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VOORBERICHT 

Deze spraakkunst is praktisch opgevat en met oefeningen voor
zien, omdat zij bedoeld is als hulpmiddel voor de missionanssen 
en andere Europeanen in Belgisch Kongo om vlugger en gemakke
lijker het lonkundó of lomóngo aan te leeren (1). Om praktisch
pedagogische redenen is niet elke woordsoort doorloopend afge
handeld. De stof werd zóó verdeeld dat, na enkele lessen reeds, 
eenvoudige zinnetjes kunnen worden gevormd. De inhoudstafel 
en de woordenlijst laten aan den anderen kant toe, de verschillende 
bij elkaar hoorende deelen gemakkelijk te vinden. De schrijver 
heeft de rangschikking gevolgd, die hem het meest praktisch leek 
om zoo haast mogelijk de meest noodige elementen der taal te 
laten. aanleeren. Slechts beleefdheidsformules en groeten zijn 
achteraan gezet. Voorzetsels en voegwoorden zijn, naar gelang 
van de omstandigheden, in de oefeningen ingewerkt en lmnnen 
gemakkelijk in de woordenlijst worden gevonden. 

Het dialekt, dat aan deze spraakkunst ten grondslag ligt, is 
dit van de streek rond Flandria (provincie Coquilhatstad, Belgisch 
Kongo), voornamelijk dit der Bongfli, dat mij het grammatisch 
regelmatigste en tevens rijkste lijkt te zijn. Verscheidene afwij
kingen van andere dialekten zijn echter ook aangestipt. Het ware 
onmogelijk geweest, en zou trouwens het kader van dit werk zijn 
te buiten gegaan, met alle dialekten rekening te houden. 

Het lonkundó of lomóngo beslaat in al zijn vertakkingen een 
zeer uitgestrekt gebied, dat wel het grootste is van alle Kongo
leesche talen. 

(1) Het moge hier nogmaals gezegd worden, dat lonkundó en lom:>ngo 
niet twee talen zijn, noeh zelfs twee dialekten derzelfde taal. Beide namen 
hebben slechts een geographische beteekenis. Tusschen Nkundó en Móngo 
is uit een linguistisch of ethnographisch oogpunt geen grens te trekken. 
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Evenals elke groote taal, bestaat het lonkundó uit verscheidene 
dialekten, die op hun beurt weer onderverdeeld worden in kleinere 
dialekten, enz. In Anthropo8, XXIX, blz. 75 werden enkele dier

Kgrootere dialekten genoemd als aan het hoofddialèkt (lonkundó
l:>m{mg:> sensu 8tricto) verwante idiomen. Men hun grootere of 
kleinere verschillen loopen zij zóó door elkaar, dat zij den indruk 
wekken te zijn voortgesproten uit een vermenging, die in meerdere 
of mindere mate en in verschillende verhouding heeft plaats gehad. 
De produkten daarvan vloeien overal in een of ander 9pzicht in 
elkaar tot een, ook geographisch, sterk dooreen gestrengeld net. 

Het hier behandelde dialekt behoort tot het hoofddialekt 
(lonkund6 of 1:>m5ngo sensu 8tricto), dat het verst verbreid en het 
best gekend is. Door zijn geographische ligging, wegens het gebruik 
dat door de missionarissen van dit dialekt wordt gemaakt, en door 
de reeds bestaande literatuur, is het geroepen om de basis te 
worden van een letterkundige taal, die kan dienen voor de heele 
centrale kom in Kongo tot aan de Kasai (1). 

Men bedient zich van deze taal in de missiescholen van het 
Mfjngo-gebied binnen de grenzen van het vikariaat van Coquilhat
'stad en van de prefektuur van Basankusu, zoowet de katholieke 
missies als de protestantsche zendingen. Hoe de toestand in andere 
streken is, weten we niet juist. 

De schrijfwijze is nog niet heelemaal vastgelegd. De onder
scheidene missie-genootschappen hebben nog geen overeenkomst 
getroffen, hoewel dit zeer wenschelijk, ja noodig is. We hopen dat 
weldra ernstige pogingen in dien zin mogen worden aangewend. 

De bier gevolgde schrijfwijze berust op de beginselen van het 
Internationale Instituut voor Afrikaansche Talen en Kulturen 
(Londen). In de scholen en in de uitgaven van het vikariaat van 
Coquilhatstad wordt deze schrijfwijze gevolgd, behalve voor:> en E, 

die, tot groot nadeel der leerlingen en lezers, niet onderscheiden 
worden, wegens moeilijkheden die gansch buiten den wil der missie 
liggen. 

(I) Reeds in het Vocabulary of Kilolo (1887) schrijft J. B. EDDIE (blz. lIl) : 
"hun taal wordt verstaan tot zelfs in het gebied van de Boven-Lomami..." 
"deze (dialektale) eigenaardigheden vormen geen hinderpaal voor den 
omgang met den heelen volksstam." 
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Al de zorg besteed aan dit werkje kan niet beletten, dat de rang
schikking der stof sommigen min gelukkig zal vom:kGmen. Wij 
hebben alleen het nut der missionarissen en andere blanken. op 
het oog gehad, opdat zij zoo gauw en zoo gemakkelijk mogelijk de 
taal zouden kunnen aanleeren (1). De schrijver is er van overtuigd, 
dat dit werk voor verbetering vatbaar is, en zelfs dat er, uit een 
theoretisch oogpunt, fout~m kunnen in voorkomen, vooral wat 
betreft de juiste beteekenis van sommige vormen van de werk
woorden, die voor de blanken zoo ingewikkeld zijn. 

Niemand die de moeilijkheden kent, welke voor een Europeaan 
gelegen zijn in de studie eener Bantoetaal, zal het den schrijver 
ten kwade duiden. 

Over het lonkundó zijn reeds verschenen, 

Spraakkunsten: 

J. 	B. EDDIE, A Vocabulary ot KJlolo ... wir/A a few introductory 
Notes on the Grammar (London 1887}. 

J. 	& F. T. Mc KITTRICK, Guide to the Lonkundu Langwnge (London 
1893). 

A. 	&, L. RUSKIN, Outlines of the Grammar of the Lomongo Language 
(1903). 

R. 	tT. DYE, A Lonkundo Grammar (Bolenge 1910). 

E. R. MooN, First Lessons in Lonkundo (Bolenge 1917). 

J. 	VERPOORTEN, Grammaire Lonkundo (Gent z. j.). 

E. A. & L. RUSKIN, A Grammar of the Lomongo Language (Bonga
ndanga 1934). 

G. HULSTAERT, Les Tons en Lonkundo, in Anthropos, XXIX, blz. 75, 
1934. 

VVoordenboeken : 

J. 	B. EDDIE. Zie hierboven. 

L. 	M. DE HAILES, Kilolo-English Vocabulary (London 1891). 

E. A. & L. RUSKIN, Short Vocabularyof the Lomongo (Bongandanga 
1912). 

(1) Daarom ook zijn lang niet alle fijne bijzonderheden der taal behandeld 
hoewel meerdere aangegeven zijn. 
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(FOREIGN CHRISTIAN MISSIONARY SOCIETY), English-Lonkundo and 

Lonkundo-English VocabuUiry (Bolenge 1913). 

J. VERPOORTEN, Vocabulaire Lonkundo (Gent, z. H. 
E. A. & L. RUSKIN, Dictionary of the Lomongo (London 1927). 

Vermelden we nog een met het hier behandelde idioom zeer 
nauw verwant Nkundó-Mángo-dialekt : 

L. GILLIARD, Grammaire pratique Lontomba (Brussel 1928). 

L. 	GILLIARD, Grammaire synthétique Lontomba (Brussel 1928) met 
woordenlijst. 

Moge ons werkje een nieuwe aanwinst zijn voor de kennis .van 
deze ver-verbreide, rijke, belangrijke Bantoetaal. 

Indien eenige Europeanen door deze spraakkunst er toe komen 
gemakkelijker, met meer zekerheid en vrucht met de inlanders 
om te gaan; indien vooral de jonge missionàrissen er een steun en 
leidraad in vinden voor hun gewichtigen doch moeilijken plicht 
der taalstudie, en zij door betere kennis van dit zeer geschikt uit 
drukkingsmiddel van gedachten, gevoelens en strevingen meer in 
staat gesteld worden om het Nkundó-volk op te voeren naar een 
hechte, diep-kristelijke, hoogstaande beschaving, tot grooter tijde
lijk en eeuwig geluk van enkelingen en gemeenschap, dan zal de 
schrijver zich voor zijn moeite ruimschoots beloond achten. 
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INLEIDING 
UITSPRAAK EN SCHRIJFWIJZE 

I. KLINKERS 

1. Het lonkundó bezit zeven klinkerphonemen : 

a open klinker, als in het Nederlandsch; al naar gelang van het 
woord, als in kat of meer naar den a-klank toe van vader, of 
van lang. 

E half open vóórklinker, meestal tusschen Ned. bed en Fr. fait; 
meer naar den een of anderen klank naar gelang van het woord. 

e half gesloten vóórklinker, zooals in Fr. bébé; meer gesloten dan 
in Ned. beek. 

i 	gesloten voorklinker; meer gesloten dan in Ned; vlieg; gelijkt 
meer op i in Fr. si. 

o 	half open achterklinker; meer open dan in Ned. God; ongeveer 
als in Eng. all of not. 

o half gesloten achterklinker; meer open dan in Ned. boot. 
u gesloten 	achterklinker; meest als in Ned. koe, soms naar Fr. 

nous. 

De kleinere verschillen zijn te wijten aan de omgeving van den 
klinker in het woord. Men leert ze dan ook gemakkelijk en om zoo 
te zeggen natuurlijk aan. 

u en i kunnen in sommige woorden afwisselen, naar gelang van 
de dialekten. Bv; uta en ita, terugkeeren; ûkumwa en ikumwa, 
loopen ; wili en wiili, zijde, kant; lonjlingó en lonjingó, bloem. In 
dit werk gebruiken we den vorm in zwang in het ten grondslag 
liggende dialekt (den eersten in de aangehaalde voorbeelden). 
Bijna altijd is het de vorm met u. De door ons gekozen vorm 
bevordert de du~delijkheid en het onderscheid. :) 

1./t.4:. 4./..-J. .....,"'......J. U-J' f,.JJt:/.l.<. I!..().2. Duur. rw 

Al de klinkers kunnen lang of kort zijn. Slechts in zeldzame 


1 



gevallen is de duur' der klinkers~van belang voor de beteekenis; 
over het algemeen heeft hij geen semantische of grammatische' 
waarde. De duur (lengte) wordt dan ook slechts bij uitzondering 
aangegeven. 

3. Dubbelklanken. 
Het lonkundó bezit, phonetisch beschouwd, allerlei dubbel

klanken, hetzij verbindingen van verschillende klinkers, hetzij 
verdubbeling van twee en zelfs drie klinkers derzelfde soort. Bv. : 
ááta, hij bezit. njééta, het roepen. aaft, pijn. loóla, hèmel. l:>:>k:> , 
arm (lidmaat). nj iila , het plaatsen. njuUla, fluiten. áoma, hij doodt. 
aooma, hij heeft gedood. toooma, wij hebben gedood. 

4. KUnkerharmonie. 
Men lette er op dat er, over het algemeen, overeenkomst bestaat, 

eenerzijds tusschen 0 en e, anderzijds tusschen :> en a. D. w. z. dat 
in éélLZelfde woord aIle ocklanken evenwaardig zijn (dus alle 0 

of alle :», hetgeen eveneens geldt voor e en a. Wàar de stam :> 
heeft, hebben alle bijkomstige klankgrepen ook:> of s, niet 0 of e . 

. Of nog met andere woorden : heeft een klankgreep :> of a, dan 
hebben alle andere klankgrepen ook:> of a. 

Bv. stam : ksnd, weggaan; l:>kand:>, reis; de s van den stam 
beïnvloedt het voorvoegsel 10 zóó dat het 1:> wordt; het achter
voegsel 0 wordt eveneens :>. Vergelijk daar mee : stam tUl, smeden; 
lotUlo, smederij (allebei 0). tósanga, wij zeggen (stam sang) ; 
maar : t:>msmya, wij eerbiedigen. 

:> en a eischen dus steeds :> en a. 

Er bestaan echter een paar u i t zon d er i n gen: 1. In samen
gestelde woorden; bv. oki, jouw; inti:>, hun. 2. In gevallen waar de 
te beïnvloeden klinker te ver afstaat van den stamklinker. Aldus 
behouden de achtervoegsels ano en ako in zelfstandige naamwoor
den steeds 0, wat ook de klank van ~ den ·~tanlZij .. Ook nog: het 
achtervoegsel ake in'werkwoorden, bv. tàksndáké, ga niet, enz. 

5. Een zeer belangrijke opmerking. 

Bij het uitspreken der klinkers geve men aan deze hun volle 


waarde. De klinkers van het lonkundó zijn niet moeilijk, maar zij 
verschillen merkelijk van deze in het Nederlandsch. Aldus staat 
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onze Nederlandsche ie tamelijk· dicht bij de lonkundó e. De 
lonkundó 0 staat tusschen de Ned. 00 en Ned. oe. De Nkun,dó 
schrijven onze Ned. oe, zooals wij ze gewoonlijk uitspreken,ge
makkelijk 0; en onze ie wordt voor hen zoo iets als nun e. Bv. 
ngonga, bel, klok; de 0 moet steeds als volle 00 klinken, hoewel zij 
kort is, dus nooit als in Ned. long of stronk. Bokenda, balk; de 0 

moet steeds klinken als 00 in loot, doch kort, en de e als in beek 
(hoewel kort) ; dus uitspreken als boo-kee-nda, maar 00 en ee kort 
houden. 

