
BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE NAAM-
GEVING ONDER DE TOBELO VAN

HALEMAHERA.

J. FORTGEN S.

Gedurende mijn tweejarig verblijf in het distrikt Tobelo (Noord-
Oost Halemahera) stelde ik een onderzoek iu uaar de beteekenis
van de in omloop zijnde eigennamen. Ik stelde dit onderzoek iu
om tweeërlei redeuen. Belast met de inschrijving vau huwelijken en
geboorten onder de inlandsche Christenen, ontmoette ik menigmaal
namen, welker beteekenis van twijfelachtig gehalte bleek te zijn en ten
aanzien waarvan ik het minder gewenscht vond, die namen te laten
voortleveu in den christelijkeii staat der Inlanders. Ten andere bespeurde
ik een neiging bij de bevolking om haar kinderen namen te geven
die — in strrjtl met hun eeuwenoude gewoonte — voor hen geen
beteekenis meer kouden hebben en die. om huu hoogdravende
beteekenis al heel weinig pasten in het milieu der Tobelosche
bevolking. Deze neiging is evenwel niet oorspronkelijk, maar staat
sterk onder deu invloed der Ambonsche onderwijzers, die in hun
vaderland gewoon zijn de kindereu te noemen uaar alle mogelijke
vroegere en latere keizers, koningen en andere hoogwaardigheids-
bekleders. In het Ambonsche zijn dan ook namen als: OCTAVIANUS,

JULIANUS, CONSTANTIJN, enz. geen zeldzaamhedeu en vooral viudt
men daar de namen uit het koningentijdperk der Israëlieten iu
menigte. Soms vindt men onder hen ook nameucombinaties als
HENDEKMINA (naar Prins HENDRIK en Koningin WILHELMINA) of
vorstelijke namen met vrouwelijken uitgang als ALPONSINA (van
ALFONSO), enz.

Vooraf enkele opmerkingen.
Onder de Tobelo bestaan slechts enkele jongensnamen als:

, ijzerhout; 2?<?Ai, ijzer; J a U s , zilver; Piwiy, oppasser;
, opzichter, enz. en enkele meisjesnamen als Pw^wari, een
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welriekeude struik; ü W , roos; ZJ/a^w , schoon, mooi, enz.
Overigens worden de meest voorkomende namen, die in dit opstel
vermeld worden, zoowel voor jongens als voor meisjes gebezigd,
evenwel met dit onderscheid , dat alle mannelijke eigennamen het par-
tikel o voor zich nemen, dus o iTott^awa, o iV^ofo, terwijl de
vrouwelijke aangeduid worden met het partikel ngo , dus: ugo
Z?M/«w î, ugo Böèerü, enz. Soms wordt bij dit partikel nog een o
gevoegd (wat in de spreektaal evenwel niet gehoord wordt) dus: o
ugo 2?wrer<?.

De naamgeving onder de Tobelo is niet afhankelijk van bepaalde
voorschriften dienaangaande. Men geeft het kind bij de geboorte
een naam of doet dit later. Dikwijls hangt dit van de omstandig-
heden af. Is men bang een kind te verliezen door ziekte, dan
geeft men het bij de geboorte een pikanten naam, die voor ons
Westerlingen wel eens minder oorbaar is, met het doel om de
booze machten van het kind af te leiden, m. a. w. dus om de
geesten te verschalken, of geeft het een naam, die als medicijn
tegen zwakte kan dienen, ook wel een naam, die den groei van
het kind moet bevorderen. Heeft men nog geen kinderen door den
dood verloren, dau is men niet zoo angstvallig op dit punt en
wacht met het geven van een naam, totdat de mans- of vrouws-
familie het kind een uaapi geeft, doch in de meeste gevallen ziet
meu, dat zij de naamgeving combineereu met een of andere ge-
beurtenis, waarin de werkzaamheden van den vader een hoofdrol
spelen.

De echtgenoot, die omstreeks de bevalling van zijn vrouw in
deu regel op jacht of uit visscheu gaat of ergens anders heentrekt,
verbindt dan den naam van zijn kind (of ook wel de moeder doet
dit) met den arbeid, welken hij tijdens zijn afwezigheid verricht
heeft. Dikwijls gaat hij uit visschen en keert hij niet inet leege
handen terug, dan krijgt het kind doorgaans deu naam van den
visch, dien hij gevangen heeft. In de meeste gevallen gaat hij uit
visschen om zijn vrouw het eerste voedsel na haar bevalling te
kunnen verstrekken, want het eerst toegediende voedsel verschaft
— volgens hun meeuing — aan de kraamvrouw de moedermelk.
In dit geval wordt het kind genoemd óf omdat de vader die of
die soort visch gevangen heeft bf omdat de moeder het kind gezoogd
heeft met het eerste voedsel, (in dit geval visch) dat zij nuttigde.
De oorsprong van deze laatste omstandigheid is zeker wel een van
de voornaamste factoren uit het geloof van den auimistisch denkende,
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nl. dat de naam van iets of iemand in engereu zin het wezen
zelve is. Het is dus vooral de eerste voediug vau de kraamvrouw,
welke de levenskracht bepaalt voor haar zuigeling eu die levens-
kracht moet dan ook zoo goed mogelijk wezen. Is die niet aanwezig
door zorgeloosheid van haar echtgenoot of naaste verwanten, dan
zal haar rechtmatige toom zich uiten in het geven van een naam
aau haar kind, met de bedoeling door dien naam de achteloozen te
herinneren aau hun tekortkomingen.

De omstandigheden, waarin of waaronder het kind geboren werd,
spelen bij de naamgeving ook een rol. Zooals de standen van zou
eu maan, tegen zonsop- of zonsondergang; bij nieuwe of volle
maan of de maan in de kwartieren; bij eb en vloed; de dagen van
de. week; gedurende den rijstoogst; tijdens den vruchteupluk enz.
Voorts de plaats waar het kind geboren werd, wat de moeder deed
voor, tijdens of na de bevalling; welk aandeel de bloedverwanten
hebben gehad iu de dagen, dat de vrouw zwauger of kraamsch
was. Ook de tekortkomingen en overtredingen eu dergelijke van de
ouders staan met de naamgeving in verband. Vervolgens de deugden
eu oudeugdeu en ten slotte de lichaamsgebreken van den pasgeborene
vergeet men niet bij de naamgeviug te vermelden.

Een kind verwisselt nog al eens van naam. De naamsverandering
hangt ook weer van verschillende omstandigheden af. Zijn b.v. de
booze geesten door eeu vuileu naam van het kind afgeleid, m.a.w.
doen zij het geen kwaad meer, dan maakt die naam plaats voor
een beter kliukendeu, maar niet zelden gebeurt het, dat die vuile
naam behouden blijft. Ook haugt het wel eens af van het feit of
de jonggeborene zuigen wil of niet. Het eerste //zog voedsel'/ kan
wel eens niet goed geweest zijn, vandaar dat men door het geven
van een anderen naam de weinige levenskracht tracht te versterken.
Men vertelt, dat de naam van het kind zoo dikwijls verwisseld
wordt, totdat het de moederborst niet meer weigert. Is het kind
behept met eeu of ander lichaamsgebrek, dan heeft ook naamsver-
wisseling wel eens plaats, men zegt, dat men den ouden naam in
dit geval '/dood maakt». Een audere naam, d. i. toevoeging van
nieuwe levenskracht, is in staat het gebrek te verhelpen. Men is
over het algemeen niet schuchter een kind te noemen naar een lang
overleden familielid, vooral als deze een respectabeleu leeftijd heeft
bereikt. Men zal zich evenwel wel wachten den kinderen namen te
geven van hen, die aau ziekten of anderszins overleden zijn.

Het combiueeren van de verschillende omstandigheden waaronder
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de geboorte plaats heeft met de naamgeving, is zeker voor den
Inlander het eenige vaste punt in ziju tijdrekenkunde. Het goede
herinneringsvermogen, dat van de jeugd af geheel op die om-
standigheden is aangewezen, helpt hem den tijd der geboorte vrij
nauwkeurig bij benadering vaststellen.

Op enkele uitzonderingen na zijn al de namen, die in dit opstel
voorkomen, van uu volwassen of op leeftijd gekomen personen,
das uit den tijd, dat de Zeuding nog niet in het Tobelo'sche
arbeidde.

N.B. T. is Ternate'sch; Tid. Tidore'sch; G. Galela'sch; M. Ma-
leisch eu M. M. Moluksch-Maleisch.

1. GELEGENHEIDSNAMEN.

A..

De onder deze rubriek gerangschikte namen werden gegeven als
de vader van het kind of een der naaste bloedverwanten (meest van
vaders kaut) tijdens de geboorte bezig was met een of andere werk-
zaamheid of wanneer hij hier of daar naar toe was gegaan. De man
i? zeldeu thuis als het kritieke oogeublik voor zijn vrouw aan-
gebroken is. Bij voorkeur gaat hij eenige dagen of weken te voren
op reis of begeeft zich, wanneer de geboorte van ziju kind aan-
staande is, naar het bosch of naar zee en keert eerst terug, wan-
neer alles afgeloopen is. Eeu misplaatst schaamtegevoel doet hem
aldus haudeleu.

