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[Het 111 misschien niet overbodig op te merken, dat uiteraard
in lijsten als dese (of als die in vorige Adatrecht bundels) tientallen
en somtijds zelfa honderden rechtstermen zullen ontbreken.
Want welke woorden en woordvormen van een taal de waarde
van rechtstermen hebben gekregen, kan men alleen leeren door
de practijk, nooit uit een woordenboek, behalve natuurlijk in
het seker zeldzame geval, dat zulk een boek vervaardigd is door
iemand, die van het recht bij het betrokken volk een hoofdstudie
heeft gemaakt. De bedoeling van deae lijsten is dan ook sleohts:
eenerzijds om alvaat te verzamelen wat bereikbaar iB, anderzijds
om kenners van taal en adatreoht te prikkelen tot mededeeling
van de verdere rechtstermen, die zij hebben leeren kennen.]
De hieronder volge nde woord en zijn ontlee nd &an het werk: BRn teu8ch
Javaans"h Dial8Q~ door M as Mangoen di Kuis, meL een voorbericht \· .. n
RadIIn Dr. Hoesein Djajadi n ingrat., ui tgegeven door bet BaLaviaasch Gonoot.sohap van Knns ten en W' e te nsoha p pen , 19H.
Daar de begripsomschrij ving en vlln dit werk óf in b et 0108eb d ialeot óf
in het Malelseh gesteld zijn. z ij n ze hierbe n ed e n door d .. comm issie \' oor het
adatrecht in het N ederlands ch vertaald cn omgeworkt..

A.
adjengao, he r, gebi eder III e tcr gelJi ti ter mee t re .
88ëp, een liefko oz ud wool'd j e'" ti knUI)cn, zoo n!' nlll ,"oornalll
ver onen u.'Iuzi nlijken, ambt nuren 11 knap u n"l1 wie Dl 11
boudt. [Onge,· er on. ~j nk er".l
• 0 ng toe taan g ,. n.

B.
babak, babakan, gchucht.
bagl, verdeelen.
bala, met gras of onkruid beo-ro('id · w oe~t ligg-('n · wild rni onkruid .
balë, de de am k e, waarin ook de " l" mdeling' n ge hlli ~ " est
word n. [lIIiddel-Javll 1a ti '" ~ n r.J
baloek ecu \'TOUW, di in de dcsa rond""II<1t om , e ti r n h (sirih-
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bladeren), bak 0 (tabak) enz. te verkoopen; kleinhandelruu ;
iemand die koopwaren rondvent. [l\Iiddel-J:wll b ak 0 e 1.]
bangsat ehelm dief boo doener, ehnrk, inbreker, boef, ge puis.
[Middel-Java gen~o.1
.
bcbangkiilan, brut.'tal, zich tegen iets verzetten met woorden.
bcbrlman, bedelen.
bedongklang, dobbelrulr, gokker, dief, iemand, die diefaelJtig van
aard i iemal1(l, die 0111 zijn replltat.i onder toezicht der politie
,ta.at; iu het argot de Pari : napaehe" .
bocngsoe, jong tgeborene, jong~te, laatste.
bobong, leuo-el1\ liegen.
boral, verkwi~tend, verkwi ten, verdoen.
brlmab , I'amentrekking van 1) 0 e I' i cu 0 e ma h [b 0 e r i = achter,
oemab = hui ]; aehteraf \' !ln een huiR.
broedjoe, j ong tgeborene, jongKte, laat te. [Zie boeng oe.]

D.
demar!, ziekelijk, kwijnend \'an een kind, dat nog aan de borst
i terwijl de moeder a l weder zwanger is.
de mraga, groot weg.
(lcrbii, bebben, bezitten.ding, een liefkoozend woord tegen een kI11l8V.[lIetFransehe ngosse"
of in de Nrdrrl:UHlI'ehe volkstaal njo"'''.)
djaro, titel "!lil eeu desahoofd.
dJ edjampltngan, lJijdra rr en, Uulp toebrengen, h.". met geld of h('t
deel en ÎJl werkzaumbeden ten alg meen en nutte, waarvan d~ee n,
di e bijdraagt, ook nut beeft.
djoengkJang, ravün, zeer teil, bÜnR loodrecht nailr beneden
loopend, h.v. vau den kant van een ravüu of VRn de tlie}Jte
va.n iet.
djoe rag8D, heer, mijnh eer, I)aa", mee Ier, patr on, gebieder,
vrouwe, meesteres, gchiedster, een titel, die bon ntwoordt nan
bet Mal e.L~e h e "t 0 tt IJ " cn g hezigd kan wordcn zoowcl ntn
o na~nzi nlnk en als van aanzieIJlijken, zoowel \'311 dcn minsten
haas als vau den v rst. Men bezigt het woord al "oratief
tegenover dësa hoof<len.