11. MEDEKLINKERS 

1. In het lonkundó worden de medeklinkers nooit verdubbeld, 
behalve n en m. Me~ne ze dus in de uitspraak steeds hun volle 
waarde te geven. Bv. een s-klank wordt steeds met één enkele s 

.geschreven. Waar één s staat, moet steeds s worden uitgesproken; 
nooit mag men z zeggen zooals in het Fr. Bv. lofoso, huid, vel; 
uit te spreken als lo-fo-so(de'o's met hun volle waarde), niet: 
lo:lfoso, noch lo:lfozo, noch I:>f:>s:>. 

Men treft in het lonkundó de volgende medeklinkerphonemen 
aan: 

b bilabiale stemhebbende explosief; zooals in het Nederlandsch. 

d stemhebbende alveolare explosief; uitgesproken met de tongpunt 
tegen den tandwortel. Ongeveer als in het Ned.. d is eigenlijk 
slechts een variante van 1 in de meeste dialekten en komt dan 
ook slechts voor na n. Andere dialekten hebben d in plaats 
van I, zonder vóórafgaande nasaal. 

f 	(= !) stemlooze bilabiale fricatief. Wordt uitgesproken met de 
lippen gerond tegenover elkaar, in den stand waarmee we 
gewoonlijk zacht blazen om een scherpe pijn te verzachten; 
maar de onderlip is iets ingetrokken, de boventanden raken 
haar echter niet. In het hoofddialekt is f niet zoo ten volle 
bila.biaalals bv; in het losakanyi en andere dialekten(l). 

(1) Op sommige oudere missieposten hoort men reeds, vooral bij de school. 
jeugd, de labio·dentale f, zooals in het Ned., dit onder Europeeschen invloed. 
Het is aan dit feit te wijten, dat ik in mijn studie in Anthropo8 fouten en 
tegenstrijdigheden geschreven heb. 
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g stemhebbende velare explosief, ongeveer zooals in Fr. guerre 
doch lager gevormd; nooit als in het Ned. Wordt steeds voor
afgegaan door :g (ng geschreven). 

h laryngale (of keel-) fricatief; zooals in het Ned: Komt in het 
hoofddialekt enkel voor in onomatopeeën. In andere dialekten 
neemt zij de plaats in van s (bv. lokonda, lontómbá, l~lsku) ; 
in het longandó de plaats van f. 

j stemhebbende dentale of alveolàre affricaat. Wordt uitgesproken 
als d gevolgd door een klank, die tusschen z en Fr. j ligt; 
staat dichter bij den eenen of den anderen naar gelang van 
den klinker die volgt. Dus nooit uit te spreken als Ned. j of 
als Eng. j. 

k stemlooze velare explosief; als in het Ned., doch nog meer velaar. 
1 alveolare laterale medeklinker; de tongpunt ligt meer naar voren 

dan in het Ned. ; ligt dichter bij d. 
m bilabiale nasaal. Na m wordt f steeds p. Men hoort ook een 

bilabiale velare nasaal (m2). De lippen zijn niet op elkaar 
gedrukt doch blijven iets open ; de stand der tong is velaar 
(naar het zacht gehemelte toe), zoodat men tevens een soort 
van u-klank hoort (vandaar dat sommigen u of um schrijven). 
Deze medeklinker komt slechts voor op het einde van enkele 
zeldzame woorden, waar een klinker (i of u) is weggevallen. 
We schrijven steeds m; wijl er nooit vergissing mogelijk is. 
Zooá'!s IJ staat tegenover n, zoo staat m 2 tegenover m. 

n alveolare nasaal. Sterk gearticuleerd. Vóór s is n soms nog meer 
dan gewoonlijk genasaliseerd. Deze klank verschilt van de 
Ned. n. 

:g velare nasaal; als in Ned.· tingelingeling. Komt enkel voor 
vóór g en k (waar men nooit n gebruikt) en wordt dus 
steeds ngeschreven. Komt in enkele dialekten als afzonderlijke 
medeklinker voor in plaats van IJg. Rv. ngóya, mijn (Ort8) 
moeder; uit te spreken als : :g-gá-ya. 

ny palatale nasaal, als in Fr. champagne. Op het eind van een 
woord, waar niets meer op volgt, wordt p,y i gehoord al,s ny, 
omdat de eindklinker bijna gansch stemloos is. 

p stemlooze bilabiale explosief; als in het Ned. Komt vooral voor 
na m; op zichzelf slechts in zeldzame werkwoorden (enkele 



dialekten hebben p reeds vervangen door f) en vooral in ono
matopeeën. Enkele dialekten vervangen f steeds door p. 

r komt alleen voor als individueele verwisseling voor 1. . 

s stemlooze alveolare fricatief; als in het Ned. 

t stemlooze alveolare explosief. Als in het Ned., maar men lette 
op den alveolaren stand der tong. 

ts stemlooze dentaal-alveolare of postalveolare affricaat. De meer 
vóór- of achterwaartsche articulatie hangt af van den klinker? 
die erop volgt. Vóór i klinkt ts ongeveer als in Ned. spits, 
fiets; terwijl ts vóór u en w dicht de Eng. eh benadert aJs in 
church. Tusschen die twee uitersten komen tal van tusschen
stadia voor. In sommige oudere boekjes wordt ts door c aan
geduid. De protestanten gebruiken ts en c; het onderscheid 
dat zij ermee bedoelen, wordt echter niet doorgedreven en zoo 
worden beide wijzen van weergeven door elkaar gebruikt. 

V u) bilabiale stemhebbende fricatief; komt niet voor tenzij in 
een paar dialekten, zooals in het losakanyi, in plaats van w. 

w halfklinker, zooals in het Eng. 
Vóór w worden b en p tot affricaten (bven pf). Bv. mbwá, 

hond, wordt uitgesproken ongeveer als mbvwá. 
impwempwe, gefluister, wordt uitgesproken ongeveer als 

impfwempfwe. In de schrijfwijze wordt daar echter geen 
rekening mee gehouden. 

Na f klinkt w ongeveer als onze Zuidnederlandsche w en is 
uit den aard der zaak zeer zacht. 

y halfklinker, zooals in Ned. jaar. 

z in oudere werken, in de boekjes der PP. van Mill Hili, ook in 
sommige protestantsche uitgaven, staat dit teeken voor j. 
Andere werken onderscheiden j en z. De verschillen, die 
uiterst gering zijn, vloeien voort uit de plaats van den mede
klinker in het woord. 

, is het teeken der elisie of weglating van klanken. 

De glottale of stemband-explosief komt voor in sommige 
dialekten ; bij het schrijven wordt er echter geen rekening 
mee gehouden. 
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2. Verbindingen. 


Verschillende medeklinkers kunnen verbonden worden : 

a) met nasalen: mb, mp, mw, nd, ng, nk, nj, ns,.nt, nts, nwo 
b) met halfklinkers : 
w : bw, mbw, pw,' .~pw, ngw, kw, nkw, jw, njw, sw, nsw, tsw, 

ntsw, nyw.Iw komt weinig voor, wordt gewoonlijk jw; ndw wordt 
steeds njw, en tw steeds tsw. Sommige dialekten behouden noch
tans ndw, Iw, tw. 

y : by, mby, py, mpy, ngy, ky, nky, my. Sommige dialekten 
hebben nog: ndy, Iy, ty, die elders worden tot nj, j, tso 

3. Dubbele medeklinkers. 

Dubbele medeklinkers in den eigenlijken zin komen niet voor. 
Enkel treft men een verdubbeling aan van n en m, nl. wanneer in 
werkwoorden of zelfstandige naamwoorden de stam begint met 
een nasaal, en terzelfder tijd het voorvoegsel (prefix) of invoegsel 
(infix) ook een nasaal is. Feitelijk geldt het hier twee klankgrepen ; 
de eerste bestaat uit een nasaal, de tweede begint met een nasaal; 
bv. Iomuma, vrucht; stam muma; mv. prefix m, dus m-muma. 
Stam: mEI, drinken, inzwelgen. Het prefix, dat den eersten persoon 
'enkelvoud aanduidt, is n (wordt hier m). Ik drink wordt dus m-mEla. 

Het voorwerp-infix, dat den eersten persoon enkelvoud aan
geeft, is eveneens n(m). Stam : mEmy, eeren. ámEmya, hij eert. 
Maar : hij eert mij : 4-m-mEmya . 

• A1; '7/"'7 <J-rlo1!/J'!:: {4. Euphonische veranderingen~&4.;: kta....l~...-~J)
V/ Vervormingen ter wille van de welluidendheid komen veel/= p ~ ,"WO.:J,.,.Juldig in Ionkundó voor. Hier volgen de voornaamste: 

.e::j) " I. bendkunnen wegvallen na een nasaal, bv. ámboma> ámoma, 
hij doodt mij. :ó.danga> nanga, ik wil. Het is echter ten zeerste 
aan te raden, dat de volle vorm gebruikt worde, omdat hij het 
duidelijkst is en dubbelzinnigheden uitsluit. 

2. De voorgevoegde n wordt m vóór p en b. Bv. n-kEnda, ik ga 
weg, Maar : m-banda, ik lees; m-pénda, ik steek over (rivier, 
weg, enz.). 

3. Na een nasaal verandert fin p, en I in d. Bv. Io-foso, geluid, 
wordt in het meervoud mposo ; Iolango, liefde, wordt ndango, (in 
plaats van mfoso en nlango). 

4. De y aan het begin van een stam wordt j na een voorgevoegde 



n. Bv. stam: yá, komen; áye, dat hij kome ; nje, moet ik komen? 
(niet: nye). 

5. In verbindingen enz. wordt i = y, en u = w. 

6. Hier vplgen enk..ele alg~meene éuphonische verbindingen 
b + i <" by n + i = nyi 

nd + i (nd + y) = nj(i) nd + w=njw 

1 + i (1 + y) = j(i) 1 + w = jw 

t+i(t+y)=ts(i) t+w=tsw 


7. De voorvoegsels (prefixen), invoegsels (infixen) en achter
voegsels (suffixen) kunnen de volgende veranderingen vertoonen 
vóór klinkers : " 

o-w bo-w ko-kw Io-jw 
bi en be - by li -j n-nj 10 -1 

1(' 8. Het uitvallen der b tusschen twee klinkers. 

Over het algemeen valt b weg tusschen twee klinkers. Neem 
een stam beginnend met b + klinker; voeg er een prefix vóór, 
dat op een klinker eindigt, zoodat de begin-b tusschen twee klin
kers komt te staan, en zij valt weg. 

Bv. stam : bónd, wachten. Ihbónda, ik wacht. ó-bónda, je wacht, 
wordt ó-ónda. á-ónda, in plaats van á-bónda, hij wacht; enz. 

Bv. stam: bát, bezitten. ó-m-báta, je bezit mij. Maar: n-ko-áta, 
ik bezit je (voor n-ko-báta). bo-átsi, bezitter, in plaats van bo-bátsi. 
li-átsi, bezit, rijkdom, in plaats van li-bátsi. e-áteIo, middel van bezit, 
inbezitneming, in plaats van e-báteIo; enz. 

Het is dus van belang den volledigen stam te kennen. Het prefix 
geeft dezen steeds duidelijk aan. Vindt men een woord, dat schijn
baar met een klinker begint en toch het medeklinker-prefix heeft, 
dan weet men, dat men te doen heeft met een stam die met b 
begint, doch deze b tusschen de twee klinkers verloren heeft. Bij 
werkwoorden kan men ook den volledigen stam vinden met te 
zoeken naar de gebiedende wijs, of naar een vorm, waar de stam 
onmiddellijk wordt voorafgegaan door een m. Zelfstandige naam
woorden die van werkw.oorden zijn afgeleid, kan men als met b 
beginnende stammen herkennen, niet alleen aan den aard van hun 
prefix, maar ook door het opsporen van den oorspronkelijken werk
woordstam, waarvan zij zijn gevormd. 

7 
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Men lette er dus op, dat men dezé b-stammen niet als klinker
stammen opvat of behandelt. 

In sommige dialekten vindt men b nog tusschen twee klinkers. 
In andere treft men b slechts in enkele gevallen aan. Dit processus 
is nog in volle wording. 

111. KLANKGREPEN 

Bijna alle woorden zijn meerklankgrepig in het lonkundó. Eén
klankgrepige woorden komen. weinig voor. 

Elke klankgreep eindigt op een klinker. De eenige medeklinker, 
die in enkele zeer zeldzame woorden de klankgreep kan sluiten is ml!. ~ liJ 
Ook de gewone nasalen n en m kunnen als prefix een zelfstandige 
klankgreep uitmaken; bv. n-ke-nda, ik ga. 

Bij het schrijven kappe men dus steeds af vóór de medeklinkers; 
bv. bo-nko-nji, hoofdman. 

Dubbelklanken worden aangezien als één klankgreep ; zij worden 
steeds in één ademtocht uitgesproken, hoewel elke klinker zijn 
~fzonderlijken toon heeft ; . bv. bo-sai, vinger ; ~l5-sa-nga, hij heeft 
gezegd; e-tóo, stuk stof. 