1. Dilm. Een d i f o e of d i h o e is de grootste halinahera'sche
prauw, die //om den noord//, d. w. z. om den noordkop van
Halemahera vaart naar Ternate e. a. plaatsen. Tijdens de ge-
boorte was de vader van het kind matroos op zoo'n difoe-prauw.

2. Tau-Gumi. Tijdens de geboorte was de vader aan het //touw-
trekken'/, een ternate'sche uitdrukking voor het insluiten van
visch iu een ondiepe, door de natuur gevormde kom in de
koraalriffen tijdens den vloed. Een kring van mannen (vrouweu
helpen ook wel mee) schaart zich rondom die koraalkom en
terwijl het water valt, trekt men aan een liaan, die men
voortdurend in zee slaat om de visch te verhinderen uit die
kom te ontsnappen en houdt dit zoolang vol, totdat de eb
genoegzaam ingetreden is om de ingesloten visch te kunnen
pakken. Een geduldswerkje van pl.m. een halven dag!
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3. Botila. Naam vau een vischsoort. De vader had het geluk
veel dergelijke visschen te steken, toen zijn kind ter wereld kwam.

4. Gugugia. (T) Naam van een rooden zakdoek, (lett. handdoek,
g u g u, vasthouden ; g i a, hand) welken de vader kocht tijdeus
de geboorte van zijn kind.

5. Turu-wela. De broer van den pasgeborenen ging naar een feest
genaamd we la , bij welke gelegenheid mannen en vrouwen
een touw in de hand houden en beurtzingen op de maat van
een trom. ( t u r u , M. toeroet w e l a , M. hela).

6. Taudja. De vader ging er op uit om t e r i p a u g (holothuria
edulus) te zoeken, toen zijn kind ter wereld kwam.

7. Bugihi. De vader ging een z.g. sarong-boegis koopen, welker
weefsel gelijkt op dat van de sarongs der Boegi's. Terugkomende
was zijn kind geboren.

8. Tagi-Djnla. (T.) De vader ging «met het werpnet uit'/, toen
de kleine het levenslicht zag.

9. Hingabu-Ua. h i n g a h u , kenuisgeven; ua , niet, geen. De
vader gaf na de geboorte het kind niet aan (zooals dat in de
chr. adatregelen is voorgeschreven) bij den onderwijzer en het
dorpshoofd.

10. Haro-Hang. (T) nog niet aangekomen. De vader bevond zich
nog te Batjau en was nog niet in de kampong teruggekeerd,
toen zijn kind geboren werd.

11. Horu-Moro. (T) Naar het eiland Moro (Morotai) pagaaien. De
vader ging omstreeks dien tijd derwaarts.

12. Horu-Kié. (T) naar Ternate (Kié) pagaaieu. Als boven.
13. Uoru-Batja. (T) naar Batjau pagaaien. // '/
14. Horu-Abong. (T) naar Ambon enz.
15. Horu-Gane. (T) Naar Gaue (Zd. Halemahera) enz.

In dezelfde beteekenis zijn de volgende namen:
16. Galela. Tijdens de geboorte bevond de vader zich te Galela.

17. Tobelo. idem.
18. Todore. (Tidore) idem.
19. Bobihingo. Een kustplaatsje in het Galela'sche, waar de vader

sago klopte, toen zijn kind geboren werd.
20. Popilo. Kustplaatsje in het Tobelosche, waar de vader zich

bevond.
21. Herana. Serau (Ceram) waarheen de echtgenoot gegaan was,

toen zijn vrouw beviel.

22. Manado. Menado als boven.
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23. Badang. Banda idem.
24. Kié. Ternate idem.
25. Dodinga. idem.
26. Mojau. idem. Eilandje tusscheu Halemahera en Selebes , waar

men op de schild pad vangst gaat.
27. Ron-Lamo (T) Naam voor de civetkat, lett. groote lucht,

geur. De vader zag tijdens de geboorte een civetkat.
28. Tabï-'No. Tijdens de geboorte was de mau bezig planken op

zijwanden van zijn prauw te zetten. (Iets dicht tegen elkaar
aanzetten, zoodat er geen kiereu zichtbaar zijn, is t a b i - i n o ) .

29. Muhntika. parel. Omstreeks den tijd der geboorte vond de
vader een parelschelp in zee met een kleiueu parel er in. M.

30. Memekana. hengel. Tijdens zijn kind geboren werd, was de
vader aan het hengelen.

31. Puraraha. overloopen, overstorten. Toen het kind ter wereld
kwam, bracht de vader een overvolle bamboe met palm sap
thuis, zóó vol, dat het edele vocht op den grond stortte!

32. Paratada. (T) opzichter, oppasser. Omstreeks de geboorte van
zijn kind was de vader aangesteld om te zorgen, dat de be-
volking eieren verzamelde van den m a l e o of boschkip (hoopen-
vormer) ten behoeve van den Sultan van Ternate.

33. Pare-Monge- T. welriekende soort areeknoot. Terwijl de vader
dergelijke piuangvruchten plantte, werd hem een kind geboren.

34. Habeba. schaamtebedekkiug, lendengordel. Toen het kind ge-
boren was, vroeg de buiten het huis staande familie o h a b e b a
eko o n g o ë r e ? is het een schaamtegordel of een sarong?
m. a. w. is het een jongetje (drager van een schaamtedoek) of
een meisje (draagster van een sarong) vanuit de kraamkamer
antwoordde men: o h a b e b a - d e : het is een schaaratedoek;
M.M. *aieèa.

35. Pangota. zwam om de prauwen te breeuwen. üe vader ging
dit breeuwsel in het bosch halen, kwam thuis en vond zijn
gezin met een spruit vermeerderd.

36 Oolongi. naam van een vuursteengeweer, dat om loop en
lade voorzien is van koperen banden (golongi). Omtrent de
geboorte van zijn kind kocht de vader zulk een middeleeuwsch
geweer.

37. Bakoro. helling van deu grond. Het kind werd geboren in
een huisje, dat naast een helling opgezet was.
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38. Peda-Dobiki. sagoboom in stukkeu hakken (o p e d a ho
d o b i k i ) De vader was juist bezig zijn sagoboom in afzonderlijke
stukken te hakken, toen zijn kind ter wereld kwam.

39. Ngolo. (T) het ruime sop, buitenzee. Terwijl de vader het ruime
sop gekozen had, werd hem een kleine geboren.

40. Gigiliki. Naam van een eetbaar schelpdier. Met deze schelp-
dieren thuiskomende, vond de man zijn gezin vermeerderd.

41. Bitjara (M) bespreken. Tijdens de geboorte van zijn kind
moest de vader zijn zaak gaan //bespreken'/ voor den rechter.

42. Bebeleta. sagodissel van bamboe gemaakt. Terwijl de man
bamboe ging halen om zich een dissel te maken, beviel zijn vrouw.

43. Tjatjawi. hengel, zoo genaamd naar de langste staartveeren
van den haan, die men inplaats van een haak aan de lijn
bevestigt. Men neemt bij voorkeur witte veeren, die al op en
neer wippende, de aandacht der visschen trekken. De broer
van den jonggeborene was bezig te hengelen.

44. Guawe. mauggavrucht. De vrouw beviel, terwijl haar man
maugga's op de hoofdplaats ging verkoopen.

45. Pohuku. begraven, aanplempen, dichtmaken (met aarde) figuur-
lijk : een zonde, een fout wegredeueeren. Toen deze naamdrager
geboren werd, was zijn vader voor den rechter om een of
andere overtreding veroordeeld en trachtte, door leugens zijn
overtreding te //begraven//.

46. Turuhi. laugwerpige zeevisch. Thuiskomende van het hengelen
dier visch, vond de vader zijn kind geboren.

47. Tikilo. naam van een klein soort zeevischje. Toen de kleiue
ter wereld kwam, was zijn vader bezig in een koraalköm
tikilo te bedwelmen met den wortel van de Millettia serica.

48. Dudungo. (G) Tobel: ho hi d u n g o n o , z'n boosheid koelen,
kwaad zijn. Omstreeks de geboorte van zijn kind had iemand
vaders zeil geleend en het in flarden teruggebracht, om welke
reden hij '/niet te spreken// — dudungo — was.

49. Babanga. een rizophorensoort, voor huisbouw gebruikt. De
man was ouder die strandboomen aan het visschen, toen z'n
vrouw hem een kind schonk.

50. Behi. (M.) besi, ijzer. Tijdens ziju kind ter wereld kwam, ging
de vader met een stuk ijzer naar den smid om eeu vischaugel
te laten smeeden.

51. Snltani. De vader was opgeroepen door den Sultan van Ternate,
toen hem eeu kind geboren werd.
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52. Soloha. (G) een geschenkje, een proefje vau oogst of visch-
vangst. De zuster bracht haar pasgeboren broertje een sarong
ten geschenke. Tobel: h o 1 o a.