E.
e mboek toewa, f,'l·ootmoe<lcr.
ctoek, li r:;t, streek lJed rog, oplichting, opliebtel'Ü.

G.
. gO(!og, _een nachtlampje, vervaardigd \'1111 een leege 0(,8cb, waarin
cen stuk oud klltoc n ala pit Rteekt. Urzc nn chtlnlllpjes wordeu
door grobllg-rüd ers gehruikt.
gol, Ii I, Mre k, bedrog, oplichting, 0]) Ii'('ht rij.
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I.
lboe, mo Ü r. Tu h t Hanten. eh dialect wordt dit woord zoow I
in het ngoko al in hct krama "'cbezigd, in h t ,'oio h
dialcct i het krama ill '~g il.
ljang, ill de dësa' Bh'" ndong en Ardjawinan ...o n bete kent
het woord nik".
Ira, gij en uw, persoonlli k 11 bezittelijk voornaamwoord ,-rul ti 11
2 en Jl rso n.
I oe n , ik pcr oonlijk voornn<.IU1"·O nl van den 1en pcrspon.

J.
Jal, OToottno d r.

K.
kab('n t-ongan , zegt Blell ,an iemand die zijn w rk ni t ... h el
tcn nih' er krul brengen, omdat hU door den r gen i o"crvall 11.
ka~tn gn a ba,
Ik, om'ers hillig w Ik "woon, all daaQ'8ch' van
ulgemeenc 11 ort, zo 1111lar ied r, zo maar Ik.
kadoeg, VC I' g noeg reik D, iets kunu n b reiken, cr toe knnn n
.
reikcu tqercikcntl zijn.
kagol, ui t geheel toereikend tcn bHI\' , te kort, dOOI' een of
andere om. tandighcid ,. rder raken' "crder "aan tot het e n
of ander komen of '" raken zonder opzet, t ver g gaHn zi ch
,. rgaloppe r n, 'Qortg z t, oortg zct raken, vo I <rHllg krijg 'no
kekoeloe n • kauaal wat rlcidin .... l Iiddcl-Jav3 slo k a n.]
k ë lëb, tcn oml r ebracht 0'- rwonn u "er la'" n ,orden d
\l1 i n te zij n "erHezen n derlaag, yerli l':.
ke hne, ui t kunn u PI' k 11 , ten cin de \'aaa zijn , omdat mell
iet, gezi 11 of gehoord heeft, dat He
aanjaa 'rt, zoal ' h t
n tijger \'an d n kl iuen man bij 'd onhuo tin "
zien' van
lUet of het preken tot
n meerd r ,
k tj ëmbë r8~ \' rzamelill'" VUil allerhand vuil illzond rheid nat
kuil omler h t hui, waarin dat vuil wonlt eworp n, kolk bij
ell keuken.
k e waw8, .. terk, ~'noegzllam ill taut mun "'cn eg zijn geil egZllm knlcltten hezitt n tot of \'oor i t , tegen iet kunnen
"enOE'!!'Zamc midd len h bbcII.
iets kUI1l)(~ lI "erdr
koe koe p b loov n
aannenl en of op zich n men i t
t docn.
koc ndang, een zak vervaardi ....d \'ru1 ccn luk "oed di dient
tot h rg (llaatl:! "an gedro ~dc medicillal kruiden voor iemand
di (las bevallen is, cen medieijnzakj v or kj in kindt'r n,
Dit zakje mag niet ver v rwijd nl Zijll van d pal':'"cborenclI,
Wtwrhcen het kind gebra llt wordt, daarllc u moet d ko Il dan g ook ... bracht worden (hUlrOm wordt het keil d Cl n g
g-eno md. [Bet 0 ndanee>'leh ko e n d 1\ 11 beteek nt : hij zich
hebben, llIedcvo r Il, " óot-,den Z!jll van .]
kohong, het g voel n\JI aug t hebben omdat men "'c n met"czel
,p

heeft; eenzaam en verlaten zijn, zich eenzaam en verl aten
gevoelen,
kokol, b et holle houten blok, dat in de wachthuizen bangt en
waarop men in den nacht door er op te slaan met een stLlk
hout het uur aan geeft en waarop, men a larm maakt bij brand
en andere onheilen, a larmblok,