IV. KRACHT- OF INTENSITEITSACCENT(: Alt, ~ 

De min of meer groote kracht waarmee een klankgreep wordt 
uitgesproken, heeten wij krachtaccent. In elk woord treft men een 
klankgreep (soms twee) aan, waarop we meer drukken dan op de 
~ndere, en die we dan ook met krachtiger ademdruk uitspreken. 

In het lonkundó valt het intensiteitsaccent gewoonlijk op de 
eerste klankgreep van den stam. We geven dit accent door een .,

loodrecht streepje vóór de klankgreep te kennen. 
i-Ilombe, huis; bo-Ikulaka, rijk man; 
á-Isanga, hij zegt; b!J.8'-ltó.ngama, zij zijn gevangen. 

Soms, doch zelden, op de laatste; bv. 
bokellé, ei; lokollé, trommel. 

Eénklankgrepige stammen hebben het krachtaccent op het 
prefix, tenzij er een suffix op volgt ; bv. 
Ibo-nto, mensch; Iá-yá, hij komt; maar: á-Iyá-ki, hij kwam. 

Afleidingen vertoonen meerdere uitzonderingen op deze regels ; 



dikwijls is de voorlaatste klankgreep van het achtervoegsel be

klemtoond ; bv. 

lang, beminnen, willen; afteid. elalngélá, grilligheid.. 

lombol, verzachten; "bololmbójwá, verzachtend middel. 

sang, zeggen; aft. sangel, zeggen tot iemand; átosalngélé, dat hij 


ons zegge; áfótosalngélé, hij zegt het ons niet. 
In samengestelde zelfstandige naamwoorden (en onomatopeeën) 

behoudt elk element zijn afzonderlijk krachtaccent ; bv. 
Ib~n-151u, jongeling; elkumb-alkulá, pijlen-ontwijker. 

In het lonkundó wordt het krachtaccent met minder nadruk 
uitgesproken dan het gewoonlijk in het NederIandsch gebeurt. In 
alle geval lette men er op, dat men deze beklemtoning niet aan 
de toonshoogte koppelt; het intensiteitsaccent gaat niet nood
zakelijkerwijze met een hoogeren muzikalen toon gepaard, zooals 
dit gewoonlijk wel het geval is in onze moedertaal. Beide taal
elementen : intensiteitsaccent (kracht) en muzikaal of tonisch 
accent (toonshoogte), moeten steeds goed uit elkaar gehouden 
worden. 
E~ zou nog veel over het krachtaccent kunnen gezegd worden, 

maar we kunnen dit hier niet doen, te meer daar dit accent wel 
noodig is voor juiste en duidelijke uitspraak, maar lang niet zoo 
belangrijk als de toonshoogte is. Wie de klanken juist uitspreekt 
en vooral de toonshoogte behoorlijk weergeeft, zal zeer gemakkelijk 
begrepen worden, zelfs al mocht het krachtaccent minder tot 
zijn recht komen, terwijl men in het tegenovergestelde geval 
volstrekt niet verstaan wordt. 

V.TOONSHOOGTE 

(MUZIKAAL OF TONISCH ACCENT) 


De psychologische toon, of de emotioneele toon, d. i. de ver
schillen in stemhoogte, waardoor we onzen gemoedstoestand 
(toorn, vreugde, droefheid, enz.) meer bevatbaar willen uiten, 
leert men gemakkelijk in de praktijk aan. Wijl dit een algemeen
menschelijk verschijnsel is, bestaan hier slechts bijkomstige ver
schillen tusschen lonkundó en Nederlandsch. 

De moeilijkheid is grooter voor den wo 0 r d t 00 n. In de vol
gende regels, alsook in beel deze spraakkunst, gaat het niet over 
den gemoedstoon of over den zinstoon, maar uitsluitend over dezen 
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woordtoon, die s e man t i s c h kan zijn, d. i. onafscheidbaar 
van de beteekenis van het woord als zoodanig, ofwel g r a:m m a
t is c h, waardoor te kennen wordt gegeven dat hij.een bepaalden 
vorm van het woord aanduidt. 

Elke klankgreep wordt op een bepaalde t 0 0 n s h oog t e 
uitgesproken. Men let tee r s tee d sop t 0 0 n s h oog t e 
n iet t e ver war ren met het intensiteitsaccent. Terwijl 
dit de kracht is, waarmee men een klankgreep uitspreekt, is de 
toonshoogte, - gewoonlijk eenvoudig "toon" genoemd - de 
muzikale hoogte der stem, voortgebracht door een bepaald aantal 
trillingen der stembanden. 

De toon is relatief, naar gelang van de personen, en volgens de 
vlugheid waarmee gesproken wordt. In de gewone spreektaal zijn 
de afstanden tusschen de tonen merkelijk kleiner dan de inter
vallen tusschen muzieknoten. 

Het is van het allergrootste belang in het lonkundó de juiste tonen 
aan te leeren van in het begin. In de tonen ligt vaak het eenige onder
scheid tusschen de woorden en tusschen meerdere grammatische 

. vormen. 
1-J.' Er bestaan twee enkelvoudige tonen: de hooge (á) en de lage (à). 

In deze spraakkunst zijn onbetoonde klankgrepen te beschouwen 
''"---- als laag. Verbindingen dezer tonen geven een stijgenden toon (ä) 

v 	 en een dalenden toon (1). In samentrekkingen en elisies komen nog 
voor: de sájgend-dalende toon (à) en de dalend-stijgende toon (ä), 
alsook, doch zelden, een vierdubbele toon, de dubbelstijgende 
toon (à). 

Men dient elk woord aan te leeren met zijn eigen toon. Waar 
de tonen in bepaalde vormen vaste regels volgen, zullen deze telkens 
ter plaatse worden opgegeven. 

Iemand die bij het spreken geen rekening met de tonen houdt, 
spreekt allergebrekkigst ; in de gevallen waarin hij toch verstaan 
wordt, heeft hij dit alleen te danken aan den uiterst goeden wil der 
inlanders. 

Een algemeene regel luidt als volgt : waar klinkers wegvallen 
en twee klankgrepen tot ééne worden versmolten, blijven beide 
tonen steeds behouden en verbinden zich tot een dubbeIen toon. 

Voor meer uitleg verwijzen we naar onze studies in Anthropos, 
XXIX, blz. 75 vlgg. (1934) en Kongo-Overzee, I, blz. 257 vlgg. (1935). 



VI. ELISIES 

De Nkundó maken bij het spreken zeer veel gebruik van elisies. 
Zij laten klanken wegvallen en verbinden woorden, zóó dat de 
volledige vormen zelden gehoord worden. Hier volgen enkele 

regels :J-~~ iJ.: .. J.... (~,'< oA :'~ l. v-"lJ~) 
1. De begin-b, gevolga

g
door een klinker, valt gew~onlijk weg in 

zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke woorden, telwoorden, voor
naamwoorden. Zij valt nooit weg in het bezitwoordje. 

Bv. botámbá bant wordt botámb' 5nt, deze boom. 

2. Het woord dat een wegvallende b voorafgaat, verliest den 
eindklinker, behalve vóór het prefix bi (by) en als de klinker, di,e 
na de begin-b van het volgende woord komt, een stijgenden toon 
heeft. Deze laatste uitzondering geldt echter niet wanneer het 
prefix ba is. 

Er heeft ook geen elisie plaats in de werkwoordvormen, die 0 

als infix heb ben. Voorbeelden : 


bolóló Mnko wordt bolóló'önko, die straat. 

bisé bifé "bisé'ifé, twee dorpen. 

bokwá bófa balátsi " bokw'óf'alátsi, het zout is niet goed. 

bokwá böfá balátsi " bokwá'öf'51átsi, ket zout dat niet goed is. 

banto bänko "bant'änko, die menseken. 

botámbá bókwémi ané;wordt botámb'ókwémi ant, kier stond een 


boom; maar: 
botámbá ba5kwÉ, wordt botámbá 'a5kwt, de boom is gevallen. 

3. De eindklinkers i en u vallen niet weg, maar veranderen in y 
en w. of volgen de andere euphonische regels hierboven aangegeven. 


Bv. 

balaki básáto wordt balaky'äsáto drie onderwijzers. 

bakdi bant bakej'anÉ, deze beek.


" 
bekungii béfé bekungw'éfé, twee bekungii-boomen.

" 
4. Vóór een klinker verliest het voorgaande woord zijn eind

klinker volgens de regels 2 en 3, zelfs als de beginklinker een 
stijgenden toon heeft (behalve i als deze uit haar aard stijgend is) ; 

bv. 

esé ènko wordt es'énko, dat dorp. 


II 
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ilombs int wordt ilomb'int, dit huis. Maar 
itok6 Inko blijft itok6 Inko, die mat. 

5. Het prefix 10 kan veranderen in e ; bv. 
ndá 10kásá wordt dan nd'êkásá, op het blad. 

Elders laat men alleen de 1 van 10 weg en zegt men: 
ndá'ókásá in plaats van ndá lokásá. 

6. De persoonlijke voornaamwoorden van den eersten en derden 
persoon enkelvoud (emi en endé) kunnen hun beginklinker ver
liezen zonder den eindklinker van het voorgaande woord te doen 
wegvallen; nI. na het voorzetsel éka, bij, en na de verschillende 
hulpwoorden der relatieve vormen; bv. 
éka emf en éka endé worden éka'mi en éka'ndé. 
Maar: ék'isó en ék'inyó (bij ons, bij u) voor éka fsó en éka inyó. 
êkl endé okEndáká wordt êki'nd'6kEndáká, toen hij wegging. 

7. Toonregels. 

a) Ofschoon de klanken wegvallen, blijven de tonen behouden. 
Indien beide tonen van denzelfden aard zijn, slorpt de eene den 
anderen natuurlijk op. Zijn zij echter van verschillenden aard, dan 
verbinden zij zich tot een dubbelen toon, dalend of stijgend, al 
naar gelang van het geval ; bv. 
bonto anÉ bont'ant, deze mensc,h, 
ndá botámbá bonyi nd'ötámb'önyi, op genen boom. 

b) Indien een klinker met hoogen toon wegvalt vóór een klank
greep met stijgenden toon, dan wordt deze laatste dalend-stijgend; 
bv. 
bakulá bakáé bakul'ikáé, zijn pijlen. 
inyó bänko = iny'änko, zijt gij daad 

c) De prefixen e en 0 maken uitzonderingen uit; zij verliezen 
hun eigen toon om slechts dien der weggevallen klankgreep over 
te nemen; bv. 
bbtómóló ökárl:t àötswá èsé ênkb = bbtómól'ókárl:t àOtsw'és'énko, 

mijn oudere broeder is naar dat dorp gegaan. 
èmi ont ökoyêlà àktnjs Èns èm'em'ókoyêl'sktnj'tns, en nu breng 

ik je dezen steen. 

d) Het wegvallen van een stijgende klankgreep vóór een andere 
stijgende klankgreep geeft een dubbelen stijgenden toon op het 



prefix ba (soms ook op be), echter niet in partitieve vormen (een 
der beide stijgende tonen valt hier weg) ; bv. 
bàkUlá bamabäkáÓl = bàkUl'äm'äkáÓl, enkele mijner pijlen; 
èmi là wl bakisi = èm' ä w' ákisi, ik en jij die samenzijn. 

e) Het voegwoord la, en, kan gansch wegvallen; doch de toon 
wordt steeds behouden, zelfs wanneer het volgende woord met 
het prefix e (of 0) begint; bv. 
bätswá là èmi batswá l'èmi = bätsw' êmi, zij die gaan met mij. 

Ook ndá kan aldus gansch wegvallen; terwijl de toon bewaard 
blijft. Dit komt uiterst zelden voor in de gewone spreektaal, maar 
is zeer gebruikelijk in spreekwoorden, liederen en in de poëzie ; 
bv. 
bbmbblb ökwiüèlà nkimo ndá èláli = bombbl'ökwiüèlà nkim' eláli 

het is de bombolo die voor je schreeuwt op de plaats waar vroeger 
het dorp was. 
Uitleg : Vallen weg op het einde : 0 en ndá. Het prefix van eláli 

wordt hoog door den toon van ndá (zie hierboven c). De lage toon 
van 0 van nkimo komt ook op de e van eláli, die dus stijgend wordt. 

VII. WOORDSOORTEN 

Het lonkundó kent de volgende woordsoorten : 

A. Hoofdwoorden of zelfstandige woorden. 

1. 	Zelfstandige naamwoorden (lIna, mv. baina). 
2. 	 Werkwoorden (ekeelo, mv. bikeelo). 
3. Persoonlijke voornaamwoorden (linkitsaina, mv. bankitsaina). 

B. 	Akkoordwoorden. 

De akkoordwoorden zijn die woorden welke in den zin steeds 
overeenkomen met de klasse en het getal van het zelfstandig naam
woord, dat door hen bepaald wordt. Zij bestaan dus steeds - even
als de hoofdwoorden - uit een onveranderlijken stam en een 
veranderlijk prefix, dat overeenkomt met het prefix van het 
bepaalde zelfstandig naamwoord. 

Wanneer het akkoordwoord gansch zelfstandig wordt gebruikt, 
d. w. z. zonder gesproken of verzwegen substantief, dan neemt het 
het akkoordprefix der eerste klasse. 