53. Toni. vliegende visch. De man kwam met veel dergelijke
visschen thuis, toen zijn vrouw bevallen was.

54. Utumu. M. o e t o e n g , geluk, voorspoed. Tijdens de geboorte
van zijn kind had de vader het geluk veel visch van het t a u -
gumi (zie N° 2) terug to komen.

55. Tjaparuku'. naam van een eetbaar schelpdier. De vrouw was
bevallen, toen haar man met veel van die schelpdieren thuis
kwam.

56. Knrunga. (M.) k o e r o e u g , omheining. Tijdens de geboorte
van zijn kind, maakte de vader eeu heining om zijn tuin.

57. Dnduimi. naam van een visch. Gedurende de bevalling van
zijn vrouw, had de man het geluk zoo'u visch te steken.

58. Djukn. een buitengewoon groot varken. Toen zijn kind ter
wereld kwam, viel vader het geluk ten deel zoo'u varken te
schieten.

59. Dide. hangen, ophangen. Terwijl de vader bezig was een
saroiig op te hangen (om het kind in te wiegen) liet de kleine
zijn eersten schreeuw hooren.

60. Gorara. (M. M.) vischsoort. Vader kwam terug van de vangst,
toen zijn gezin vermeerderd was.

61. Luri. kleine papagaai. De man had juist een loeri met een
lijmstok gevangen, toen zijn vrouw hem een kind schonk.

62. Bubu. naam van een visch. Tijdens het //heugelijk feit// ving
de echtgenoot een flinke hoeveelheid b o e b o e .

63. Piong. (M. M.) p i o n , politieoppasser. De vader werd politie-
oppasser, toen zijn kind geboren werd.

64. Gahe-Gura. g a h e is Tid. wieden, g u r a is T. tuin. De
vader was zijn tuin aan het schoonmaken, toen hem een kind
geboren werd.

65. Kohe. jaarvogel. Ten tijde dat het kind geboren werd, kwam
de vader thuis en bracht uit het bosch een geschoten jaar-
vogel mee.

66. Mi II oh u. een stekelachtig zeedier, welks inhoud gegeten wordt.
De broer vau den pasgeborene keerde met eenige dezer dieren
huiswaarts.

67. Kadato. (T) paleis, ook de naam van een struik, die aan de
omheiningen geplant wordt. De vader was bezig met de pitten
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van dien struik aan de heg te planten, toen zijn vrouw be-

vallen was.
68. Baai. naam van een visch, welken de grootvader stak, toen

zijn kleinkind het levenslicht zag.
69. Lukama. de langsatvrucht. Met een korf vol dezer vruchten

uit het bosch terugkeerende, vernam de vader de blijde tijding
van de geboorte van een zoou.

70. Hurudado. verb. Holl. soldaat. De oom van den pasgeborene
teekende omstreeks dien tijd voor soldaat.

71. Haniu. een visch, waarmede de vader thuiskwam, onderwijl
ziju geziu vermeerderd was.

72. Doke-Dokete. getah-pertja. Toen de man naar het bosch
ging om dit te halen, beviel ziju vrouw.

73. Dodaga. de boorden vau een vlerkprauw, waarin de uitleggers
gekeept worden. Terwijl de vader bezig was van die boorden
aan te brengen, werd hem een kind geboren.

74. Talupihi. naam van eetbaar schelpdier, hetwelk de vader in
groote hoeveelheid verzameld had , toen zijn kind ter wereld kwam.

75. Bobara. een delicatesse onder vischsoorten. De mau had tijdens
de bevalling van zijn vrouw het geluk zoo'n visch te hengelen.

76. Dowora. ijzerhout. De man had een kraambauk vau ijzerhout
gemaakt voor de bevalling van zijn vrouw.

B.

1. Djela-Djela. een kort soort gras met breede blaadjes. Het
kind werd geboren in een huis, dat middeu in deze grassoort stond.

2. Ara-Lenge. (T) a r a , maan; l e n g e , schuin, scheef. De maan
stond schuin (neigde ten ondergang) toen het kiud ter
wereld kwam.

3. Hahini. houger. .Er was gebrek aau sago en visch en anderen
mondvoorraad, toen de kleine het levenslicht zag.

4. Harani. Sarani of Christeu. Het kind werd geboren, toen men
nog maar kort geleden tot het Christeudom was overgegaan.

5. Wange-Tjako. (T) w a n g e , dag; t j a k o , slaan (op den trom
in de moskee om 6 uur) dus: vooravond. In den vooravond
werd het kiud geboren.

6. Lofo-Doro. (T) l o f o , bijna; d o r o , vallen. Omdat er maar
één bank in het huis was, had de //heer des huizes// geen
plaats om te zitten, toeu zijn vrouw de eenige bank moest
gebruiken tijdens haar bevalling.
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7. Duka. (M) droefenis. Toen het kind geboren werd, was er
droefheid in de kampong, omdat er iemand overleden was.

8. Ruae. beroeren. Tijdens de geboorte was er een beroering
(twist) tusschen de familie van] den naamdrager eu de lieden
van Saboea-Lamo (een wijk van de hoofdplaats Tobelo).

9. Gngntukn. rijstoogst, van u t u k u , rijstplukken. Ten tijde,
dat de rijst geoogst werd, kwam het kind ter wereld.

10. Huhlirn. uit angst bij elkaar kruipen. Het kind werd geboren,
toen men uit angst voor de beroering te Saboea-Lamo bij
elkaar kwam te Pitoe.

11. Paaha. (M) p o e a s a , vasten. Tijdens de Moh. vasten werd
deze naamdrager geboren.

12. Fala-Sungi. (T) f a l a , huis; s u n g i , nieuw. Toen de ouders
een nieuw huis bewoonden, werd hun kind geboren.

18. Momadi. (T) bitter. Tijdens de geboorte was er niet gezorgd
voor eten en drinken, er was niets in huis, zoodat de kraam-
vrouw het erg '/bitter// had.

14. Gorangoto. haai. Een b o h o n o of pamali van de familie,
waarnaar de pasgeborene genoemd werd.

15. Koropn. (G) van r o p u , worstelen, beentje lichten (eeu jongens-
spel). De jongens waren met elkaar aan het worstelen (koropu)
toen het kind geboren werd.

16. Rai-Hang. (T) r a i , gereed; h a n g , nog niet. De //kraambank//
die de man voor zijn vrouw maakte, was nog niet klaar, toen
de kleine reeds ter wereld kwam.

17. Kinitar'-Oka. reeds licht, dag. Het was reeds dag, toen het
kind geboren werd.

18. BoMlangu. groot porceleinen bord (dikwijls oud-porcelein)
waarin de pasgeborene gebaad werd, en waaraan als voorwerp
uit vroeger tijden nog wel bizondere kracht zal worden toe-
geschreven.

19. Hongana. bosch. Het kind werd in een hutje in het bosch
geboren.

20. Tabaga. naam voor een geelkoperen bord (M. t e m b a g a ,
koper) waarin het kind voor het eerst gebaad werd (zie aant.
ouder 18).

21. VViludn. (M.) b e l o e d o e , fluweel. Toen het kind geboren was
werd het, na het bad, in een lapje blauw fluweel gewikkeld.

22. Ngekomo. weg. Op weg naar huis zijnde, werd het kind
//onderweg// geboren.
8' Volgr. I. ' 7
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23. Tuga-Njita. (T) t u g a , meten, uitrekenen; u j i t a , licht,
dag. De vriendinnen van de a.s. moeder hadden haar gezegd:
't zal wel dag (ochtend) worden, eer de kleine er is, en zie,
het //kwam precies uit//!

24. Pelehiri. verb. Holl. pleizier. Tijdens eeu p e l e h i r i (feest)
kwam het kind ter wereld.

25. Hukara. het groote doodeufeest, waarbij de beenderen der
overledenen worden schoongemaakt en opnieuw gekist. Tijdens
dit feest werd het kind geboren.

26. Duga-Lalia. (T) du g a , causat. van tuga (zie 23) l a h a , goed.
üe vader had juist de //kraambauk// klaar, toen het kind het
levenslicht zag.

27. Dodinguku. geschenk, beloouiug (van t i n g u k u ) . De vader
was zoo verheugd over de geboorte van zijn kind, dat hij be-
gon te hod a (krijgsdauseu) en voor dat dansen kreeg hij een
slaapmat.

28. Halopa, koperen piuangdoosje. Bij de geboorte werd den kleine
eeu halopa beloofd door bloedverwanten.

29. Eahuba. (M) k a s o e m b a , rood katoen. De moeder wikkelde
haar kind kort na de geboorte in een lap rood katoen.

30. Romang'-ua. zonder naam. Het kind, dat laug na de geboorte
nog geen naam ontvangen had , werd toen //Zonderuaam// ge-
noemd.

31. Dai-Langi. (T) morgenschemeriug, tegen dien tijd werd het

kind geboren.
32. Tolia. eeu bak, gemaakt van de bladscheede van den sago-

palin. Geen ander vat aauwezig zijnde, maakte de vader zoo'n
toha om ziju kind in te baden.

