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aankomen; #«;ws0, einde, van J O W . eindigen; /£<«/)»«, ziekte, van
OT#Ö£W«, ziek zijn; >£w«fe, lengte, vaïi «2«r«fe lang; X-«i«»7,£<? breedte,
dikte, zwaarte, van &wz*7,fe zwaar, dik, breed, groot, enz.

i. door het praefix j»«*, dat even als aan het verbum , ook aan
het substantie! eene causative beteekenis geeft. Het neemt de «<?
aan voor gutturalen, w voor labialen en », voor dentalen, terwijl
de * van het grondwoord door voorvoeging van /ws in «^' verandert.
Pawy/fcorcwi, voedsel, van £<?««?', eten; JÖ«»?2«^W, handvat van
»I5 '̂M, uiteinde; ^aw^zp?', droom, van ^w', droomen;/)«M^?>Ö , de band ,
waaraan men een' mand achter op den rug draagt, van /bVo/
/wwfoö, spraak, gezegde van foö, zeggen; j9<m$w£, was, vanzere,
strijken, wrijven; jM!M</i>/£«, bergplaats, van <&$», wegleggen, bewaren
£>aM?i%fo, de plank waarop de foeja wordt geklopt, van <&*&, foeja
kloppen; /mt^o^c /afe, spin, van «oi-ö vangen en y«fe vlieg. NB
Hoe is daarbij nu te verklaren : jo«5are, plaats, waar zout wordt
bereidt, van tere, zout; ^«yizw, boete, van (/WM , beboeten; volgens
den regel toch zou het moeten zijn: /ww.fo«f£ en ^ » ^ i w . '

c. door het praefix joo*. Dit is aan denzelfden regel gebonden als
j»ö*. Slechts in enkele voorbeelden zijn mij met dit praefix bekend:

een rekje om tabak op te droogen; jöowjöaa, gesprek, van
, spreken; JWOT̂ BCTWO , de tweede naam, dien de vader aanneemt

na de geboorte van het eerste kind; jtw»^a%, een krabber, rasp, van
£(za krabben, raspen; j?w»7,£e««ï afschrapsel, van ferw?', afschrappen.
NB. Hoe is hiermede nu te rijmen: ^0m»e, de drooge moeson,
van rm<?, helder; jöotere, iemand die zout maakt, van iWe-zout. *

Het praefix JÖ« vindt men in het Boeg eu Toumb. terug, JW in
het Boeg en Mong., £« daarentegen alleen in liet Toumb.

4°. -ü<w joroe^fmwj' w«w. / , fe f« fo.
a. door praefigeering van ?'. Evenals in liet Boeg. wordt « voor

eigennamen geplaatst, ter aanduiding van eenen persoon: ?' yw?<>«(,
Mijnheer, «ZOTM^O, Kondjo, enz. it ^4«M zekere N. N. (Toumb. «/). *

' Deze vormen kunnen niet de n. w. lijke zijn van vv. w. lijke vormen met
ma', maar van vormen met «ra. faiure bet. dus eig. «plaats met zout, pi. waar
zout is,» terwijl JMJTMTO een abstractum is van mô tiow «met boeten zijn, beboeten.»
De vorming met jw behoort dus van die met pa* te worden onderscheiden.

* Porane «tijd van helder (jnoreme) zijn» en poftzoe «die met zout is» zijn even
zoo geen abstracta van mo*, maar van w .

* Den uit zoovele M. P. talen bekenden naamwijzer i , het lidwoord der eigen-
namen en der woorden, die 't karakter van eigennamen hebben, kan men niet
onder de prefixen rekenen, Het best wordt hij behandeld onder de Aanwijzende
voornaamwoorden.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:09AM
via free access



GRAMMATICALE SCHETS VAN DE BAttEË-TAAL 2 1 7

$. JP« wordt voor de eigennamen van mannen geplaatst, en het
heeft dan de beteekenis van ?;<M?er. T««r«»?7', vader van £/r?»/#7<;
7Wj9eott?', vader van PÖÖ«« enz. Deze tweede naam dien de man
krijgt na de geboorte van zijn eerste kind, heet zijn wpompeindo."
Zeer veel gebruikt men hiervoor echter ook ^«/J«, vader en Mew.e
moeder: Pa^anowwfe, de vader van #%»,ife; iV<?»e ?' dei, de moeder
van Deï (bij aanspraak is moeder «W).

c. ten slotte worden vele substantiva gevormd door fo, eene
samentrekking van to, mensch (even als in het Boeg. en Toumb.):
2Wz#fe doode, van »wfe, dood ; fo/)cwy««i;/k«, dief van wü»7««y/?77,, stelen
enz. behalve nog de vele stamnamen met fo: yoraw, de lieden van
het meer (r<z«o); 2'on'iw/w, de lieden van de bergen (i?«/w) enz enz.

— Getal en naamval komen in het Bareë niet voor. Het getal
geeft men weer door jwra. allen, *<m«fo, «üarya, ««fewzèw, veel, enz.

— Het geslacht wordt doorgaans ook niet aangeduid. Enkele
woorden sluiten het geslacht in zich, zooals bijv. ;?am£e, een man-
netjes varken. Wil men het geslacht bepaaldelijk uitdrukken, dan
gebruikt men voor personen: fea^a, mannelijk en <w« vrouwelijk.
Deze woorden worden ook op zich zelf gebruikt en men zegt bijv.
ra<few ;!MÖ;M!« jMs? fefoyö ?#m, twee mannen en drie vrouwen. Om het
geslacht van dieren uit te drukken gebruikt men te^tó' of &$»,
mannelijk en fe"«« vrouwelijk. ; > ; : ; •

'i< : VIT. ADJECTIVA.

Evenals de subst. zijn ook de adjectiva oorspronkelijk of afgeleid;
^««iwA', klein kind, te ia«^e , groot mensch. Deze oorspronkelijke
adjectiva worden evenwel menigmaal met het praefix w« gebruikt,
en vervallen daardoor in de categorie van kwalitatieve werkwoorden ,
ja er zijn adjectiva die niet anders, dan met »?« gebruikt worden:
wzuwww , klein , »üdw«, rood; wâ 'oyw , rond , enz., enz.

Onder de afgeleide adjectiven kan men allereerst rekenen die
werkwoorden, die eerst overgaande tot een deelwoord, daarna dienst
doen als bijv. naamw. -BaMf&m' w w 6 ' , een leugenachtig bericht:
fow-meo?«fo, een rustend mensch; a«« »ü«itew, een levend (fewew^)
kind; te raoöferc^o een valsch mensch, van raodew^o, verdraaien,
met recht voor de waarheid uitkomen, enz, enz. Tal van voorbeelden
zijn hiervan aan te halen.

Ook onbepaalde en rangschikkende telwoorden kunnen, evenals
in alle talen, als bijv. naamw. optreden (Men zie by de Telwoorden).

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:09AM
via free access