--.~_.-
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Het lonkund6 bezit de· volgende akkoordwoorden : 
1. Het bezitwoordje (yoyoi y'eátelo) : -a (N. B. het streepje 

vóór een woord staat in de plaats van het prefix). 
2. De bezittelijke, aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden 

(linkitsaina, mv. bankitsaina) en adjectieven (bokóbyá, mv. 
bek6byá). 

3. De eerste vijf telwoorden, alsook drie onbepaalde telwoorden 
(loanjf mv. mbanji). 

4. Het werkwoord in de relatieve vormen, en in sommige andere 
vormen, wanneer het onderwerp een zelfstandig naamwoord is, 
dat geen persoon aanduidt. 

C. Onveranderlijke bijvoeglijke woorden. 

1. De telwoorden van 6 tot 9, alsook een paar onbepaalde 
telwoorden. 

2. De vraagwoorden (wil6jwá, mv. byiiójwá). 
3. De voorzetsels (josàina, mv. baosàina). 
4. De bijwoorden (adverbia) (bolongyá, mv. belongyá). 
5. De onomatopeeën (ekokantsing6 mv. bikokantsing6). 
6. De voegwoorden (bosambwá, mv. besambwá). 
7. De uitroepen (bosimbo, mv. besimbo). 



EERSTE LES 

I. 	Naamwoorden. 

Het lonkundó kent het grammatische geslacht niet. Het bezit 
ook geen lidwoorden. 

In het lonkundó bestaan de zelfstandige naamwoorden over het 
algemeen uit twee deelen: een onveranderlijk deel, den stam, en 
een veranderlijk deel, het voorvoegsel (prefix). 
" Het prefix is verschillend in het enkelvoud en meervoud. Alle 
naamwoordelijke prefixen hebben den lagen toon. 

Naar gelang van den aard der prefixen (enkelvoud, meervoud) 
worden de zelfstandige naamwoorden in acht klassen ingedeeld . 
..,. De prefixen ondergaan euphonische wijzigingen ; zij vertoonen 
kleine verschillen naar gelang de stam met een medeklinker of met 
een .klinker begint. We zullen telkens zoowel de klinker-prefixen 
als de medeklinker-prefixen aangeven. 

De namen der klassen gaan op de medeklinker-prefixen terug. 
Het eerste is het· prefix voor het enkelvoud, het tweede dit voor 
het meervoud. 

11. lste klasse bo-ba. Vóór klinkerstammen : w of b-ba. 

Deze klasse omvat slechts soortnamen van p~rsonen 
l. 	bo-nto mv. ba-nto, men8ch. 

bo-kwála " ba-kwála, 8laaf, 8lavin. 
bo-faya "ba-faya, vreemdeling, 6ezoeker. 
bo-kelésu " ba-kelésu, kri8ten. r f.f.o.. "I"". "'" ~ ) 
bo-tómóló " ba-tómóló, oudere broeder van b.roeder of 

oudere zuster van ZU8ter. 
bo-kUné ba-ltUné, jongere broeder of zuster.

" 
2. Namen van de personen die een handeling verrichten en af

geleid zijn van werkwoorden. Van elk werkwoord kan zulk een zelf
standig naamwoord gevormd worden door achtervoeging van i 
met lagen toon. 
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ww. lak, onderwijzen, bo-Iaki, ba-Iaki, onderwijzer. 
lUk, roeien, bo-IUki, ba-Iuki, roeier. 
tUl, smeden, bo-tUli, ba-tUli, srnid. 
kamb, werken, bo-kambi, ba-kambi, werker: ~ 

';) 11' ~ J
Mnd, bidden, b~ónji, ba-ónji, bidder.(f.-I. " ... ' Cs. ,~o...J~ 
bát, bezitten, bo-átsi, ba-átsi, bezitter, rijke rnensch. 
mal, drinken, b:>-mali, ba-mali, drinker, rooker. 

3. Woorden met klinkerstam : 

Het enkelvoud-prefix is w. Slechts vóór 0 is het, in niet-afgeleide 


woorden, b. 
a) :Met w :("". w.~. ~ ,,:., Lu4..t...,.) 

#w-àli mv. ba-áU, echtgenoote (v'rouw). 
ww. as, zoeken, w-asi, ba-asi, zoeker, visscher. 

ékol, leeren, w-ëkoli, ba-ékoli, leerling, student. 
Ésany, bewaken, w~isanyi, ba-Ésanyi, beu)aker. 
in, haten, w-iny'i, ba-inyi, vijand. 
ón, planten, w-önyi, ba-ónyi, planter. 

b) :Met b : (~~t~ë.;t'~r:" ~ew .. ,~,t-J.,:) 
b-6me mv. ba-ome, echtgenoot (man). 

Verder ook een paar onregelmatige woorden: 
b-5na (samentrekking van bo-ána), mv. b-{na, kind. 
b-!n~lu, mv. b-fu5Iu, jonge rnensch (ook op dieren toegepast). . ,} 
b-6moto, mv. b-!màto, vrouwl lÀ 'l. 7--;fI-~..t-;l-'-'! e.JI'r·1j 

lIl. Zijn. Stam: -Ie. 

Het prefix van den derden persoon enkelvoud is voor de kl. bo-ba ~ 
a ; in het meervoud is het ba. Dus : ale : hij, zij is ; bale: zij zijn. 
Door bijvoeging van het voorzetsel la, met, vertaalt men ons. 
"heeft, hebben". ale la, hij (zij, het) heeft; bale la, zij hebben. 

TOEPASSINGEX. 

b:>tswá ale b:>mali, de pygrnoide is een rooker. batswá bale bamdi. 
de pygrnoiden zijn rookers. bömoto ale la Mna, de vrouw heeft een 
kind. bamato bale la bana, de vrouwen hebben kinderen. bOrne ale 
wIyi, de echtgenoot is een dief. baóme bale bafyi, de echtgenooten 
zijn dieven. wäli ale wiyi, de echtgenoote is een dievegge. baáU bale 
baónyi, de echtgenooten zijn l)lantsters. botómóló ale la wäli, de oudere 
broeder heeft een echtgenoote. bakUné bale la baóme, de jongere zusters 
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hebben ecktgenooten. botUli ale bofaya, de smid is een vreemdeling. 
bakwála bale balliki, de slaven zijn roeiers. 

OEFENINGEN. 

L Scheid prefix en stam in de volgende woorden, en zet ze 
respektievelijk in het enkelvoud of meervoud : . 

botómbi (drager), bontamba (slaaf, dienaar), boanji (lezer), 
basómbi (koopers) , wemi (maker), bosi (iemand die afkomstig is 
van... , lid van een klan of dorp), baningá (gezellen, kameraden), 
balikitanyi (twisters), bwnji (reizigers), wembi (zanger), bakeli 
(daders), bawéi (dooden), bofombi (bedrieger), balaki (toovenaars, 
duivels). 11/ / 

2. Vertaal en zet in het meervoud:.:M ,l /~i~,,?4 ~~ ~ 
De werkman is een mensch. De vrouw heelt een kind. De echtge

noot heeft een vrouw. De makker is een zanger. De drageris iemand 
van Boklima. De oudere broeder is een lezer. De vreemdeling is een 
slaaf. Het kind heeft een jongeren broeder. De onderwijzer heeft 
een leerling. De duivel is een vijand. De echtgenoot is kristen. De 
reiziger is een jong mensch. De kooper is een zondaar (bas:Ski). De 
kristen is een bidder. De smid is een drinker. De werkman is een 
dief. De vrouw is een planter. De roeier is een zanger. De visscher 
is een rijk mensch. De bewaker is een dooder; hij heeft een kind. 
De re-chter (bosambi) is een twister. Het opperhoofd (bonkonji) is 
een geloofsleerling (bokimi). De eigenaar (bomóngó) is een bedrieger. 
De schrijver (bakatsi) is protestant (batswêji.). De vrouw heeft 
een mede-echtgenoote (bokalé). De jager (boengi) is een wilde 
(bastnji). De geloovige (wimeji) is een beschaafde (bamMtsi). De 
schoonvader (bokiló) is een rijk man. De Batswá is een jager. 

TWEEDE LES 

'I. '/~ I. Kl. bo-be:

De prefixen der tweede kl. zijn bo in het enkelvoud en be in het 
meervoud. Vóór een klinkerstam wordt bo tot w ; vóór 0, a en u 
echter wordt bo gewoonlijk b. be wordt vóór een klinkerstam 
gewijzigd tot by. 

Tot deze klasse behooren zeer veel woorden : 
L Namen van allerlei zaken: 

bo-té mv. be-té, genees-, toovermiddel; (boom). 1.. 
bo-nanga "be-nanga, volk. 
bo-kili "be-kili, koog land, wereld. 
bo-konda "be-konda, bosck op koog land. 



D3-tsá mv. be-tsá, hoofd. 

bo-sai be-sai, vinger, teen{ 4....1. ~)


" bo-kulu be-kulu, touw. . 0
" bo-ala be-~a, hecht. ( ~ "",-: l\Iv.P f!...k: ~ l.toto.J !)oe.) 

7 " 
w-ato by-ato, prauw. 

w-esé by-esé been(deren). 

W-lsO by-iso, deur·, vensteropening. 


" b-&fo (w-6fO) by-ofo, zaad." 
b-oke by-oke, <Z(J,ndbank.

" 
b-5k5k5 by-ok5k5, dakkeper.(IfMItLJtJ 

b-utu (w-utu) by-utu, zand, stof.


" 
2. Vele namen van hoomen, planten, dieren 


bo-támbá (bo-té) mv. be-támbá(be-té), boom. 

bo-bwo "be-bwo, zwam. 

b:>-k:>ü "be-kali, liaan. 


3. Eigennamen van personen, dorpen, enz. Deze vormen hun 
meervoud juist zooals de andere woorden dezer klasse. Bv. BokUma, 
mv. BekUma. - 11.&:á,. A.·e-oLc.· W-J-r·, """". 

4. Namen van hoedanigheden, eigenschappen en dgL: 

b3-látsi mv. be-Iátsi, goedheid. 
bo-bé "be-bé, slechtheid. 
b3-fétá "be-fttá, zindelijkheid. 
w-byá " by-fnyá, verstand. 
w-êlá "by-êlá, gebrek, armoede. 
w-el:> "by-el:>, witheid. 
b-~ló by-~ló, sterkte, hardheid, moeilijkheid. 
b-olu "by-5Iu, zachtheid, zwakheid, gemakkelijkheid. 
b-uwé by-uwé, kortheid. 

tI~~ Jtl"".$": t /7 t. 
11. Zijn. 

Het prefix van den derden persoon is, voor deze klasse, in het 
enkelvoud bo; in het meervoud be (I). 
botámbá bole la böfo, de boom heeft zaad. 
betámbá bele la byöfo, de boomen hebben zaden. 

(I) Hierop bestaan echter talrijke uitzonderingen. 
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111. Hoedanigheidswoorden. 

Het lonkund6 bezit geen bijvoeglijke hoedanigheidswoorden ; 
het heeft slechts zelfstandige hoedanigheidswoorden. pnze bij
voeglijke naamwoorden, zooals goed, slecht, groot, enz. moet men 
in het lonkund6 weergeven door : 

1. zelfstandige naamwoorden, die de bedoelde eigenschap 
uitdrukken. 

Bv. de prauw is groot, wato bole bonsne (woordelijk: prauw 
is grootheid). De rechter is 'I!'erstandig,bosambi ale la wanyá (woorde
lijk : rechter is met verstand) ; " 

2. door werkwoorden (zie verder) ; 
3. door onomatopeeën (zie verder). 

TOEPASSI:NGE:N. 

botámbá bole bonme, de boom is groot. bekelé bele b5lu, de 
eieren zijn malsch. bokungu ale botámbá, de bokungli is een boom. 
bekoli bele bUké, de lianen zijn veelheid = er zijn veel lianen. bokoli 
bole botálé, de liaan is lang. butu bole rio, het stof is donker. 
bokeli bole la bekong:S bilké, de beek is met vele zanden = de beek 
heeft veel zand = er is veel zand in de beek. 

OEFE:NINGEN. 

1. Vertaal en zet daarna in het meervoud: 
De mensch heeft een romp. De boom heeft een stam. De bokungli 

is (ale) een boom. De liaan heeft een wortel. De toovenaar heeft 
een toovermiddel. Het touw is kort. Het net is sterk. De beek heeft 
een zandbank. De roeier heeft gebrek. Het ei is zacht. Er is een 
zwam in het bosch (= het bosch is met een zwam). De onderwijzer 
heeft een hoofd, een hart, een mond. De prauw is lang. De dakkeper 
is wit. De deuropening is groot. Er zijn beenderen in den vinger. 
De hecht is zuiver. De duivel is slecht. De tsetse (wili) is valsch 
(bosulu). Het volk is groot. De beek is diep (bolind6). Het papier 
(bonkándá) is wit. De leerling heeft suikerriet (bosongo). De balk 
(bot:Sndo) is zwaar (bolito). Het zout (bokwá) is flauw (bolel6). De 
rechter heeft een boog (bongángo). De vrouw is lui (bomponye). 
Het zaad is hard. Het opperhoofd heeft een deken (bolangitsi), een 
laken (bolekanyi), een net. 