L.
Iaga, handeling, wijze van doen , handelwijze, manier, gedrag,
luim, gril.
loerab , en desahoofd , dat het hoofd is over d rie of ,ier aan
elkander g renzende dë a'R, di e ieder onder een eigen djaro
staan , De Jo e r ah beeft geen geza" over de 31\dere dë a's,
die niet direct on der hem staan, Th ans heeft het woord hloot
een hi torisehe b teekenis, I n tege n telling met lIet Javaansehe
woord l oe r a ,h, dat e n alg meene beteekenis van hoofd of
chef heeft, beteekent het in Banten slecht tu schenllOofd,

M.
madJar, naam van een dobbel pel, hierin bestaande, dat men
\ier oude dniten in de ho ogte werpt als om kntis of munt en
het sam )l a k of k epla k o p e l in l\[i ddel-J ava , ' Zijn bij het
neervallen alle \ier k ru isen of a ll e \ier munten of twee krui sen
en twee mun ten , dan wint degeen, die de geldst ukken in de
hoogte heeft geworven,
madJlkan, heer gebieder, meester, gebied tel') meesteres, Hetzelfde als, doeh minder deft ig dan, dj (J e ra g a n,
m a ma, vader,
mamang, oo m, j ongere broeder ya n vader of moeder,
matak, oo naak, reden, reden dat, oorzaak van , leiden tot, YOel'en
tot, a..'l.nl eidin"', zoodat ,
m eau , gm'en,
m em engan, spelen,
mllet, volgen, medegaan , meedoen, mee iemands zij de kiezen,
iemands partij volge n, beb oOl'en bij lJe ho orC1.1 of shtan onder,
in di enst zijn bU ziel] inlaten met, zi.c h ,'olgen naar, zich op
eenige wijze met iets inlaten,
mo~al, bedrijfska pitaal, bandelskal)ita.al.
moe]at, oplettend, op zij n ho de, voor'Lichtig, op zijne hoede
zijn, met oplettendheid doen, attent zijn op, er zor'" voor dragen,
zich verwijdenl bouden van a lle zaken, Wa BJTan men veronderstelt, uat zij lloodlotti". zijn of ongeluk zu llen aanbrengen,

N.
nëJ en nëkl, " even,
ngerloe ng van rioeng, omringen, rondom iets gaan of zjj n, in
een kring zijnkr 0f wel in bet a lgemeen bU eenzijn, om een
8ehotel in een
in g zitten, aanzitten aan een maal.
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Djal, gTootm eder.
nJangkLn, na.llgroeien, toon el11en , verme rdel·en.
nJong, een li fkoozelld woorn tegen een meisje, gelijk on
nliefje" .
nong, hetzelfde al nj 0 n g.

"zu",

O.
oCdag, iemand achterna gaan, achtcrvolgen, achternajagen, nazetten, v rvolgel1.
ocndjall, overbrengen van de eene plaat naar de andere verI>laatsen.
ocntocng, win t voordeel, gewin, g lijk verder m elo pen, ,·oorspoed hebben, ook lot.