33. Bale, ledikant (van hout gemaakte en dikwijls van snijwerk
voorziene rustbank) waarop het kind geboren werd.

34. Tau-Getongo. alle huizen langs gaan. Kort na haar bevalling
ging de moeder de" huizen in de kampong langs, overal even
pratende eu hier en daar etende.

35. Djumati. (M) d j o e m ' a t , Vrijdag, de dag, waarop het kind
het levenslicht zag.

Verdere dagen van de week als namen: ifarft, Zondag,
. B W M J , Maandag, M / w , Dinsdag, ifeöo, Woensdag, J t ó * \
Donderdag en fTajMte, Zaterdag.

36. Kilima. bakje, gevouwen uit de bladscheede van den sagopalm,
waaruit het kind gebaad werd.
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37. Rada. sterren of stippen op de wangen met sirihkalk, als ver-
siering voor behaagzieke deernen. De zusters van de kraamvrouw
kwamen aldus versierd op kraam visite*.

38. Beredi. tuin-maken. De moeder was nog maar pas begonnen
zich een tuin te maken, toen zij beviel.

39. Debini. wisselwoord voor i g o n o , kokosnoot. Toen het kind
geboren was, wiesch men zijn hoofdje met water van den
geraspten klapper.

40. Tate. zeefje. Grootmoeder was juist een zeefje aan het vlechten
toen haar een kleinkind geboren werd.

41. Tua. Hoofddoek. Nadat de kleine'zijn eerste bad gekregen
had, werd hij in een hoofddoek gewikkeld.

42. MoliO-Ino. van T. moso morgenochtend vroeg. Tijdstip van
de geboorte.

43. Hahakai. keukeu, van hak a i , koken. Terwijl de vrouw nog
in de keukeu was, beviel zij.

44. Rauk'-Ua. niet bij het vuur gedroogd of gewarmd worden.
Kraamvrouw en kind worden steeds bij een vuur //gedroogd//,
de eerste om haar zuivering te bespoedigen, de tweede om het
zijn //slapheid// te ontnemen. Bij deznn naamdrager is deze
behandeling niet toegepast, vandaar de naam //niet gedroogd//,
(zie noot beneden).

45. Tita. M. titah, bevel, last. Tijdens de geboorte van dit kind
ontving de bevolking een opdracht van de hoofden.

46. Piti-Doi. van M. p e t i , kist en Holl. d u i t , geld. Naam van
een kistje, dat in de chin, toko's gekocht wordt en voorzien
is van een klinkend slot (wekkerslot). Terwijl de vader de
sleutel van dat kistje omdraaide en het slot rinkelde, hoorde
hij de eerste levenskreet van zijn kind.

47. Gagahu. oogst, opbreugst. De manggaboom op het erf was
zoo volgeladen, dat de rijpe vruchten zouder ophouden afvielen.
Op dien gelukkigen stonde werd het kind geboren.

48. Bateke. M. b a t i k . Naam voor een gebatikde sarong (geen
echte, die men in de toko's koopt zijn gedrukte) waarin de
de kleine gewikkeld werd.

49. Derimi. tweedejaars-tuin. Terwijl de vrouw bezig was dien
tuin te wieden, schonk zij het levenslicht aan haar kind.

50. Mala-1 ka. verlaten, achtergelaten. De bevalling ging met zoo-
veel moeite gepaard en de vrouw doorstond zulke hevige
pijnen, dat zij meende te zullen sterven. De geburinnen kouden
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zulks niet aanzien eu . . . //verlieten* haar de een na den ander.
51. Hibua. (M.M.) s a b o e a , een open gebouw (zonder wanden) be-

stemd voor feesten. Zulk een gebouw zette men op, toen het

kind geboren werd.
52. Kalari. van Holl. klaar gereed. De sangadji (distriktshoofd)

kwam in de kampong tijdens de bevalling eu zeide de be-
volking aan, haar belasting gereed (klaar) te houden, opdat
hij die over eenige dagen zou kunnen innen.

53. Garedja. (M.) kerk. Het kerkgebouw werd tijdens de geboorte

opgezet.
54. Ido. groote, ronde visch, M. t j a k a l a n g . Een prauw liep

juist binnen met veel van die gehengelde visschen, toen de
kleine den eersten schreeuw liet hooren.

55. Hirono. elkaar helpen. Toen het kind ter wereld kwam, hielpen
de geburinuen de rijst voor de kraamvrouw plukken.

56. Gala-Gala. Een stuk goed, waar men een schaamtedoek van
maakt. De pasgeborene werd in zoo'n stuk goed gedragen.

57. Uku-Ma-l)ino. brandhout (dat brand of gebrand heeft). Toen
het kind ter wereld kwam, was het eindje harsfakkel juist
uitgegaan, ook vlamde het vuur niet meer, om de harsfakkel
te kunnen aansteken, toen nam men maar een stuk hout, dat
enkel gloeide.

58. Legoro. vreugdeschoten lossen, wanneer de krijgers uit den
oorlog terugkeeren en op veel verslagenen kunnen bogen. Kort
nadat zijn grootvader van het oorlogsveld (Atjeh) terugkeerde,
werd het kind geboren.

59. Rorano. verkoelend medicijn (meest koud water) om de hitte
van den zieke (ook de hitte van den grond, waarin de zieke
huist) af te koelen. T. fo r a u o , koud water appliceeren. Het
kind zag het levenslicht kort uadat de moeder het huis be-
sprenkeld had met koud water (middels saamgebonden takjes
van een struik, die verkoelend heet te werken) aangezien
een huisgenoot daarin overleden, en pas bijgezet was in eeu
lijkenhuisje.

60. Huba. bruidschat. Toen de bruidschat werd overgegeven en
het echtpaar dus volgens de adat getrouwd was, moest de
bruid zich even verwijderen, w a n t . . . de kleine was in aantocht 1

61. To-Mote (G). ik volg. Terwijl de vrouw deelnam aan de
h a n g e r u — een processie, welke inzamelingen houdt voor
een doodenfeest — beviel zij onderweg.
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62. Mote-Kapa. T. m o t e , volgen, meegaan; M. k a p a l , schip;
met een schip meegaan. Iemand ging met de boot naar Batjan,
toen hem een broertje geboren werd.

63. Tutu-Bira. (T) rijststampen, welke ternate'sche uitdrukking
alleen gebezigd wordt voor een zeker spel, dat gespeeld wordt
door jongelui van beiderlei kunne, bij welke gelegenheid men
al zingende loopt om een groot rijstblok, (voorzien van eeuige
stampgaten, waarin kaf van de rijst gedaan wordt) terwijl elk
paartje een versierden stamper (die dikwerf gevuld zijn met
steentjes, die rammelen tijdens het stampen) vasthoudt. Dit
spel mag alleen uitgevoerd worden gedurende het groote dooden-
feest. (zie 25) Tijdens zulk eeu spel werd deze naamdrager
geboren.

64. Ara-Njita (T). omstreeks //volle maan// kwam dit kind ter
wereld.

65. Gigima. de nafuif van een feest, de 2 'dag daarvan. Gedurende
deze napret werd het kind geboren.

66. Dingoto. gezonden geschenkje. Terwijl de moeder een geschenkje
gestuurd kreeg, had haar bevalling plaats.

67. Mulaha. doodtij. Omstreeks dezen tijd werd het kind geboren.
68. Lulniti. strijkstok van de inlandsche (eensuarige) viool. Op zijn

rug liggende, ontlokte de vader de zoetste tonen aan zijn vedel
toen zijn kind het eerste gekrijsch liet hooren.

69. Bi-Diai. klaar, gereed maken. Terwijl anderen bezig waren
den maaltijd voor het geziu klaar te makeu, werd de kleine
geboren.

70. Baliha. M. b e l i s a h , bedroefd zijn. Men was bedroefd over
den dood van een familielid , toen het kind ter wereld kwam.

71. Ugaka-Ma-Hoka. blad van het suikerriet, ook de naam van
een visch. Juist was er zoo'n school visschen in de ankerplaats
gekomen, toen het kind geboren werd.

72. Bohoko. aarden pot, waarin het badwater voor den pasgeborene
gekookt werd.

73. Legu. een spel bij feesten: zingende om eeu huisloopen. Ter-
wijl de vrouw aan dezen optocht deelnam, beviel zij.

74. MaruUu-Lio. l i o , terugkeereu; m a r u h u , een feest, waarbij
iedere gast z'n eigen portie eten meebrengt. Terugkomende van
het m a r u h u , beviel de vrouw.

75. Kiau (T) jong, onrijp. De vrouw had het suikerriet te jong
afgesneden, zoodat bij het koken van het te weinig verkregen
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sap, uiet veel stroop overbleef. Terwijl de vrouw die stroop

zeefde, beviel zij.
76. Boluha. een sooit kom, met welks water het kind gebaad werd.
77. Panjia. verbast. p a n d i t a , welk woord men —toen meu nog

geen paudita (zendeling) kende, verkeerd uitsprak. Deze naam-
drager werd geboren, toen de zendeling voor het eerst met de
ouders en verdere kampougbewoners in aanraking kwam.