2. Leg het gebruik der verschillende prefixen uit in de volgende 
woorden (enkelvoud en meervoud) : 

bo6mba, graftombe; bolemo, werk; bonk6lu, 'kruik; bonkundu, 
geheel; wlli, kant, richting; wangaka, schepsel; bok616, fabel, 
spreekwoord; bokonji, termietenheuvel; boéké, witheid (van vogel) ; 
bolá, dorp van afkomst; boinda, lamp; wamba, beleediging ; weto, 

-~-.--
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verkoudheid; bunu, vleesch (Fr. chair) ; b-osu, zwakheid (van gestel) ; 
bofuki, ongedurigheid; bonkóto, kleed; büké, veelheid; wiko, prijs, 
toaarde ; wille, palmtaksteel ; wèké, gezwel, breuk; wafanya, wängatá, 
wele, boánda, boéndé, wätsi, wmje, boulama, boáté, waka, wèmá, 
wenga, boénga, boUlu, boómba, boángî, wängi, wanga, boángá, 
boélé, bOllnbo, bündu, buya, buteji, böngongo. 

DERDE LES 

I. 	Kl. bo-be (vervolg). 

Bij deze klasse behooren o. m. nog : 

5. Soortnamen van personen, die oorspronkelijk geen persoons
namen zijn 
bokulaka mv. bekulaka, rijk man. 
bolángala belángala, flinke jonge man. 
bondtlt bsndtlt, blanke.

" 
bonjemba benjemba, ongehuwde (ook ongehuwde staat). 

" 
bolongányi belongányi, huwelijk (kerkelijk), gehuwde. 
.bonganga benganga dokter.f... «-r.. ....tJo;..) . . 

6. Namen van natuurverschijnselen: 
bo-tswó mv. be-tswó, nacht. 
bo-kolo "bs-kolo, avond (nu ook dag). 1-. 
bo-wá "bs-wá laagwater-tij.d. 
bo-mpompo " be-mpompo, wind. 
b-'!tsi "by-~tsi, ster. } 
w-iná by-Iná, dag. (~~WlM.1 ~ /~. 
w-tli "by-lli, maneschijn. 0 

7 . Vele afleidingen van werkwoorden 
ww. bótl;l'- baren, nwo bo-óto mv. be-óto, verwantschap, vriendschap, 

vrede . 
. salangan, verheugd zijn, mv. bosalangano mv. besalangano, 

vreugde. 
tek, zich vermoeien, mv. bo-tEku mv. bE-tEku, vermoeienis, 

afzwakking. 
band, tellen, mv. bo-anji mv. be-anJi, getal. 
is,.. verstoppen, mv. w-Isisl: mv. by-isis~, geheim. 
llnolJ wegnemen, nwo w-fmóli mv. by-{móli, wegneming. 



8. Talrijke abstrakte woorden (aard, eigenschap, enz.) : 
ba-falu mv. bs-falu, schrik. 
bo-(b)u.nga " be-(b)ûnga, vergissing, fout. 
b-5má "by-5má, angst. ( 'Lu.( ~ ~L... vJ,. fl.o ~ t... ) 
w-emo "by-emo, vorm. 

9. Zeldzame, steeds meervoudige naamwoorden zooals : 
betoki, zweet. 
bllntakll, diep ingevallen oogen. 
benkende , modder. 
bllntlllll, praatjes. 

11. Zijn. O.J ~ 
~.~ < 

ale (h'" bale ( .. .. 
bole 5J tJ tS, bele \ ZtJ ztJn. 

Dit zijn de vormen van det derden persoon van den tegen
woordigen tijd. De stam is -Ie. a en ba zijn persoons-prefixen, ook 
pronominale prefixen genoemd, terwijl bo en be nominale prefixen 
zijn of akkoord-prefixen. Deze prefixen geven het onderwerp aan. 
WaIl:neer het onderwerp een persoonsnaam is, of wanneer het 
onderwerp niet door een afzonderlijk woord is uitgedrukt, worden 
steeds de pronominale prefixen gebruikt. Deze zijn in het lonkundó : 
Ie persoon enkelvoud (ik) : n (m vóór b of p) 
2e" ,,(je) : 0 

::Je (hij, zij, het) a 
Ie meervoud (wij) : to 
2e" ,,(gij) : 10 
::Je . " (zij) : ba. 

Deze prefixen maken steeds deel uit van het vervoegde werk
woord. 

De vervoeging van den gewonen tegenwoordigen tijd van -Ie, 
is dus als volgt : 
nde (1 wordt d),ik ben tole, wij zijn 
oIe, je bent lole, gij zijt 
ale, hij is bale, zij zijn. 

111. Werkwoorden (bikeelo). 

Alle werkwoorden nemen op dezelfde WIjZe de pronominale 
prefixen in de vervoeging. 

-
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De gewone tegenwoordige tijd (loyo6ko) wordt gevormd met den 
zuiveren stam, met vóórvoeging der prefixen en met achtervoeging 
van a. 

In den tegenwoordigen tijd zijn de prefixen hoog. Bv. 

Stam : kel.;t doen 
n-kel-a,ik doe t6-kel-a, wij doen 
6-kel-a, je doet 16-kel-a, gij doet 
á-kel-a, hij doet bá-kel-a, zij doen. 

Stam: sang, zeggen 
n-sang-a, ik zeg t6-sang-a, wij zeggen 
6-sang-a, je zegt 16-sang-a, gij zegt 
á-sang-a, hij zegt bá-sang-a, zij zeggen. 

Stam : bát, bezitten 
Jil-bát-a, ik bezit t6-át-a, wij bezitten 
6-át-a, je bezit 16-át-a, gij bezit 
á-át-a, hij bezit bá-át-a, zij bezitten. 

~. B. Let op het wegvallen van b tusschen twee klinkers. 
De gewone tegenwoordige tijd geeft aan : 
1. de handeling als op het oogenblik gebeurende, 
2. het feit der handeling op zichzelf, zonder op den tijd te letten. 

TOEPASSINGE~. 

b;mdélé ale la bokelé, de blanke heeft een ei. bekulaka bale la 
bekelé, de rijke mannen hebben eieren. botsw6 bole la wilima, de 
nacht 1:S donker. bosáli ákamba bolemo, de werkman werkt een werk. 
basáli bákamba belemo, de werklieden werken. rhbáta bokulu, ik 
bezit een touw. 16téfela bllntlllll, gij zegt maar praatjes. byä.né báóta 
betoki, de zonneschijnen baren zweet de zon doet zweeten. bokeo 
bófukya wato, de baren schudden de prauw. bebwo békoka la banto 
(I'anto), de zwammen ziJ'n voldoende voor de menschen = er zijn 
genoeg zwammen voor iedereen. tók:>ta lisála, wij kappen een veld. 

OEFENINGEN. 

1. Vertaal : 
De dokter bezit een geneesmiddel. De blanke telt de eieren. In 

den herfst zijn er vele paddestoelen (= de herfst is met padde
stoelen veelheid). Het geneesmiddel is krachtig. De nacht heeft 
vele sterren. Er zijn vele lianen in het bosch. Wij hebben een 



mond (meervoud). Gij hebt verstand. Zij komen goed overeen 
(= zij zijn vriendschap). Er is veel modder in de beek. Je spreekt. 
(téfel). Hij zegt praatjes. Zij doen kwaad. De zonneschijn baart 
zweet. Ik schrijf een· brief. De vrouw slaat (ku.nd) het kind. Wij 
sluiten (komb) de deuropening. Gij neemt (kol) de prauw. Je 
brengt (yêl) de flesch (bolangi). Ik ontwortel (luol) het gras (boyau, 
mv.). Wij steken over in (ndá) de prauw. Gij doet (16t) de klee
deren aan. Wij spreken lonkundo. Je werkt (kamba bolemo) hard 
(met (Ia) hardheid). 

2. 	Vertaal en zet in het meervoud : 
De ongehuwde is een flinke jonge man. De wet (boéko) gebiedt 

(tóm) onthouding. De rijke man gaat naar Mbándáká. De hoofdman 
verbiedt (fek) den toorn. De schrik is groot. De getrouwde kapt 
(k~t) den boom. Ik hak (tén) den wortel door. De zonneschijn 
brengt (= baart) zand voort. De wind schudt (fûky) den boom. 
Het kind eert het opperhoofd. De maneschijn neemt weg (= doodt) 
de duisternis. Er zijn genoeg zakken voor de menschen de 
zakken zijn voldoende (-kok) voor (la) de menschen, ol = de 
me~chen zijn voldoende met (la) de zakken (bonyuku)]. Je 
eindigt (sij) het werk van (= met) avond. De kleinzoon (bonkáná) 
speelt (san) met zijn de) makker. Ik stap over (fénd) een om
gevallen boom (b~k~ka). De blanke zendt (tóm) den werkman ver 
( verte, bosiká). Ik kijk naar (bal) de vischfuik (b~ltka). 

3. 	Vervoeg de volgende werkwoorden in den tegenw. tijd: 
bik, leven; kém, sterk zijn, gezond zijn; kund, begraven; kumb, 

grijpen; kand, pakken; lend, toezien; tóng, vlechten; sol, wasschen ; 
sool, praten; bél, trekken; bin, dansen. 

û/? VIERDE LES 
~... 1- IJ

I. 	Kl. e-bi. . . 

VóÓr klinkerstammen valt e weg en wordt bi tot by. (Er op 
letten, dat de tonen zich verbinden met den toon van den begin
klinker.) 

In verscheidene dialekten is bi li en dus by = j (1). 

(1) Wij verkiezen het prefix bi boven li ter wille van de duidelijkheid 
van het onderscheid tusschen het meervoud dezer klasse en het enkelvoud 
der volgende. 
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Tot deze klasse behooren vele woorden 

1. Namen van zaken : 

e-tóo mv. bi-tóo, kleed, stof· n .1 
e-kálá bi-kálá, drinkbeker. ~ H..~ 
e-feko 
e-umbwá 

"bi-feko,ijzeren tuig. 
" bi-umbwá, deksel, scheel. o. 1J.r IJ)(~(,.~ +W--fÎ1a.. 

e:longi bi-Iongi, gelaat, voorhoofd. 
e-meku "bi-meku, kin. 
e-ktnjá "bi-kánjá, steen. 

2. Namen 
e-óto 

van 
mv. 

personen : (..t. 5t.trv.ft..-.. ... ) 
bi-óto, verwante. C~ (,.A... Û Ie. g..J, -0 ) ~~ 

e-tsiké "bi-tsiké, wees. 
e-tuka "bi-tuka, weduwnaar, weduwe. ) 
e-limá "bi-limá, geest. ( .... ~. o,.......~f-
-angélu by-angélu, engel (ingevoerd woord). 

3. Namen van dieren, o. a. : 

e-bwa mv. bi-bwa, huisdier. 
. e-mbengá bi-mbengá, duif. _ ~ 

" e-fóngó bi-f6ngó, bij.e.... ,J...".....;;.,,'i . ~:... JM,.. )
" -ulu by-ulu, gewone schildpad. 

-Ikó by-Ikó, stekelvarken.
" 

4. Abstrakte woorden als : 

e-tényi mv. bi-tényi, deel. 

e-keké "bi-keké, tijd. 

e-léngé "bi-Iéngé, manier, wijze. ( ttJ.(IM...uÜv~~) 

e-ténélá bi-ténélá, plaatB. 
e-lingi "bi-lingi, langdur·igheid. 
e-fosá "bi-fosá, gelegenheid, ruimte. 
e-nsa "bi-nsa, linkerzijde. 
-iHo "by-elo, ellende. 

5. Verscheidene afleidingen van werkwoorden, bv. met eind- . 
uitgang elo, die de mogelijkheid, gelegenheid, wijze van doen, 
en ook de handeling zelf aangeeft : (I\-_ptil&;' 
ww. kend, gaan, znw. ekendela. (t..~~&;:.tlar-' 

" téfel, spreken, "etéfeelo (let op het uitvallen eener 1). 
" bétam, gaan liggen, " eétamelo. 

24 ~, : {Ilo.. w/,. f&.;.l.., Me _J. ( 'f.JI. ~ 
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ww. ut, teruggaan, znw. ut~lo. 

" isam, zich verbergen, " Isamelo. 


6. 	 Toonregel : 
Na elisie van een klinker met hoogen toon, krijgt het prefix e 


geen dalenden toon, doch wordt volledig hoog. Dezelfde regel geldt 

voor de prefixen a en o. 


Pf'llP-l'AA~..lA. I ~ ~r' 1-- ~~ .,,{ tv!f./...'- {".t;;;,..,}
11. (Akkoord)prefixen'L: I . 


In de vorige klasse, b.~be, hebben we gezien, dat het werkwoord, 

in den derden persoon, een prefix aanneemt hetwelk overeenkomt 

met het voorvoegsel van het zelfstandig naamwoord dat zijn onder

werp is. Zoodat we krijgen : b~tá.mbá b~le, enz. 


Voor de klasse e-bi zijn de overeenkomende akkoord-prefixen 

eveneens e en bi, behalve waar het zelfstandig naamwoord een 

persoon aangeeft, zooals we gezien hebben in de vorige lessen. 

Men zegt dus : e-tóo e-Ie ria, het kleed is wit. bi-tóo bi-Ie wila 

of byUa, de kleederen ziin wit. 


Alle akkoord-woorden nemen aldus het akkoord-prefix in overeen

,stemming met de klasse waartoe het bepaalde zelfstandig naamwoord 

behoort. Slechts het werkwoord maakt sommige uitzonderingen, waar

van de voornaam8te is : als het onderwerp een persoonsnaam is, neemt 

het werkwoord geen akkoord, doch het werkwoordelijk of pronominaal 

prefixv.:.....t.. ;J .... t' ,ttw",< 


De akkoord-prefixen der eer s t e k I a s se zijn: in het enkel

voud 0, en in het meervoud ba. 