P.
- pago~ëkan cen hergplallt van drog kruiden, uien, tamarinde,
tra i zont, paau ·eb pcper enz. in Ie keuken.
pançan , zich ,oan iets nthouclen verbodcn al Rchadetijk, zieh
menageeren ; wat i mand vermijden mdet of wat hem ontzegd is
(b.v. een zieke); wat eell zieke yerhodcll i; ok niet aan
willen, uiet ,·crdragen.
parawantc n , allerlei zaken die men gceft 3.c'Ul de vroed,-rouw,
aan een h snijder van cen jongen, aan de vr uw, die een bruid
aankleedt, zooal ong kooktc rijst koko noten, suik r, eieren,
kippen, banan n, g droo'"d luuinen n ingrediënten al zout,
traai, uien, .rëhlader n, laurierblad ren, olie, knoll n die bij d
bereicling van pij zen g brui kt worden enz., ,oan all cs n weinigje,
dat in een mand gedaan wOl"dt.
peilt, gierig, VI" kkio-, ehraapzucbtig.
pcnawën, de bolle tot een hakj gc,'ormd handpalm met naar
boven gelIOuden viugeTR. ep na w ë n, een rij ' tmaat, zooveel
al een halve tempoeroeng. [Ecn tCffipoeToeng is
n
halve klapp rdop, di men gebmikt bij h t ,·erk pen van rij t
in het kl in· cr gaat ongeveer cu kali in.] D z maat komt
o,'ereen lJIet het Arabische m 0 d d, dat in 1!n ldel-Ja\"a vel·ha tord is tot moe d of e m 0 cl n gebezigd wordt bij b t
geYcn \'an de pitrah.
penglwa, titel van een lid \"an het d- abe tUUT.
[perka ak, zie beneden, blz. 17.]
petJat dit woord komt voor in hct di tricL 'l~jile~on tl bcteckent
"gewezen" of ex" tcn opzichtc van i mand di een ambt
heft bekleed, b.v. pet jat djaro, ,., wezen dë ahoofd.
petJlI, kind. [Zi heneden, hlz. 10.]
l.oegoeh gewi zek r vast. t lIig, bcpaald, uitgcmaakt v: tge, teJd.

R.
rëngsë, afgedaan, Hfgemaakt klaar, gcreed; :lfhetaald aau"" zuiverd h. v. vun de yerf'c1lllldi""de bela. tin"'cn, van enchuid.
rlocng zie ngerioeug.
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s.
e an krall, droogvuil van ietwat groote afmetingen, zooal boomtakj , twijgjell stukken hambo
nz.
oro, een van alle kanten open, op tijl n of pilaren n t nel
pebollw voor b t hu.i van boofden groot n n aanzi nlijk n,
waar manllelijke gasten onh-ang nworel D.
Umaba, uw ei""en
huid.
obollg rro,; ieklllller, een hui lÏe teroe raring van ko t n teg 11
e n gro ter buis g bouwd.

T.
te r, b hoorlijk hetamenel p. end " e ehikt, voegzaam.
torab, het tij dl<tip, dat men cl ui n uiltr kt om ze te oogsten.
tetëh, oudere zu ter.
tjatjang, heteekent in cl cl a' Ardjawillango n en Blagenclong:
oud r bro der.

w.
warsn , de wederzijcl. ehe ouders van Z trouwd lieden [b- an).
we ab, e n uitroep van onwil ik geef r d bmi van! niet
willen niet willcn doen of hebb D en er een hekel aan hebb 11,
h t verfoeien.
we)oprat, behoeft i moeilijke, bezwaarlijke om tllndigheden h bben
van iemand di I t bekromp n beeft, armoede, armo dig,
komJll rlijk gebrek h hben of lijd n, bulpbeho "cnd arm, zwak,
n ddrnftig onvermogend, aan lag r w~11 g rankt.
wcra aD , waar, recht recbh'uardig go d, jlli t.
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[Het is misschien niet overbodig op te merken, dat uiteraard
in lijsten als deze (of als die in v o;rige Adatrechtb u nde l s) tienta.llen
en somtijds zelfs hbnderden rechtstermen zullen o ntbreken .
W a n t w elke woorden e n woordvormen van een taal de waarde
van rechtsterm en hebben gekregen, kan men a.lleen lee ren door
de pra c tij k, n ooit uit een woordenbo ek, behalv e natuurlijk in
het zeker zeldza m e geva.l, dat z ulk e en boek vervaardig d i s door
iemand. die van het recht bij het b etrokken volk een hoofdstudie
heeft gemaa.kt. De bedoeling van deze lijsten is dan ook slecht s:
eenerzijds o m alvast te verzamelen wat bereikbaar is, ande r zijds
om kenners van taal en adatrecht te prikkelen tot mededeeling
van de verdere reohtstermen, die zij hebben leeren k e nnen.]
O nders t aan d o woo<deo. uit bet J avaan9che dialect vnn D errnaj oe (!ndr a·
majoe) zijn ontleend o.a.n een woordenlijst, samen gesteld door d r . J . Grone m a n ,
des tijds oiviel·gonees h eer te B anjoemas, te voren te Ia d.ramo.j oe, e n o p g e·
n omen in het Tijdschrift van bet Ba.tavi"a.sch G e noot scha.p 36. 1893.
D e in dio lijs t voorko m ende Mid<lelj a va.an sohe woorden worden in D e rmaj oe óf
niet verstaan óf \veinig gebruik t, en door de d aal'naa.t gest elde D erma.joeeohe
woorden en zegswijzen vervangen . Deze zij n d eela oors pro nkelijk d eels Oudj avaansoh , of naD Soe ndaasch e n M a le isch on t leend.
In dit excerp t zijn alleen d e D ermajoesohe woo rde n opgen omen e n d e Solo·
.oho woorden verva n g en door N e d e rl .. ndsoh e, terwij l de Ja vaa nsch e k a rakte r s
vervangon zijn door Latijnsohe.

