met mod. aff. bo, en met geïncorp.

pron. obj. (indirect) der 2 p.sg. (Gr. § 22, 26 en 28 en Hfd. IX, D).
Edëmjobo, 2 p.sg. imperat. van ëdë-, „zien, kijken", met mod. aff. bo, en met
geïncorp. pron. obj. 3 p.sg.

Adènêngkonté (<*adènë-m-qonté, 3 p.sg. fut. van adè-, „omhelzen", met mod.
aff. qo, en met geïncorp. pron. obj. 1 p.pl. en du. (Gr. § 22, 26 en 28 en Hfd.
IX, D).

Na u dë •» dë nèi tê nèi të, „alleen maar, steeds maar (aan) elkander"; van u,
„lichaam, persoon", en nèi. „zy, haar", met postpos. dé, resp. të (wegens sandhi),
„aan, voor", hier ter aanduiding van het object.

To, om sandhi-redenen voor do, „man".
Qcmëinjê, 3 p.du. praes. van qanë-, „opkyken, omhoog kijken" met aangehecht

pron. obj. 3 p.sg.
Do na, „indien een man"; postpos. na, „in, op", hier met de betekenis „indien"

(Gr. § 16).

H. K. J. COWAN.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:21PM
via free access