Nemen we als voorbeeld het aanwijzend voornaamwoord-adjek

tief : -nt, dit deze, dan krijgen we : 


? • t. 	 bonto a-nt, deze mensch, banto ba-né, deze menschen. 
botámbá ba-nt, deze boom, betá.mbá bE-nt, deze boomen. 
engambi E-nt, deze grijsaard, bingambi bi-nt, deze grij8aard8. 

~~~. 
111. 	 Bezitwoordje -a. 


Het bezitwoordje -a is een akkoord-woord : het neemt- dus 

.steeds het akkoord aan, dat in klasse en getal overeenkomt met 

het voorafgaande zelfstandige naamwoord. 


Het bezitwoordje duidt aan : 


L Het bezit; het tweede zelfstandig naamwoord is de bezitter 
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(van het eerste). Het komt dus overeen met ons "van", of met 
onzen genitief. Bv. w-ali 6-a bokulaka, de echtgenoote van den rijken 
man. 

2. De hoedanigheid; het eerste zelfstandig naamwoord bezit 
Àe hoedanigheid uitgedrukt door het tweede zelfstandig naam
woord. De vorm vertaalt dus zeer dikwijls onze bijvoeglijke hoe
danigheidswoorden. Bv. bo-nto-6-a balátsi, een mensch van goedheid, 
een goed mensch. 

De akkoord-prefixen yan het bezitwoordje vertoonen echter 
enkele euphonische versqhi11en, om de eenvoudige reden dat het 
een klinkerstam is (N. B. Álle andere akkoordwoorden, met uit
zondering van vele werkwoorden, zijn medeklinkerstammen). 

Ziehier, ingelascht in voorbeelden, de prefixen van het bezit
woordje, in de drie klassen die we tot nog toe behandeld hebben: 

. 1. Enkv. bo-nkáná ó-fböme, het kleinkind van den echtgenoot; 
mv. ba-nkáná b-a böme, de kleinkinderen '1Jan den echtgenoot. 

2. Enkv. bo-nganga w-a Mbándáká, de dokter van Coq; mv. 
be-nganga by-a Mbándáká, de dokters van Coq. 

3. Enkv. e-keké é-a mbétámá, de tijd van het gaan slapen (om te 
gaan slapen) ; mv. bi-keké by-a mbétámá, de tijden van het gaan 
slapen (om te gaan slapen). 

Men vindt er dus een gedeeltelijke overeenstemming met de 
gewone klasse-prefixen vóór een klinkerstam. 

Men lette zeer op de tonen. Het prefix, dat uit een klinker bestaat, 
is hoog en -a wordt van laag : dalend. Het prefix, dat een mede
klinker of twee medeklinkers is, is laag en maakt de hooge -a stijgend. 
van toon. 

Wat de elisies betreft: de stam -a kan steeds wegvallen, volgens 
de gewone regels; de prefixen echter nooit. Bij elisie van den stam 
verbindt 0 zich met het volgende woord door middel van w, en e 
door y, uitgezonderd wanneer het prefix e onmiddellijk gevolgd 
wordt door een ander prefix e. 

Bv. w-ali ó-a bokulaka, de vrouw van den rijke waj' ów' okulaka. 
ba-nto b-ä Bokóté banto b' okóté, menschen van Bokote. 
bo-nyangó w-a bolaki = bonyangó w'olaki, het moedersdorp 

van den onderwijzer. 

be-téma by-a be-fétá = betéma by'èfétá, zuivere harten. 




e-tóli é-a bo-kila = etój'èy'okila, een scheldwoord op jacht. 
e-keké é-a e-kalási = ekek'é'ekalási, tijd voor de klas. 
bi-kali by-a banto = bikali by'ànto, de twistredenen der men

schen (1). 

TOEPASSINGEN. 

ekóta ale la byongé bya b5lu, de oude vrouw heeft een zwak 
lichaam = is zwak van lichaam. t:SkEnda esé éa bosiká (éy'osiká), 
wij gaan naar een ver dorp. lóleka wni w'èlóme, gij gaat langs den 
rechterkant. bompompo wa böló bófU.kya bitáfé by'ötámbá, de 
sterke wind schudt de takken van den boom. bont'öw'engambi álota 
bekáli, de oude mensch vlucht de geesten der afgestorvenen (is bang 
voor... ). botámb'onÉ bole esusá, deze boom is dik. lóáta eétamelo? 
Hebt gij slaapgelegenheid? byèlo bile biiké nd'ökili, er zijn vele 
miseries op de wereld. b5n'anÉ ákela eléngé éy'al:Stsi, dit kind doet 
goede wijze (= handelt goed). balaki banÉ bálaka eléng'éy'obé, deze 
onderwijzers onderwijzen op een slechte manier. 

OEFENINGEN. 

1. Vertaal in het enkelvoud en meervoud : 
Zuiver hart. Rein lichaam (byongé steeds mv.). Sterk touw. 

Stekel (bonjasu) van het stekelvarken. Staart (banganga) van de 
wilde kat (bomangá). Malsch vleesch. Het huisdier der oude vrouw. 
Het ei van het kind. De stam van den boom. De werkman van 
den blanke. De prauw van dezen grijsaard. Een vreesachtige duif. 
Een langdurig werk. De ellende der weduwe. Een streng (böló) 
gelaat. Een warme (angala) dag. Een bedrieglijke vriendschap. 
De geboorte (eótswelo) van het kind. Een stuk boom. De waterput 
van het dorp. Een witte wand. Het hoofd van de schildpad. 

2. Maak de mogelijke elisies in de voorgaande oefening. (N. B. De 
zelfstandige naamwoorden der tweede klasse, die een klinkerstam 
hebben, elideeren nooit hun prefix. Hetzelfde geldt voor de pre
fixen by, j, nj, y, to en dgl.). 

3. Vertaal: 
Deze valsche mensch is een bedrieger (= mensch deze van valsch

heid is bedrieger). Wij kappen dezen boom om; hij is zeer hard 
(= hard zeer; zeer = móngó of ngáé). Deze plaats is verboden 
(verboden _ zaak = ekila). De wilden maken een omweg voor 
(fengol) de plaatsen der geesten. Dit ei is slecht. Er is veel dauw 

(1) Buiten -a zijn ook nog andere woordjes in gebruik, naar gelang van 
de dialekten ; zooals -ká, -ná, -ndá. Andere drukken het bezit uit door het 
zuivere prefix. 
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op hét gras. Wij steken over (langs) de linkerzijde. Gij vindt een 
dikke (esusá) rups (= een rups van dikheid, of : een dikheid 
van rups). Het kind van dezen vreemdeling brengt een groote 
hoeveelheid (bofula) suikerriet (mv.). Men (3e pers. mv.) vlecht 
de wanden der hut (ese1é). Men naait lappen met stukken stof 
(alles in het mv.). Ik vind de aanlegplaats der prauwen. Dit 
dorp heeft een hoeveelheid kinderen. Deze zandbank heeft zeer 
wit zand. Gij bezichtigt de fuiken van de grijsaards. Het kleinkind 
van den roeier heeft zeer erge pijn. De dokter van Ingende verzorgt 
(tut) de zieken van dezen volksstam met krachtige geneesmiddelen. 
Er zijn vele goede rupsen in (ndá) den tijd van den herfst. Deze 
plaats is zeer geschikt (bang) voor (la) vischfuiken. Het zout der 
blanken overtreft het zout der wilden. Dit dorp heeft propere 
straten. Zij slaan de kinderen der oude vrouw. De verstandige 
onderwijzer onderricht. de jongelingen van dit groot dorp. Wij 
gaan naar een verren stam. De meisjes (bän5lu ba. bämato) naaien 
de kleederen der kinderen. Wij gaan om voor een dikken omge
vallen boom. 

4. Maak in de voorgaande oefening de mogelijke elisies, zoek de 
verschillende stammen en prefixen, en vorm telkens het meervoud 
van het enkelvoud, en omgekeerd. 

VIJFDE LES 

I. Kl. li-ba. 

In enkele dialekten staat i in plaats van li ; zelden wordt li tot ji. 
Vóór klinkerstammen wordt li tot j ; behalve vóór enkele veel 

gebruikte, met i beginnende stammen, die I krijgen. 

1. Deze zijn : 
I-tso mv. ba-iso, oog. 
I-rna ba-ina, naam. 
l-!ná ba-iná, steenzweer. 
l-ina " ba-ina, voetspoor. 
l-fno " ba-wo, tand. 
l-itá " ba-itá, jacht. 
l-flo " ba-ilo, onkruid, veegsel. 

Deze klasse bevat nog : 

2. Namen van lichaamsdeelen: 
li-tói mv. ba-tói, oor. 
li-bwó "ba-bwó, hoofdhaar. 



t.tJ.. 
li-káká mv. ba-káká, voet. 

li-:>ng:> ba-:>ng:>, knie. (l;, -"J ~/"


" 
3. Namen van allerlei zaken: 

li-sála mv. ba-sála, veld. J~ 
li-k~mgá ba-kangá, lans.

" i-tóko ba-tóko, lepel. . i~- e..!-r; ~I.. 
" i-tak6 ba-tak6, mat.
" j-~i ba-ói, woord, ding. 
" j-tfa ba-éfa, zon.
" J--lla ba-ála, houtskool.
" 

4. Namen van toestanden : 
li-kwála mv. ba-kwála, slavernij. 
li-ála "ba-ála, huwelijk. 
li-kiló "ba-kiló, aanverwantschap. 
li-nkáná "ba-nkáná, de toestand van kleinkind-zijn. 
i-I:> ba-I:>, slaap_ 

5. Handelingen en toestanden afgeleid van werkwoorden : 
li-átsi mv. ba-átsi, bezit. (-6:.J.. '1 e·· fh,.J Si. 
li-Ielo "ba-Ielo, geween. ) MO .. 
i-kámba "ba-kámba, miserie. ) ~. 
i-sano "ba-sano, spel. ) S~. 
j-tmo "ba-ómo, rust. '/ ~. 
j-5s:> "ba-6s.s, zorgzaamheid.) I)r (') e. 

6. Namen van hoedanigheden en gemoedsaandoeningen: 
i-sEi mv. ba-sei, medelijden. 
i-nkfulyá "ba-nkunyá, kwaadwillige naijver. 
li-ngái "ba-ngái, zinneloosheid. 
j-~wa "ba-uwa, jaloerschheid. 

7. Enkele namen van vruchten : 
i-Iála mv. ba-lála, oranjeappel . • ~-_.... 
li-nka(nda) " ba-nka(nda), banaan. 
i-boká "ba-boká, avogadepeer . 
i-bengt "ba-bengé, patat. ( 'i-I- ,'t '2..di ~I- - rwl P4IL '""""'114 

8. Meervoudige naamwoorden van voorwerpen die zich in massa 
voordoen: 
ba-Ióngó, bloed (enk. li-IóIlgó, een beetje bloed). 
ba-uta, olie.. : ol· ir'....J- ÁI:tt.:.;.. .,.."l ~. 
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ba-:éle, melk (enk. ti-éle, borst). 

ba-Iako, bier (in sommige dialekten : ba-áná). 

ba-m5tsi, aarde, grond. 


9. Het onregelmatige b-isi, water (I). 

10. Verder enkele woorden, die huns gelijke in het Ned. niet 

hebben : 

ba-nsé, onder, laag. iet.!..,. ~ ~+~ c;...e.,.e-.J..:~ - (J.., 
ba-liko, boven. \~ .l.t ~ .e..,.J.:1o c:.. ~ 
ba-fêka, achter . ., e..... ~tA.. SJI.,-'.o ~ "" ·I:--e.....c....."é~.~. 
ba-téi, ~. ..ril. 
ba-nja, buiten. (~, k~~~\_=l.~) 

- .. ?h"",.s-w...L. 
II.lAkkoor'!tprefixen. 

Voor deze klasse zijn de akkoord-prefixen: ti (i)-ba. Vóór een 

klinkerstam zijn ze : j(y) en b ; bv. 

li-kuka j-a bokulaka, het hoofddeksel van den rijken man. 

ba-kuka b-a bokulaka., de hoofddeksels van den rijken man. 

i-sua i-nÉ i-séma, deze boot legt aan. 


111. Ontkennende vormen. 

I. In het lonkundó heeft het werkwoord, naast bevestigende 

(affirmatieve) vormen, ook ontkennende 'negatieve) vormen, die 

aanduiden dat de handeling niet gebeurt. 


2. In den tegenwoordigen tijd wordt de ontkenning uitgedrukt 

door het invoegsel (infix) fó, dat tusschen het voorvoegsel en den 

stam staat. Het achtervoegsel iS.;..in,plaats van a, e. 


. Jl,Q1.. (,.. ... l~,
3. De toon van deze e IS laag, mdlen de toon van den stam hoog 


is, en omgekeerd: hoog, indien de stamtoon laag is. Bij meerklank

grepige stammen heeft de eind-e steeds een hoogen toon, evenals 

alle bij-klankgrepen van den stam (2). Bv. . 

-sang, zeggen; á-sanga, hij zegt; á-fá-sang-é, hij zegt niet. 

-bát, bezitten; tá-áta, wij bezitten; tó-fó-át-e, wij bezitten niet. 

-téfel, spreken; á-téfela, je spreekt; ó-fá-téfél-é, je spreekt niet. 


(1) Dit wool'd is regelmatig (ba-ási) in enkele dialektén (bv. lonk51e). 
(2) Deze toonregels gelden voor al de e uitgangen van den indicatief, beo 


halve in de vormen die de toonregels van den subjonctief volgen. 
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4. Er bestaan enkele stammen, die, ofschoon éénklànkgrepig, 