baJl, dochter. Meisj es worden zoo genoemd totdat zij gehuwd zijn .
nang, zoon. [In Bantcn zijn n a n g of non g en t o ng aan ~ p raakwoorden ten opzichte van jon O"en ; zie boveu blz. 5.]

prantiJi, gewoonte.
wlrang, beschaamd.
oendJal ocm\la1, goedercn naar eeu andere plaat

dragen of
ver voeren met velen.
beladjar, leeren, zich op iets toeleggen.
emong, mong, ons ik wil niet".
koempoel , zoo onderéén of' vereenig d met iets auders, (lat het
er onder of doorheen, of mee vermeu~ cl of niet van afgezonderd
is; zich zóó ver eenigen, zich onderecn meng u.
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ën~1\ ën~a, veinzen, zich zoo houden, iemand icts wij maken foppen.
biirë!ll, iets ordenen, iu orde brengen of tellen regelen schikken
rangschikken, orteeren.
nJëwotl, driftig zijn tegen of boos zijn op bekijven.
dJaga-keml~, nachtwacht, de ''Tijc nachtwacbt voor de veiligheid,
die elk burger voor zijn geld kan ht'bben j de nacbtwacht bouden.
redJii, welvarend gelukkig, voorspocdig, bloeiend, volkrijk; bef'tel1digc welvam·t, bloei, ongestoordc duur, heil, geluk, wetalagen.
braJat, lirl of leden van een gezin dat iemand te onderhouden
hecft, betzij vrouw, kind of bedienden, al wonen die niet BaIDen
m t het hoofd yan bet gezin; iu het bijzonder iemands lmisvrouW of bij ''TOuw.
pragat, af, afgedaan, aJgem an kt, afg loopen, be list.
be40m1, beraacLslagen, raadp leg n, hespreken.
adJëng, maat, makker, metgezcl, genoot ,' an ieder, die met iemand
iets meedo t, ook voor h Iper en bediende, helpen, tot help n
trekken.
batoer, kameraad, genoot, deelgenoot, ambtgenoot, collega; en
zoo worden ook genoemd de ondergeschikten van een hoofd
of chef, clie hem in de waarneming van zijn bediening bebulpzaam zijn .
ngropok, ngrompok, bij iemand in hnis komen en zicb meester
maken van zijn goed' met zijn velen attnvallen op, met zijn
velen grijpen of aanpakk n' hul]) verleen en op la t van zijn
hoofd aan iemand, die ziek io of a.cllterstalLig in den arbeid;
ontrukken, ontscheurcn, ontweldigen.
tabet, overblijfsel, wat van iet. Vl'oegers overgebleven i , gewezen,
voormalig, achtergelaten spoor of teeken van iets.
bedarlngan afgesohoten vertrek of yertrekjc in een Javaansch
hui, hok om iet te bergen.
bok tocwa ook mahtoew.a, njai, grootmoeder.
pak tocwa, ook kak ë k, kak i, grootvader.
rawat, ict Liggen hebben of bewaard honden, dat Illen niet
wegdoet, ontzien, paren b.v. den vijand; zorg dragen voor
iet, dat het niet yerloren ga, b.v. e n kleinood, afvegen,
schoonmaken met bezem of lap.
wong mlsaplr, bedelaar.
koewoe, ambt titel van een dë.sallOofd.
madJlkan, de per oon bij wien iemand inwoont of verblijft, gastbeer, patroon, beer, mee ter, meestcre.
dermsgi, b'aat, weg, alléén van ecu grooten weg door een
bewoonde plaats publieke weg.
djondol, gewapende nachtwacht, die langs de groote wegen
rondgaat met een beambte tot geleide, patrouille, ronde, patrouilleeren.
baJong, vijver.
karang, erf, woonerf, woon tede, omheinde plaats daar een huis
op staat, eeu verzamelinG van huizen.
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oe mpe tan zich vers huilen zich verschuilen in een bind rIaag,
ver cbolen liggen.