78. Hi-Kame. feestmaken. Terwijl er een huwelijksfeest was, werd
het kind geboren.

79. Dj i r imani . naam van eeu roode, geruite sarong, die van
'/duitsch (M. djerman) fabrikaat// heet te zijn. Na de geboorte
werd het kind in zulk een sarong gewikkeld.

80. Hi-Orumu. het dag doen worden, nachtbraken bij een feest
dat tot den morgen duurt en dan weer opnieuw gaan fuiven
(zie 65).

Het kind werd geboren, toen zij het //morgen hadden laten

worden'/.
81. Bulan-l taru (M). nieuwe maan. Terwijl de nieuwe maan zicht-

baar was. werd de kleine op het oudermaansche geboren.
82. KolanO (T). koning. Ook de naam voor de witte gomcopal.

De vader was naar Batjan gegaan om die damar te zoeken,
toen zijn kind geboren werd.

83. Motoa. vijf. Toen het kind geboren werd, kwam de groot-
moeder uit den tuin terug met vijf stukken brandhout om
voor haar kleinkind een vuurtje te maken en het te '/drogen//.

84. Djou-Gugu. (T) dj o u , heer; g u g u , vasthouden, helpen.
Helper van den vorst, rijksbestierder. Deze hoogwaardigheidsbe-
kleder bezocht het distrikt Tobelo, toen het kind ter wereld kwam.

85. Hinia-Ua. geen hi m a , d. i. geen tegengescheuk van den bruids-
schat. De vader stierf vóór de geboorte, van zijn kiud, waardoor
de vrouwsfamilie ontslagen werd van de plicht om de h i m a
uit te keereu aan de familie van den overledene.

86. Ama-Ua. geen, zonder vader. De vader stierf vóór de geboorte

van dit kind.
87. Siri-Masa. M. s i r i h m a s a k , rijpe sirih. Toen de sirih rijp

genoeg was om gepruimd te worden, kwam het kind ter wereld.
88. Buhengi . lui, laat. Ook de naam van een soort rijst, die

eenige weken langer noodig heeft om rijp te worden. Deze
rijst was rijp om geoogst te worden, toen het kind geboren werd.

89. Eiak 'Ua. geen, zouder r i a k a , oudere broeder. De oudere broeder
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was reeds overleden, toen deze naamdrager geboren werd.
90. Radja-Dulu (M). een vorst van voorheen. Naam van een afgod

van de bewoners van Magaliho (eilandje in het zuidelijk Tobelo
distrikt. Het kind werd ziek en zwak geboren. Men medicineerde
het met behulp vau 5a<^'a-/)wfe'* geest en toen deze kracht
werkelijk hielp en het kind beter was, liet men het dezen
naam als amulet behouden.

91. Kibo. volgens een volksverhaal naam van den vroegeren vorst
van Tolo, die door Tematanen vandaar verdreven is en ge-
storven is op het eiland tegenover Tolo, genaamd Tolo-Nuhu,
alwaar men tot op den huidigeu dag den geest van A'ïfo ver-
eert in een daartoe voor hem ingericht geesteuhuis. Deze naam
werd het kind gegeven om gelijke reden als onder 90 genoemd.

(Zie het verhaal van vorst Zïio hierachter.)

Noot bij N° 44. Een der ambonsche onderwijzers wist te vertellen,
dat men in het Ambousche de gewoonte heeft een symbolische
handeling toe te passen, welke niet alleen dient om de kraamzuiveriug
te bespoedigen, maar ook om de afgebonden navelstreng van het
kind zoo spoedig mogelijk te doen verdrogen. Daartoe wordt een
tafeltje geplaatst bij het kraambed, waaro-nheeu de kinderen des
gezius of de zusters van de kraamvrouw zich plaatsen, terwijl op
de tafel bepaalde spijzen zijn gereed gezet, die door de aanzittenden
moeten gegeten worden. Die spijzen zijn: droge sagokoeken, droge
gerookte visch, gepelde kanarievruchten en verder alles wat //droge
kost// is. Terwijl het gezelschap zich hieraan te goed doet, geeft
iemand der aanwezigen den kleine een naam en terstond 'geeft de
moeder haar kind de borst en noemt het aldoor met den gegeven
naam, het steeds uituoodigende te zuigen. Weigert het de borst,
dan geeft een der andere 'aanwezigen een anderen naam, en op
dezelfde wijze probeert de moeder haar kind te zoogen, enz. totdat
het kind bij een der opgegeven namen de borst genomen heeft, wat
voor allen het bewijs is, dat het kind zelf zijn naam gekozen heeft.

2. NAMEN , DIE BETREKKING HEBBEN OP DEN LOOP DEE BEVALLING.

1. Non'-ua. nonu, volgen; ua, niet. De bevalling was zoover
gevorderd, dat het hoofd werd gezien, doch het lichaam wilde
maar //niet volgen'/.

2. Hiara. afhangen. Toen het kind geboren werd, sneed de groot-
vader een van de dakspanten afhangend stuk touw af.
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Dit afsnijden zal wel een symbolische handeling zijn om het
kind spoedig van de moeder los te maken.

3. Pakihani. vau M. p a k s a , dwingen. De vrouw werd tijdens
het critieke oogenblik zoo door pijn gekweld, dat de geborene
een '/kind der smarte// werd genoemd.

4. Pareta-ua. geen gezag; M. p e r e u t a h . De moeder stierf in het
kraambed, zoodat het moederlijk gezag niet meer over het kind
kon waken.

5. Kakihi. scheuren. Het kind scheurde de vliezen en werd met
een helm geboren.

6. Ma-sahe (G). het hoofd. Het hoofd was al lang geboren, toen
eindelijk de romp ook te voorschijn kwam.

7. Tukuru. dwars. Het kiud lag dwars voor de geboorte.
8. Ruhutu. oogensluiten. Bij de geboorte had het kind het ecue

oog dicht en het andere open.
9. Sou-laiuo. (T) goede mediciju. De bevalling ging met veel moeite

gepaard en de vrouw kon het niet meer uithouden, toen er
een reddende buriune verscheen, die haar het een of ander te
drinken gaf, waardoor de lijderes dadelijk verlost werd.

10. Panga. elleboog. Het eerst werd de elleboog vau den kleine

zichtbaar.
11. Kuata. M. k o e a t , krachtig, sterk. Het was eeu flinke, ge-

zoude, krachtige jongen, die geboren werd.
12. Dodono. helder van water. Toen de moeder in het kraambed

kwam te overlijden, werd het kind gevoed met water van jonge
klappers.

13. Loleo (T). ankerplaats. Terwijl de vrouw aan het strand liep
bij de ankerplaats, bracht zij eeu kind ter wereld.

14. Turi. de toeri-boom. Om de bevalling te bespoedigen, wreef
men den buik van de zwangere in met de bladeren van den
toeriboom.

15. Tengi-Tengi. kommen of borden tegen elkaar doen rinkelen,
om het kind aan het schrikken te maken, omdat het bij de
geboorte niet schreeuwde.

16. Purenge. dikke navelstreng. Bij de verlossing werd de navel-
streng onvoldoende afgebonden, waardoor deze «opzette//.

17. Papidoro. naam van een boom. Onder de schaduw van de/.en
boom schonk de moeder het levenslicht aan haar kind.

18. Loa. erf. De \youw beviel op het erf van haar woning.
19. Lihunu. tuiuhuisje waar het kiud geboren werd.
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20. Kurama. besprenkelen middels saamgebouden takjes (zie N°. 59
rubriek 1 sub B) gedoopt in water. Toen het kind ter wereld
kwam, gaf het geeii geluid, om welke reden het met water
besprenkeld werd en . . . begon te schreeuwen.

21. Kenebo (Tid). nog een beetje, weinig. De beentjes waren nog
niet geboren, toen de helpende vrouwen de patient aanspoorden :
zet nog een beetje kracht bij: en gekscherende deze uitiaudsche
uitdrukking daarvoor bezigden.

22. Torodji. met een laag vuil bedekt, bevliest. De vrouw was aan het
suiker koken en had geen gelegenheid meer die af te schuimen
(zoodat er een vlies opkwam) want de kleine kwam ter wereld.

23. Dohuku. achteruitgaan, terugwijken. Het hoofd stond reeds in
de geboorte, toen het weer terugweek.

24. Karatahi. M. k e r t a s , papier. Met een karatahi (helm) geboren.
25. Dero (T). verkrijgen. Bij haar vele dochters wenschte de moeder

ook nog een zoon te krijgen en ze verkreeg haar wensch.

NAMEN, DIE BETBEKKING HEBBEN OP HET ZOOGEN.