dienen te worden beschouwd als samengetrokken uit twee klank~ 
grepen, die elk haar eigen toon behouden. Zoodat deze stammen 
de toonregels volgen der meerklankgrepige werkwoorden'. 

Is de hoofdtoon hoog, dan heeft men, naar gelang van de om
standigheden, een dalenden of een hoogen toon. Bv. fit, bederven : 
Mîta, hij bederft; áfófité, hij bederft niet. 

Dergelijke stammen schrijven we met dalenden toon, zoodat 
ze onmiddellijk gekenmerkt zijn. 

Het eenige werkwoord van deze kategorie, dat een I a gen 
grondtoon heeft, is suy, loven. Het behoudt, naar gelang van de 
vormen, zijn lagen toon of neemt een stijgenden. Bv. : 
ásuya, hij looft; áfósuyé, hij looft niet. 

Indien we veronderstellen, dat deze stammen zijn samenge
trokken uit twee klankgrepen, dan zijn de toonregels vanzelf
sprekend. Zetten we bv. in plaats' van de weggevallen hypothe
tische klankgreep nogmaals den stamklinker, dan krijgen we 
immers : 
áffitá ásuuya áfófiité áfósuuyé. 

Bij weglating der bijgevoegde klinkers en na samenvoeging der 
tonen, krijgen we de gewoon gebruikte vormen. 

5. Ziehier de volledige vervoeging van den negatieven tegen
woordigen tijd van den stam kend, gaan. Dus, niet gaan : 
lh-pá-kmd-É, ik ga niet t5-f5-kend-É, wij gaan niet 
5-f5-kend-É, je gaat niet 15-f5-kend-é, gij gaat niet 
á-fá-kend-é, hij gaat niet bá-f5-kend-é, zij gaan niet. 

6. De ontkenning van den tegenwoordigen tijd van zijn wordt 
gevormd door den stam -fa : 
lh-pa, ik ben niet tó-fa, wij zijn niet 
ó-fa, je bent niet ló-fa, gij zijt niet 
á-fa, hij is niet bá-fa, zij zijn niet. 

IV. Werkwoorden met klinkerstam. 

1. De pronominale prefixen ondergaan vóór een stam, die met 
een klinker begint, de volgende wijzigingen (cn-. Inleiding, H, 
4, 70) : 
n(m) wordt nj, o wordt w, a vervalt, 
to wordt tsw, 10 wordt jw, ba wordt b. 
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Enkele dialekten hebben nd voor nj, ts voor tsw, j voor jw. 
Andere gebruiken t in plaats van tsw, en I (enkel weglating der o) 
in plaats van jw. 

Het is een algemeene regel dat de tonen der prefixen behouden 
blijven en versmelten met den toon van den volgenden klinker. 
Bv. Vervoeging van den tegenwoordigen tijd van -tn, zien: 
iij-in-a, ik zie tsw-in-a, wij zien 
w-tn-a, je ziet jw-in-a, gij ziet 
-in-a, hij ziet b-tn-a, zij zien. 

Stam: -in, haten 
iij-in-a, ik haat tsw-in-a, wij haten 
w-in-a, je haat jw-in-a, gij haat 
-in-a, hij haat b-in-a, zij haten. 

2. De akkoord-prefixen ondergaan dezelfde euphonische WIJZI

gingen (zie Inleiding, lI, 4)- 70) als bij het bezitwoordje -a (behalve 
het prefix el. Dus: 
bo wordt w e valt weg Ii wordt j (i wordt y) 
be wordt by bi wordt by ba wordt b. 
Bv. wato w-tnya, de prauw wordt gezien, mv. byato by-tnya. 

etongó ókana, het lau'aUi wordt gehoqrd, mv. bitongó by-ókana. 
li-t·uté j-ûta, de wolk keert weer, mv. ba-tuté b-ûta. 

3. Het infix fó verliest zijn 0, (let op de samenvoeging der 
tonen). 

Bv. tó-fé-kel-é, wij doen niet. Maar: tó-f-éI-e, wij hebben geen 
gebrek. m-p-in-é, ik haat niet. m-p-fn-e, ik doop niet. 

TOEPASSINGEN. 

tswámbola bano, wij rapen de veeg8els op. liango ja bitumba 
buké wate bitóli, het begin van vele. gevechten namelijk 8cheldwoorden 
= de 8cheldwoorden geven aanleiding tot vele gevechten. lilako ja 
bolaki ;)nt lifókáné b;)lótsi, de leB van dezen onderwijzer wordt niet 
goed gehoord, i8 onduidelijk. iijtna likindá j'èlombé, ik zie den 
eenigen zoon van den rechter. ófókoólé babwó l'etény'èy'olangi, 
je 8cheert het hoofdhaar niet met een 8tuk (van) fleBch. bóna bambénga 
l'ifaká, zij planten (men plant) peper met een mM. jwáta babáya 
la bosumányi, gij zaagt planken met de zaag. mpóke jöi, ik hoor 
niet een zaak = ik hoor nietB. tóftns bonto (t6ftn'onto), wij zien 
niet een menBch wij zien niemand. báfóke1'51ótsi, zij doen niet 
goed. bont'öawänyá áfófité basála, een verBtandig men8ch bederft 
niet tuinen geen tuinen). mpa l'inkánya, ik heb geen vork. ófa 
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l'itóko, je hebt geen lepel. by3tsi byblya, de sterren wO'rden gezien 
= z-ijn zichtbaar. by5tsi béftnye l'atuté ba WO, de sterren zijn 
onzichtbaar wegens de dO'nkere u-:,olken. áf:Sksndt bolá, zij gaat niet 
naar hll,is. 

OEFENINGEN. 

1. Vertaal: 
Gij legt (neerleggen = ámby) niet het mes, den lepel en (la) de 

vork op (ndá) den grond. Wij leggen geen mat binnen in huis 
(= in het binnen van het huis). Je weent geween wegens (la) de 
miserie. Ik heb geen goede rust wegens het gepraat der jonge 
vrouwen (lifoku). Wij graven geen put op de straat van het dorp. 
De plaats achter (= in het achter van) ,het huis noemen wij bakusa. 
Er zijn vele bananen (op de plaats) achter het huis. Gij drinkt geen 
bier uit (ndá) deze kalebas, maar (1016) gij drinkt uit deze kruik. 
De slaap gaat (bong) niet met het geween van het kind. Deze oude 
vrouw is een leugenachtig mensch. Jaloerschheid en naijver ver
nietigen (fit) de vriendschap (boseka). De blanken verbieden de 
slavernij. Wij gaan naar (ndá) de aanverwant~ familie ; zij heeft 
veel geld (likonja). De toovenaar heeft met niemand medeJijden 
(vertaal: gevoelt niet voor (ókel) iemand (= mensch) medelijden). 
Deze blanke is zeer r~chtvaardig (lisémbi), hij heeft geen "krom
mingen". De Botswá laat geen sporen acht~r (tsik) in de modder. 
Ik klim niet op (ndá) den palmboom : hij is zeer hoog "en (ko) 
heeft vele palmtakken. De jonge man schiet een groot~n pijl in (ndá) 
dezen palmboom. Wij droomen niet een droom (1il6to) 's nachts 
(= met, la, den nacht). De bananen staan (= zijn) achter in 
het achter van) het huis. De wand der hut heeft groote gaten. De 
eenige zoon van de oude vrouw heeft (= is ziek, kon) een steen
zweer op zijn (= den) voet. Men verzorgt de pijn niet met een 
geneesmiddel van den blanken dokter. Ik heb pijn ik gevoel, 
ók, pijn) in den tand. 

2. Zet de enkelvoudige woorden en verbindingen in het meer
voud, en omgekeerd. 

3. Zoek de ontkennende vormen der bevestigende werkwoorden, 
en de bevestigende vormen der ontkennende. 

ZESDE LES 

I. Kl. i-to. 

De kl~kerprefix~n zijn: y-tsw. Vóór 0, 0 en u is, in de meeste 
woorden die geen verkleinwoorden zijn, het meervoudprefix t (1). 

(1) In plaats van tsw komt nog ts voor; in meerdere dialekten ook t. 
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_Tot" deze -klas'se hooren·: 

J. Zcldzamewoorden van zaken en hoedanigheden : 

i-sîsi mv. to-sîsi, kleinheid. 

i-mátll "to-máto, tomaat. 

y-andá tsw-andá, bijl. 

y.1kala "tsw-tkala, schorpioen. (Let op de tonen.) 

y-ak5 t-ak5, maniok. 

y-~ka t-~ka, mand. 


2. Het enkelvoudige woord: i-sa, een beetje. 
3. Het meervoudige woord : ts-a, vuur. 

4. Het onregelmatige woord : y-omba, mv. t-tma, zaak. Het 
meervoud beteekent ook : eten, eetwaren. 

5. Alle VERKLEINWOORDEN. De vorming dezer woorden volgt 
vas'e regels : 

a) Stammen van meer dan twee klankgrepen nemen gewoonweg 
de prefixen dezer klasse aan. Bv. 
b-~nalu, jongeling, y-1nalu. mv. tsw-~nalu. 
b-6moto, vrouw, y-6moto tsw-~moto. 

, e-ténélá, plaats, i-ténélá to-ténélá. 
De stammen van ten hoogste twee klankgrepen kunnen op de

zelfde wijze gevormd worden, doch meestal nemen zij een ver
dubbeling aan volgens onderstaande regels: 

b) Medeklinkerstammen verdubbelen de eerste klankgreep. In
dien de heele stam hoog is, krijgt de verdubbeling ook den hoogen 
toon. Bv. 
bo-támbá, boom, i-tá-támbá mv. to-tá-támbá. 
bo-jángá, net, i-já-jángá to-já-jángá. 

Heeft alleen de eerste klankgreep van den stam een hoogen 
toon, dan neemt de verdubbelde klankgreep den dalenden toon, 
de rest van het woord worrlt laag. Bv. 
li-sála, veld, i-sa-sala mv. to-sa-sala. 
e-tóo, kleed, i-to..too to-têS=1:'O'O:""'

Heeft alleen de laatste klankgreep van den stam een hoogen 
toon, dan neemt de verdubbeling een stijgenden toon, de rest van 
het woord blijft overanderd. Bv. 
ba-kali, liaan, i-ka-kali mv. ta-ka-kali. 

i-sa-sai to-sa-sai. 



Is heel de stam laag, dan wordt het verkleinwoord eveneens 
geheel laag. Bv. 
b3-kdi, beek, i-ks-kdi mv. t3-ks-kdi. 

c) Klinkerstammen verdubbelen ook de eerste klankgreep, doch 
deze dient opgevat te worden als bestaande uit den eersten klinker 
samen met de daaropvolgende medeklinkers. 

Is heel de stam hoog of laag, dan wordt het verkleinwoordje 
eveneens geheel hoog of laag, zooals bij de medeklinkerstammen. 
Bv. 
w-áné, zonneschijn, y-an-áné mv. tsw-an-áné. 
w-amba, beleediging, y-amb-amba " tsw-amb-amba. 

Is alleen de eerste klankgreep hoog, dan krijgt de verdubbeling 
een stijgenden toon, terwijl de rest van het woord laag wordt. Bv. 
b- . y-as-asl. mv. x_ •aSI, ' water, " tsw-;u;-asl. 
y-~ka, mand, y-ük-uka "tsw-ük-uka. 
b-~na, kind, y-an-ana "tsw-an-ana (stam 

án).
i y-~mba, zaak, y-ömb-omba" tsw-ömb-omba. 

In'dien alleen de laatste klankgreep hoog is, dan wordt de ver
dubbeling laag, de volgende klankgreep dalend, en de laatste 
blijft hoog. Bv. 
w-utu, zand, y-ut-ûtu mv. tsw-ut-ûtu. 
y-3k6, maniok, y-3k-àk6 tsw-3k-àk6. 

Het verkleinwoord van tsa, vuur, is onregelmatig : itsatsa, 
vuurtje. 

In plaats van de verkleinwoorden kan men ook omschrijven 
met het woord isà, kleinheid (zie boven 2). Bv. 
is!) yl: tsa, een beetje vunr. 
is5 ya Y3k6, een beetje maniok. 

De verkleinwoorden kunnen beteekenen : 1. de kleinheid; 2. de 
minderwaardigheid; 3. een kleine hoeveelheid. 

~.:......L 
11. ~oord)prefixen. 

In deze klasse zijn de akkoord-prefixen volledig gelijk met de 
gewone prefixen van het naamwoord. Bv. 
y-ömba y-a b315tsi, een goede zaak ; mv. t-öma tsw-a b316tsi. 

y-ändá i-né, deze bijl; mv. tsw-ändá t3-né. 
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111. 	 Hoedanigheidswoorden. 

Sommige hoedanigheidswoorden kunnen, hoewel zij zelfstandige 
woorden zijn, toch een akkoord-prefix aannemen overeenstemmend 
met het door hen bepaalde substantief. Het a~ntaJ dergelijke 
woorden en de klassen waarmee zij akkordeeren, verschillen van 
dialekt tot dialekt. De algemeen verbreide en dus verplichte regel,s 
zijn: 

1. De woorden : balótsi, goedheid; boM, slechtheid; b:mtne, 
grootheid; botálé, lengte, nemen steeds het akkoord-prefix aan van 
het bepaalde zelfstandig naamwoord, dat als prefix ba heeft. Bv. 
ba-nto b-ä. ba-lótsi, goede menschen, geëlideerd : banto b'àlótsi. 