man ten , gewezen, matend van en ontslagen of g penaionneerd
nmbtenaar of benmbte_
n gem et en dJoehoet, iets krijgen, n men, iet dat kort hij is
halen, iet wegnemen, ontfutselen en wegkapen.
n galal), iet vragen, verzoeken, eisehen vorderen.
n gr awatl, iettl opbergen, wegbergen om het te bewaren iet
aparen, besparen opleggen, ook bij zich verborgen honden.
m e n ~ang, op zijde wijken of afwiiken, en zijpad in Laan, van
een onderwerp afwijken.
waroengan , een waroeng (winkel staLLetje) hond n.
dJ edJ ek , vol, van een aantal of ho veell! id, voltall ig, volledig,
eompleet, volwichtig, ook v n van een getal.
bobat, leugen onwaarheid, liegen, onwaarheid spreken, leugenachtig, valsch.
g oletI, naar iets of iemand zoeken, iernand of iets opzoeken,
zoeken te kriig n.
bi , h etzelfdc als in Middel-Java bok zooals Bok Ar w i, dat
wil zeggen, de moeder van Arwi, zooa ls een VI'OU\V g ewoon lijk
naar een (loch ter g en oemd wordt.
koka n g, ondere zuster = MJddel-Ja\'a: hok aj 0 e. Dit kok a 11 g
wo rdt zoowel ten opzichte vnn een onderen 1 roedel' als van eeu
óudere zuster g ebezigd. [Ook in Soerakal-ta heeft dit plaats;
in den deftigen stand b titelt men een oudere zuster met
"kakang bok".)
blbl, tante, jong ere zu ter van vader of moeder_
boedJang, helper, bediende.
blrat, werpen, wegwerpen, wegdoen, ehrift llitwissehc u, geld
verkwisten, geld uitgeven , een gewoont of n eig in g afleggen,
een plicht \'erzaken, een vrouw ver tooten, verbannen.
gadJl, betal in"', wat betaald wordt of te betalen i , betalen, de
to komende betaling bezoldiging .
k ed er , het poor bijster zÜn verd\valen , veJ'bij terd, verward van
zinnen, in de war zÜn, verlegen zijn, hoe te haitdelen of zich
te redden.
nanggapl, iets verkoopen, dat uit verschillende soorten bestrulJ,
aan iemand of ergens iets verkoopen of te koop aanbieden,
iets te koop stellen of in orde schikken tot verkoop.
n gongk081, geven aan, beloonen met.
bebo~o-, bedrie"en door oplichterij.
n goeroepl , iu ruil geven voor.
mamah, vader.
sem eper onderweg .ergens aankomen of aanlanden, vertoeven
aangieten, 'een plaats aandoen. [Pit woord worcU ook gebruikt
in het Javaanseh sprekend gedeelte o er re idellti e Banjoemas
aI kram a -woord van mam pi r en kam pi r, welke daar
aIléén in b et II gok 0 gebezigd worden.)
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gallb, koopen.
WI'O dJoe het jongste kinö.
loemajan 8011ikkelijk redelijk, tamelijk, niet geheel te verwerpen ,
wat bij gebrek van b ter dienen kan, beter iets clan niet.
o roesau, g procedccrd, m t en ander of' met clkander een
ge ehil of recbtl<zaak bebben, procedeeren.
pf'rmlJo , vergonniu"'. [Bet Nellerlllnd ohe npenni8sie".]
petJlI kind. [Dit woord komt ook voor in het dialect van
Noord-Banteu; zie hoven blz. 5.]
kawl bet kramn-woord van karaug. [Zi boven, blz. .]
prijos, inspectie, explora.t\e, ondel-wek iets bezien, naar iet
"':Ulll zien om het t
onuer.w . ken, iemand onden'ragen bij
een verboor.
b be4ak 111s koeU dienen. [In het Aan 'l'jerhon grenzend gede Ite der tlfd eling Bl'cbcs wordt het uit"espl'oken al IJ eb 0 IJ a "',
du met con g als eindcOllflolltmt.]
mi aplr, b delen uit bedelen '"aan.
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