Terstond na de bevalling moet de kraamvrouw iets eten. At zij
niet terstond, dan zou de moedermelk te lang op zich laten wachten.
Ontvangt dus het kind voor het eerst de moederborst, dan voedt
het zich — volgens hun meening — met de melk (dus de levens-
kracht) van het eerste voedsel, dat de vrouw nuttigde na de be-
valling. Bij die eerste voeding vervult visch de hoofdrol en gevol-
gelijk ontvangt het kind dan den naam van het eerste voedsel, dat
het de levenskracht gegeven heeft.

1. Deda. een visch, in het M. i k a n Ie ui ah geheeteu.
2. Mulo. een eetbaar, eenschalig schelpdier.
3. Gihuku. een soort aardvrucht.
4. Hiahu. idem. M. k e m b i l i .
5. Fugu. een vischsoort.
6. Bakanuku. een eetbare zeepoliep. M. g o r i t a .
7. Goloko. een soort aal. M. b e l o e t .
8. Haluanga. een roode aardvrucht. Batata-soort.
9. Koi-omu (T). rijpe pisaug.

10. Bira-sungi (T). nieuwe, pasgeplukte rijst.
11. Babali. van p a l i , omwikkelen, rijst gekookt in en omwikkeld

met jonge bladeren van den arenpalm.
12. Hurubaja. Batata-soort, blauwachtig van binnen.
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13. Habeta. naam voor deu worm, (rups, made) in de klapper-en
sagoboomen, die eetbaar zijn. Geen visch aanwezig zijnde, gaf
men de kraamvrouw als eerste '/zoogvoeding'/ deze wormen uit
de sago. M. o e l a t s a g o .

14. Ngawaro. een zeevischje met spitsen bek. M. i k a n d j o e l o e n g .
15. Papatjo. een eetbaar schelpdier.
16. Tnta. eeu vischsoort.
17. Dawole. idem.
18. Maniini. idem.
19. Dahu-Dabu. saus van toespijs. Geen visch aanwezig zijnde,

was het eerste voedsel der kraamvrouw saus van groenten.
20. Ngau-Ngauku. eeu soort van eetbare paddestoelen, gelijkende

op een n g a u k u , oorschelp.

21. Melumn. een blauwachtige, eetbare zeepoliep; zelfs een delicatesse.

22-. Rai. een eetbare paddestoel.
23. Igono. kokosnoot.
24. Koi-Guratji-(T). M. p i s a n g m a s , een klein soort zoete pisang.

4. NAMEN , DIE DE GEBREKEN EN DEUGDEN VAN DEN PASGEBORENE

AANDUIDEN OF DE TEKORTKOMINGEN DER OUDERS.

Hieronder zijn ook gerangschikt de min-oorbare namen, die men
den kinderen geeft om hen tegen de booze iuvloeden der kwaad-
willige geesten of van den weerwolf te beveiligen. Zooals bekend
is, heeft de weerwolf het voornamelijk gemunt op zwangere kraatn-
en zoogeude vrouwen en bij voorkeur maakt hij ook pasgeborenen
tot het mikpunt van zijn booze aanslagen. Vooral dus in dat gezin
waar men met vreugde (welke iutusschen niet getoond mag worden,
maar zich integendeel uiten moet in onverschilligheid aangaaude
de a. s. geboorte) de komst vnu een wereldburger tegemoet ziet,
moet men uiet alleen uiterst voorzichtig zijn om in eeu enkel op-
zicht te tooneu, dat men op een kind gesteld is, maar ook den
schijn aannemen, alsof men deu jonggeborene beschouwt als een
lastpak, als een niet begeerd schepseltje. En om dat zoo duidelijk
mogelijk aan de booze machten te toonen, geeft men het kind eeu
naam, die de harteloosheid der ouders moet doen blijken of nog
sterker: doopt het kind met een naam, die zóó intens vuil en
liederlijk moet zijn, dat zelfs de booze geesteu voor dien naam
(d. i. het wezen, het kind zelf) deu neus optrekken" en er een af-
schuw van krijgen, bijgevolg: het kind met rust laten. De geesteu
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worden dus — zooals iu nog meer andere gevallen — om den
tuin geleid.

Het zijn dus niet de minst geliefde kinderen, die vuile namen
dragen : Bij de 7'oéaroe vindt men deze ruwe adat niet in die mate.
Onder dezen stam bezigt men andere middelen om zich deu t o k a t a
of vampyr van het lijf te houden.

1. Burere. vet, dik zijn, mollig. De kleine zat «goed in z'n
vleesch", toen hij ter wereld kwam en werd dus //het dikkertje//
of mollige'/ genoemd.

2. Karongo. M. k a r o u g , rijstzak. De ouders hadden niet ge-
zorgd, dat er een behoorlijke sarong in huis was, toen hun
kind geboren werd. Het moest toen maar gedragen worden in
een ouden lap, dat veel weg had van "zakkengoed».

3. Haduli-Ua. M. ta' f a d o e l i , er niets mee te maken willen
hebben. De man liet //z'n verloofde// in den steek en wilde
met moeder noch kind meer te maken hebben.

4. Hajang'-Ua. M. t a ' s a j ' a n g , geen medelijden hebben, niet
genegen zijn. Toen het kind ter wereld kwam, was de vader
zoo «nijdig als een spiu// op z'u vrouw, en het kind werd dus
//niet genegen'/ genoemd.

5. Guri-Guriti. naam van een klein soort vleermuis. Het stem-
geluid van den pasgeborene had veel overeenkomst met het
piepend geluid van dit beest.

6. Galula. witte huidvlekken, ontstaan teu gevolge van genezen
wonden. De moeder wilde haar kind bij het vuur warmen,
doch hield het er wat te dicht bij, zoodat het handje brand-
wonden opliep en bij genezing een wit litteeken naliet.

7. Buku-Tutukli. tegenover elkaar stootende knieën. Toen de
kleine zijn eerste wandelingen maakte, zag men, dat het
X-beenen had.

8. Taromo. zwart. Waar de meeste pasgeborenen een zeer lichte
huidkleur hebben, werd deze kleine integendeel met een zeer
donkere huid geboren en kreeg dus deu naam //zwartje'/.

9. loko. faeces. Het kind werd geboren met een buikaandoening.
10. Ledo. met dit woord worden meest albino's aangeduid. Daar

het pasgeboren kind zeer blank was, gaf men het ook dezen
naam.

11. Bihi. de iudigoplant en verder alles, wat blauw is. De kleine
zag erg "blauw// bij de geboorte.

12. Ka bar ft. variatie van ha b a r a k a , M. b e r a k , z'n gevoeg
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doen. Hier iu den zin van: onophoudelijk ontlasting hebben

bij buikaandoeningen.
13. Gugnïti. waterscheppen, v a n u ï t i , waterscheppen. Tijdens haar

zwangerschap maakte de vrouw een tuin, zóó klein, dat de
kampougbewouers gekscherend de vergelijking maakten: je tuin
lijkt wel een waterschepper!

14. HagO. wordt gezegd van alles, wat zich vertakt, splitst, zoo-
als een boomtak, gewei, rivier enz. dus: twee of meer uit
één. o u g o h a k a j o h a g o , tweelingen.

Van de tweelingen sterft er meest een. Zijn de tweelingen
beide jongetjes of beide meisjes, dan mogen ze bij elkaar blijven,
doch zijn de tweelingen een jongen en een meisje, dan moeten
ze volgens de adat gescheiden worden, omdat ze «niet als een
echtpaartje zouden opgroeien.'/

15. Gia-Hago. g i a, T. hand. Naam van een kind, dat 6 vinger-
tjes had.

16. Bebe. M. b e b e k , eend. De vingers van den kleine waren
aan elkaar gegroeid en toonden overeenkomst met de zwem-
vliezeu van een eend.

17. Goraka. ook g i h o r o , gember. M. h a l i a . Zelfde naam van
een gia-hago om de overeenkomst met den gemberwortel.

18. Taït'-ua. niet vlug. De kleine was een «langzame// van de ge-
boorte af en achterlijk in alles.

19. Henga. draagbanden (van reepen boomschors). Van de geboorte
af moest het kind door zijn vader op den rug gedrageu worden
van den «vroegen morgen tot den laten avond.«

20. Gota-Ma-Dobiki. stuk hout. Het huwelijk was tot nog toe
alleen met meisjes gezegend, toen eindelijk de langverwachte
jongen kwam, maar die — om de hierboven gemelde reden —
met een zuur gezicht ontvangen werd eu den naam ontving
van: het is maar «een stuk hout»!

21. Umo. weggooien. Naam van een vondeling. De zwangere vrouw
kreeg ruzie met den vader van haar te verwachten kind en
dreigde hem: als je van me wegloopt, gooi ik je kind weg.
Eenmaal geboren zijnde, legde de moeder haar kind ergens in
de struiken , terwijl andereu zich over den kleine ontfermden
eu hem verder grootbrachten.

22. Hajang'-ua. nog eens dezelfde naam als N° 4 , doch met
andere beteekeuis. De schoonmoeder haatte haar schooudochter,
waarom de laatste haar kind dezen naam gaf.
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23. Njinga-ua (T). er niet aan denken, vergeten zijn. De ouders
van de vrouw wnreu tegen haar huwelijk met den door haar
gewildeu man, om welke reden zij deden alsof zij huu dochter
vergeten waren. Het eerste kind ontving den iiaam van '/niet
gedachtig'/.

24. Bukuru. zonder nagels. Het kiud miste nagels aan handen en
voeten bij de geboorte.

25. Hehega. een huiduitslag, welken het kind kort na de geboorte
kreeg en sedert niet te genezen was.

26. Haduli-ua. zie N° 3. Beteekenis: de vader was er niet toe te
bewegen zijn kind zoo nu en dan te dragen, (een der vader-
lijke plichten!) waarom de moeder het kind noemde //er niets
om geven//.

27. Boki. kat, poes. Het stemgeluid van den pasgeborene had veel
overeenkomst met het miauwen van een kat.
(Zie N» 3 sub B. rubriek 1).

28. Hahini. honger. De kraamvrouw kreeg niet veel eten om zich
en haar kind te sterken, zoodat zij haar kind //honger// noemde.

29. Woata. breed. De pasgeborene had een //breed// hoofdje en
werd dus de //breeje» geuoemd.

30. Pi loko. blind. Een oogziekte verwekte blindheid bij den kleine,
zoodat hij //blinde// genoemd werd.

31. Halunu. blauwachtige verkleuring. Bij de geboorte vertoonde
het lichaam van het kind deze eigenschap. (Zie N° 11).

32. Parahadja. M.M. p a r s a d j a , tevergeefs, zonder nut. Toen
het kind ter wereld kwam, was er geen enkel vat om het kind
te baden. Om die zorgeloosheid werd de moeder boos en zei
tot haar huisgenooten jelui trekken je van het geval niets aan,
als jelui niet eens kunt zorgen, dat mijn kind gebaad wordt,
dan ben je zonder eenig nut.

33. H'-eluku. foppen, voor den gek houden, bedriegen. Van jongs
af wisten de ouders niet, wat ze aan hun kind hadden. Hij
deed uiet anders dan anderen hindereu en volgens hun meening
//had hij ze niet alle vijf bij elkaar//.

34. Habiaua. andere naam voor k a r i a n g a , leguaan. De pasge-
borene was lang, mager en spichtig als een leguaan.

35. Butanga. zes. Het kind werd geboren met zes teenen aan
eiken voet.

36. Palele. krom, gebogen. De beenen en armen van het kind
waren nog lang na de geboorte krom.
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37. Baraguua-ua. M. t a ' b e r g o e n a , onnut. Het pasgeboren
kind was zwak en ziekelijk en om het nu tegen verderen in-
vloed der booze geesten te bewaren (dus om het sterk te doeu
worden) zei men: och, dat kind kan ons niets meer schelen,
gaat het dood, dan gaat het dood, het is ons onnut. Een
geesteufopperij dus.

38. Pepu. pruillip. Van de geboorte af was de kleine een pruiloor.

39. Pake-na. M. ta ' p a k e , niet gebruiken. Zelfde beteekenis als

N° 37.
40. Bira-Ma-Ahi (T). bolster, huid van de rijstkorrels (meest ver-

staat men hierouder ououtbolsterde rijst en bij verkorting
noemt men die alleen ma a h i , de huid, tegenover ma r ehe
het vleesch). Er was geen kussen te vinden in het geheele huis,
ook geen kapok om er een voor den kleine te maken, daarom
vulde men zijn kussentje met rijstbolsters.

41. Mihikini. M. m i s k i n , arm. De ouders waren zoo van alles
berooid, dat er zelfs geeu sarong in huis was om den pasge-
borene op te hangen, d. w. z. wiegen.

42. Gouru. testis.
43. Gaoto. gespleten. Het kind werd met een gespleten lip, hazeulip,

geboren.
44. Tele-Gaoto. t e l e , pudendum muliebre.
45. Tele-Kaho. k a h o , hond.
46. Peraha. openen der labia.
47. Tiliki. membrum virile.
48. Lotono. schaardig M. s o e m b i u g , stukjes, hoekjes uit scherpe

gereedschappen. De lip van den pasgeborene had een dergelijk
gebrek (hazenlip).

49. Loti. als N». 43 en 48. .
50. Tero-ua. niet gelijk, niet recht. De vader kreeg geen gelijk,

(werd veroordeeld) voor den rechter, toen ziju kind geboren werd.

51. Foloi. meer, daarenboven. Het kind had aan eiken voet een

teen teveel.
52. Ginene. naam van een vogeltje. Als het kind huilde, geleek

het geluid op dat van de gineue.
53. Tjuga. op de zijvlakte van de voeten loopeu, bij zwakke enkels.
54. R id -ua . niet stil zijn, geen rust hebben. Toen zijn vrouw nog

was tot aan de geboorte van haar kind, bleef de raan geen
oogeublik in de kampong, maar zwierf eiken dag dan hier
dan daar heen.
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55. Baba-Halo (T). zonder vader. Het kind werd geboren, toeu
de moeder nog niet —• volgens de adat — getrouwd was.

56. Daen'-ua. niet treffen, niet verkrijgen. De man was zoo
onverschillig, dat hij voor ziju vrouw niet eens een plek
iu orde had gemaakt, waarop zij bij hare bevalling kon
liggen.

57. Naiiere. droomen. Toeu zijn kind geboren was, lag de vader
te slapen en met luider stem te droomen.

58. Huba-I-Lio. bruidschat keert terug. Terwijl de echtgenoot den
bruidsschat van zijn vrouw naar zijn schoonouders brengt (af-
betaalt) kwam zijn kind ter wereld.

59. Helekono. gescheideu echtgenooten. Voor de geboorte van het
kind scheidden man en vrouw van elkaar.

60. Horopu. diarrhee, waaraan het kiud leed.
61. Iok ' -ua. geen faeces, variant voor obstipatie.
62. Higi l i . de liuksche.
63. Debetnru . lui. De vader, die nog bij zijn schoonouders in-

woonde, (vanwege den onbetaalden bruidsschat) was erg lui
van aard, waarom ziju kind dien naam verkreeg.

64. Lega-ua. niet zien, er niet na omkijken. De vader was kort
voor de geboorte van ziju kind weggeloopeu eu liet zich de
eerste dagen niet zien.

65. Dodoa-ua. er is niets, er is niets aan de hand. De verregaande
onverschillige houding van den vader bij de geboorte van zijn
kind, terwijl hij dagen lang geen notitie nam van vrouw noch
kind, bezorgde den kleine dezen naam.

66. Ngale-ua. geen reden, geen oorzaak. Toeu de vrouw zwanger
was, brachten haar schoonouders haar zoo uu en dan wat
eten. //Daar zal wel wat achter zitten'/, dacht zij,.(dat haar
schoonouders wellicht aanspraak zouden maken op haar kind
of iets anders van dien aard) maar neen, het kind was geboren
en het bleek, dat zij die schoonouders verkeerd beoordeeld had.
Vandaar de naam: '/er zat niets achter//.

67. Belelaka. van p e l e l a k a , mager zijn. Het pasgeboren kind
was //vel over been// eu werd dus de //magere// genoemd.

68. Ruha. M. r o e s a , het lichaam van den pasgeborene was //over-
dekt met een harig kleed//. Bij het baden droop het water van
zijn huid als bij een hert, dat nat is. Een '/ifeaw// dus.

69. Bagali. van a r i , huilen, b a g a r i , huilebalk, maar het kind
kou de r niet zeggen, zoodat het b a g a l i werd genoemd.
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70. Igon'-ua. geen kokosnoot. Er was bij de geboorte geen klapper

in huis.
71. Dodotoko. les, onderricht. Het derde kind van deze vrouw

was het eerste, die uit eeu «huwelijk" geboren was en ontving
deu naam d o d o t o k o , wijl de moeder nu de "les// geleerd
had, (zich te beteren).

72. Bobangn. van f a n g u betalen. Voor dit buitenechtelijk kind
moest de moeder //betaling// (boete) geven.

5. MOOIE NAMEN.

1. Haja-Manuru. (T) sa ja m a n u r u i s : de bloem melati. (jas-
mijusoort) M. mei o er. Op het erf, waar het kind geboren
werd, waren deze bloemen aangeplant.

2. Djangu (T). mooi. De kleine zag er bij de geboorte //be-

vallig'/ uit.
3. Leru. bloem in het algemeen. De zusters van de moeder kwamen

op //kraamvisite// met bloemen in het haar en in de ooren en
gaven het kind den naam bloem.

4. Maratana. naam voor bloemen en versieringeu. Het kind werd
gebaad met water, waarin eenige vriendelijke handen bloemen
gelegd hadden.

5. Guratji. goud. Toen zijn kind geboren was, deed de vader
een klein gouden ringetje aan het vingertje.

6. Hnnja. versiering. De vader had op zijn huis een uitgesneden
nok gelegd, toen zijn kind geboren werd.

7. Ka-ma-oa. 't is alles goed, alles wel. Er waren al 5 kinderen,
die zelden ziek waren; ook de ouders waren nog in leven,
zoodat N° 6 bij zijn komst met den tevreden naam «alles wel//
werd ontvangen.

Verdere mooie namen, die gegeven worden, zonder dat die

betrekking hebben op een of andere bijkomstige omstandig-

heid, zijn nog:
8. Paramata. M. p e r m a t e , edelgesteente.
9. Bunga. M. bloem.

10. Rosi. Holl. roos.
11. Pulasari. heester met welriekende bast, waarvan de meisjes

een uitgeplozen dotje in het haar steken.
12. Bintang. M. ster.

13. Bobero. van f e r o , groeien. Naam om het kind een goeden

//groei// te geven.
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14. Barakati M. b er k a t , zegen. Enz. enz.

Aauteekening bij rubriek 4.
Vele dezer namen worden ook als scheldwoorden gebezigd, die

men bij de minste aanleiding tot boosheid elkander naar het hoofd
werpt.

Het komt ook wel voor, dat men zijn kind een vuilen naam
geeft, om daarmede hen, met wie men in onmin leeft, uit te
schelden. Zoo is de intens vuile naam onder N° 45 door den vader
aan zijn kind gegeven, om een kampongbewoner, die herhaaldelijk
zijn woning voorbij moest, uit te schelden. Kwam die b.v. zijn
woning voorbij, dan riep de vader zijn kind, dat op het erf of
ergens anders was, minder om het kind te roepen, dan wel om
den door hem gehaten voorbijganger uit te schelden. Op die scheld-
partij kon natuurlijk volgens de adat geen verhaal gehaald worden,
want meerdere kindereu dragen vuile namen en de vader is ten
allen tijde vrij zijn kind te roepen, ook al gaat er iemand voorbij.

Aauteekeuiug bij N" 9 1 , rubriek 1 sub B.
Ter illustratie van de nog in omloop zijnde historische volks-

verhalen , waardoor de beteekenis van som.nige namen verklaard
wordt, moge het volgende verhaal dienen:

HET VERHAAL VAN VOEST KIBO.

In vroeger dagen, teu tijde van vorst ATJ'ÓO , bestonden alleen
slechts de dorpen Lina, Gura en de vesting van den vorst, in de
buurt waar nu het dorp Ruku gelegen is. Al de tegenwoordige
dorpen zijn in later dagen ontstaan. Genoemde vorst oefende gezag
uit over de vestiiig, die genaamd werd Tolo.

Toen de tijd der vasten (Mohamedaansche vasten) gekomen was,
was de vorst voornemens naar Teruate te gaan. Te Ternate aange-
komen zijnde, was hij voornemens den Sultan van Teruate zijn
opwachtiug te maken, want hij was pas vau Tolo gekomen.

Toeu de vorst nabij het paleis van den Sultan was aangekomen
eu voor de onderste trede van den trap stond, deed hij eerst zijn
sandalen af, zette die daar neer, zoodat hij barrevoets was om den
Sultan te ontmoeten.

Toen hij zijn opwachting gemaakt had, keerde de vorst weer
langs denzelfden weg terug en daalde den trap af. Aan de onderste
trede aangekomen, zag hij tot zijn ontsteltenis maar één sandaal

8' Volgr. I. 8
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en wel den linker, want den rechter had men hem ontstolen met
de bedoeling, die na te maken, want tot nog toe was er geen
Mohammedaan, die zulke saudalen gebruikte als die van deu vorst welke
hij pas uit de vesting had meegebracht. Vervolgens vroeg de vorst:
wie van jelui heeft mijn rechter sandaal gestolen? Alle antwoordden
zij, zeggende: niemand onzer heeft zulks gedaan, heer. Toen keerde
de vorst naar de vesting Tolo terug, met zijn hart vol boosheid
over het kwade stuk, dat de Ternatanen hem aangedaan hadden.

Ten tijde, dat de vorst in zijn vesting teruggekeerd was, gaf hij
bevel aan al zijn onderdanen om de allergrootste martavaan te
zoeken, die er maar in den omtrek te vinden was. De bedoeling
des vorsten hiermede was, dat al zijn onderhoorigen, zoowel jongen
als ouden, kleinen als grooten in die martavaan hun gevoeg
zouden doen, totdat die martavaan boordevol zoude ziju. Dan zou
hij die naar den Sultan van Ternate zenden om hem te vergelden,
wat de Ternatanen hem, den vorst van Tolo, hadden aangedaan,
evenwel zeggende, dat die martavaan vol met kokosolie was.

Toen dit geschenk bij deu Sultan aangekomeu was, sprong diens
hart op van vreugde, want hij kreeg een martavaan boordevol met

*-*»•* J *>

Maar o wee! Bah! Toen de Sultan gelastte die martavaan te
openen, werd hij bovenmate boos, omdat de vorst van Tolo hem
zoo belogen had. Daarna vervloekte de Sultan het land Tobelo,
zoowel wat aangaat de klapperboomen en de sagoboomen, als ten
aanzien van de overige voortbreugselen, opdat het geen vruchten
des lands meer zou voortbrengen tot nu toe. '

Toen zond de Sultau zijn onderdanen om den vorst van Tolo te
gaan beoorlogen, doch zij overwonnen niet, omdat zij maar weinig
iu aantal waren. Aldus keerde de vijand terug naar Ternate. Toen
de Sultan zijn lieden terug zag, eu vernam, dat zij niet overwonnen
hadden, zond hij hen nogmaals naar de vesting Tolo, maar nu iu
grooter aantal dan tevoren.

Daarna bevochten zij de vesting Tolo en overwonnen. De eene
helft van de lieden der vesting werd gedood, de andere vluchtte
naar Dodinga-Islam, waar zij nog wonen tot op dezen dag, en de
rest vluchtte naar Moro (eiland Morotai) en werden daar zwervers;
zelfs de vorst vluchtte eu verborg zich op het eiland van Tolo,

« Van al de distrikten is Tobelo het armst, wat de voortbrengselen des
lands betreft. ,

(Noot van den vertaler).
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dat is Tolo-Nuhu. Toen de vijand vernam, dat de vorst gevlucht
was, gingen die lieden hem zoeken oin hem te dooden. Daarom
vreesde de vorst en verzou hij een middel om zijn spoor aan de
vijanden bijster te maken, zoodat hij de iudruksels van zijn voet-
zolen omdraaide en steeds achteruit liep, zoodat, als hij landwaarts
ging, dachten de vijanden, dat hij zeewaarts was gegaan eu ging
hij naar beuedeu, (zeewaarts) dan dachten zij, dat hij naar boven
(landwaarts) was gegaan. Aldus konden de vijanden het niet uithouden
en keerden naar Ternate terug, waarna de vorst naar Kau vluchtte.

Niet lang daarna trad de vorst in het huwelijk met een satans-
kind, (o m e k i ma n g o h a k a ) maar hij wist niet, dat zij dit was.

Toen zij getrouwd waren, wilde de vorst met zijn vrouw naar
Tobelo terugkeeren, maar er was geen prauw, zoodat zij slechts te
voet gingeu. Toen zij beiden reeds aangekomen waren te Gorua,
waar eeu kaap is, die Z?o6w/tów heet, toen rustten zij daar eeu
weinig, want er was geen prauw om naar Tolo-Nuhu over te steken.

Vervolgens beval die vrouw deu vorst te gaan hengelen (memekana)
zeggende: breng mij vier stuks levende t o n i (vliegende visschen).
De vorst ging en, bracht die vier stuks visschen aan zijn vrouw.
Toen zeide zijn echtgenoote: slik deze twee stuks levend in naar
beneden in je buik ! Maar de vorst wilde niet. Vervolgens dwong
de vrouw den vorst hiertoe, totdat hij er twee stuks van inslikte,
niet met den kop, maar met den staart naar beneden, totdat hij
die iu zijn buik voelde bewegen. Toen hij uu die twee stuks
visschen ingeslikt had in zijn buik, stonden zij (man en vrouw)
onder een grooten boom, aan den eenen kant de vrouw, aan deu
andereu kant de man. Voorts vroeg de vrouw aan haar echtgenoot
herken je mij al of herken je mij nog niet? Toen sprak de vorst,
zeggende: ik herkeu je reeds, maar nog niet erg goed 1 Vervolgens
beval de vrouw haar man om nog eens twee stuks van die visschen
levend in te slikken. En toen hij die ingeslikt had, zag hij ook wie
zijn vrouw was. (n.l. een satauskiud) Vervolgens braken zij op en gingen
naar Tolo-Nuhu en bleven daar tot op dezen dag (n.l. hun geesten).

Vroeger was hij vorst van Tolo, maar nu is hij vorst ZïSo ge-
worden ; vroeger was hij een meuschenkind, maar uu is hij een
vainpyr-kind (o t o k a t a ma n g o h a k a ) geworden, omdat hij met
een kind van den duivel getrouwd is.

Aldus is zijn verhaal.
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