b-ana b-ä. ba-bé, slechte kinderen, geëlideerd: Mna b'àbé. 
ba-suku b-a ba-nine, groote hoeden, geëlideerd : basuku b'ànine. 
ba-yá b-a ba-tálé, lange palmen, geëlideerd : bayá b'àtálé. 

In de andere klassen behouden deze woorden, indien zij geen 
akkoord aannemen, steeds het enkelvoud. 

2. Anderehoedanigheidswoorden kunnen enkelvoudig of meer
voudiggebruikt worden na een meervoudig ,.-,elfstandig naamwoord. 

3. Het woord isisf, kleinheid, wordt steeds in het meervoud ge
bruikt als het een meervoudig zelf.'3tandig- naamwoord bepaalt. 
Bv. j-öi j-ä. i-sisi, een klein ding; mv. ba-ói b-ä. to-sist 

IV. Werkwoord-stammen. 
A. Men kan de werkwoord-stammen indeel en naar den aard 

der klanken en volgens de tonen. 
In de vorige les (lIl) is reeds gehandeld over de indeeling der 

werkwoorden in : 
1. 	 Eénklankgrep-ige en meerklankgrepige stammen; 
2. 	Stammen met lagen toon en stammen met koogen toon; 
3. Zeldzame éénklankgrepige stammen, die de toonrege18 der 

meerklankgrepige volgen en wier grondtoon op één enkele uit 
zondering na - hoog is. 

B. De gewone éénklankgrepige stammen (onder 1) bestaan 
1. hetzij uit een klinker, ingesloten door medeklinkers; dit 

zijn de medeklinkerstammen ; 
2. hetzij uit een klinker slechts door ten minste één mede

klinker gevolgd; dit zijn de klinkerstammen (zie vorige les, IV). 



N. B. Bij deze twee groepen lette men er op dat, volgens den 
regel opgegeven in de Inleiding, lI, 40 , 8, de b gewoonlijk tusschen 
twee klinkers wegvalt. Aldus krijgt men bv. den stam -é, weten, 
kennen, uit -éb, (soms wordt éb niet é maar éy). Eveneens: -sa, 
spelen; en -sá, klagen, uit : sab, en sáb ; en enkele zeldzame andere 
stammen. Dit zijn dus geen eigenlijke uitzonderingen, maar eer 
euphonische vervormingen, hoewel de oorspronkelijke vorm (met b) 
uit den aard der zaak nooit voorkomt, tenzij in het een of ander 
dialekt. 

O. Er bestaan echter ook enkele éénklankgrepige werkwoorden 
die met een medeklinker (of medeklinker-groep) beginnen en 
op een klinker : a of E eindigen. 

Terwijl al de overige stammen, in de praktijk van het spreken, 
slechts gebruikt worden, voorzien van een of ander achtervoegsel 
(suffix), komen de zeldzame stammen van deze kategorie in enkele 
vormen zonder achtervoegsel voor. Aldus krijgen zij in den ge
wonen tegenwoordigen tijd geen a meer achter den stam, noch e 
in de ontkenning. In de bevestiging hebben zij dus den zuiveren 
stam plus het voorvoegsel. In de ontkenning veranderen de stam
men, die uitgaan op a, deze a in e ; zij die uitgaan op E, behouden 
gewoon E. Deze uitgangen zijn bij al deze stammen hoog. Bv. 

-wá, sterven, á-wá, hij sterft; á-fó-wé, hij sterft niet; 

-tswá, gaan, á-tswá, hij gaat; á-fó-tswé, hij gaat niet; 

-lé, eten, ;)-lé, je eet; á-fá-lé, je eet niet; 

-sÉ, twisten, á-sÉ, hij tuist; lt1-ftl-st, gij twist niet. 


Alleen -ya, blijvend zijn, is laag van toon; doch het wordt 
slechts gebruikt in enkele vormen. Het volgt de toonregels van 
-suy (zie vorige les, lIl, 4). 

Hierbij valt nog op te merken, dat de oorspronkelijke eind
klinker E van sommige stammen vervangen is door a in de gewone 
vormen, die als suffix a hebben; verscheidene dialekten hebben 
deze gelijkmaking tot alle stammen uitgebreid. Bv. 
á-lá, hij eet ; bá-sá, zij twisten; á-tswá, hij draagt (vruchten, rupsen) ; 

iL-tá, ik geef (een bijnaam). 
In de vormen, die den uitgang e nemen, hebben dan deze stam

men E; terwijl in alle vormen de prefixen en infixen de eupho
nische overeenkomsten vertoonen met de oorspronkelijke E, 
(zie Inleiding, I, 4). Bv. 
lá-lá, gij eet; tó-tá (nk.6mM), wij geven (een bijnaam) ; 
á-fÓ-tsW8, hij draagt niet (vruchten); tÓ-fÓ-S8, wij twisten niet. 
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D. Een veel gebruikte stam is natuurlijk ka(a), geven. In de 
literatuur wordt hij nu eens ka, dan weer kaa geschreven. 

Er zijn goede redenen voorhanden voor beide sc:hrijfwijzen, die 
voortvloeien uit het feit dat dit werkwoord een beetje buiten de 
schreef loopt. 

Schrijft men één a, dan zou men moeten aanduiden' dat deze 
klinker buitengewoon lang is (anders is er te veel twijfel en ver
gissing mogelijk met verscheidene andere werkwoorden, zooals 
ák:, kák:em, enz., en, wegens de infixen, met bv. ók, lak, lek, e. a.) 
Aldus geschreven, wordt het werkwoord natuurlijk ingelascht in 
de kategorie hierboven onder 0 aangegeven. Er moet dan ook nog 
worden aangestipt, dat de toonregels dezelfde zijn als bij -suy 
en -ya (zie hierboven), maar dat het niet de phonetische regels 
dier kategorie volgt. 

Het schrijven met dubbele aa geeft beter den duur weer en is 
natuurlijker voor de inlanders. De vergissing met káa, ergens terecht 
komen, ergens opwippen, zal, dank zij het zinsverband, zelden of 
niet voorkomen. Met deze schrijfwijze valt kaa in de groep van de 
gewone éénklankgrepige stammen (hierboven onder B). Er dient 
dan echter een uitzondering op de gewone phonetische regels der 
vervoeging aangestipt te worden. Immers dit werkwoord neemt 
nooit den uitgang e. Bv. 

. á-kaa (á-l.ta), hij geeft; á-fó-kaá (áfóka), hij geeft niet. 

Samenvattend verdient de schrijfwijze met dubbele aa de 
voorkeur, nI. -kaa, hoorende tot de kategorie der éénklankgrepige 
medeklinkerstammen. De toonregels zijn regelmatig; doch nooit 
krijgt dit werkwoord het suffix e, dat vervangen wordt door a met 
de regelmatige uitgangs-tonaliteit (1). 

Eenige dialekten gebruiken nog -yaa, welwillend en vriendelijk 
bejegenen, eveneens volgens de regels van kaa, geven. In andere 
dialekten echter is het gansch regelmatig. 

V. Gebiedende wijs (et6maka). 

De gebiedende wijs bestaat, in den bevestigenden vorm, uit den 
zuiveren stam met achtervoeging van a. Deze a volgt dezelfde 

(I) Het moge hier even worden aangestipt, dat van dit werkwoord een 
gansch regelmatige doch minder gebruikte dubbelvorm voorkomt, nl. kay(a). 
De bovenstaande opmerkingen en regels zijn ook toepasselijk op het in som
mige dialekten gebruikte synoniem faa(fa), dat eveneens een dubbelvorm 
bezit: fay(a) of fat(a). 
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toonregels als de eind-e in de ontkenning van den tegenwoordigen 
tijd en in de andere e-vormen van den indicatief (zie les 5, lIl, 3), 
m. a. w. zij is hoog bij lagen stamtoon, laag echter bij boogen 
stamtoon, terwijl zij bij de meerklankgrepige stammén steeds 
boog is, evenals de bijkomstige klankgrepen. De stammen, die 
louter uit een medeklinker een klinker bestaan (zie hierboven 
IV, C), nemen niet a aan, maar ka. Vóór dezen uitgang wordt 
de eind-a van de oorspronkelijke e stammen tot e. 

Een sterker gebieden (etómaka éà lokámo) wordt uitgedrukt 
door het toevoegen van ka achter den gewon en vorm (etómaka 
éà ntsina), waarvan de eind-a dan steeds hoog wordt. 

Het meervoud wordt gevormd door vóórvoeging van het prefix 
van den tweeden persoon meervoud: lo(jw). Bv. 

stam gewone Imp. .~terke Imp. meervoud 
-keI, doen, kel-á ; kel-á-ká ; lo-kel-á(ká). 
-UI, fluiten, UI-a; UI-á-ká; jw-w-á-(ká). 
-sáan, klagen, sáán-á ; sáán-á-ká ; lo-sáán-á-(ká). 
-lé, eten, lé-ká ; Ié-ká-ká ; I:>-Ié-ká-(ká). 

De gebiedende wijs beteekent een bevel (niet een verplichting; 
deze wordt uitgedrukt door den obligatief) ; soms een zacht aan
dringen. 

Indien de handeling moet gebeuren op afstand van den aange
sprokene, gebruikt men een subjonctieven vorm: het gebod op 
afstand. Dit wordt gevormd door vóórvoeging van yo (vóór een 
klinkerstam : y) en achtervoeging van e. In het meervoud wordt 
yo tot 10 (jw of I). De stam is bij alle werkwoorden steeds laag. De 
versterking wordt aangegeven door achter den stam, niet e maar 
ake te voegen. Deze vormen vertalen ons: kom (of: ga) iets doen. Bv. 

stam gew. vorm sterk. vorm meervoud 
-ták, stampen ; y~-t:>k-e y5-t:>k-ake Ia-t:>k-e, I~-t:>k-ake. 

-ét, roepen; y-èt-e y-èt-ake jw-èt-e, jw-èt-ake. 
-Ié, eten; yo-Ie ya-Ie-u la-Ie, la-Ie-u. 

De euphonische regel dat:> en e steeds korrespondeeren, lijdt in 
dezen vorm een uitzondering, behalve bij de stammen die op een e 
uitgaan, zooals blijkt uit de voorbeelden. In de op een klinker uit
gaande stammen wordt het achtervoegsel ake vervangen door ke. 

De gebiedende wijs van zijn wordt gevormd m~t den stam -yal. 
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Deze van -tswá, gaan, is onregelmatig, nI. nts5, ga ; versterkend: 
nts5ka, nts5kaka. Meervoud: lants5, lants5ka, lants5kaka. 

TOEPASSINGEN. 

yélá yändá y'otálé, breng de lange bijl. yáká l'atak:5 b'Antne, 
kom met groote matten, &reng groote matten. mpólt tat5ta tant, ik 
eet deze rupsjes niet. yänana áf6tswé la yiika, het kindje gaat niet 
met een mand, heeft geen mand bij. bömoto áfókaá ikäkota is5 ya 
töma, de tJTOUW geeft aan het oudje geen beetje eten. totátámbá tole 
betámbá bya tosisi, boompjes zijn kleine boomen. yèmbe ikökolo int, 
kom dit fabeltje zingen. loyéláká bitóo, &rengt de kleederen. lonukake 
tomáto nd'asála b'àlótsi, gaat tomaten Plukken in de goede velden. 
lole töma nd'Ölá, gaat naar huis eten. kaá yänana yasasi, geef het 
kindje een beetje water. jwekóláká l'otsina, leert met ijver. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg de volgende werkwoorden in de beide vormen van 
den tegenwoordigen tijd, en geef hun gebiedende vormen: 

lt, eten; jwt, &raken; st, twisten; yt, gaar UJOrden; kws, vallen; 
yá, komen; wá, sterven; tswá, gaan. 

2. Zoek de gebiedende wijs in de verschillende vormen van: . 
bund, klimmen; bun, vechten; bun, breken; yêl, brengen; swêl, 

betwisten; lis, loslaten; 61, buitengaan; atsw, binnengaan; kit, 
vasthouden; kit, worden; téfel. spreken; tumol, beleedigen ; salangan, 
zich verheugen; kesel, droef zijn; émal, staan. 

3. Ga in den hoek van het huis staan. Ga de boot tegenhouden 
(suk) aan de haven. Breng de glazen en de vorken en de lepeltjes. 
Kom dit papiertje nemen. Gooi dit lansje weg, het is niet sterk. 
Ik bezit geen zaakje. Het mesje van het kindje is zwak. Wij varen 
het water niet over met dit prauwtje. Breng een beetje water in 
dat glaasje. Kom het zwarte rupsje zien; het klimt op den hoogen 
palmboom. Dit eitje is niet voldoende; breng een groot ei. Laat 
dat liaantje los; het heeft vele doorntjes. Verheug je, oudje, dit 
vuur dooft niet uit (faf). Ga buiten, ik wil (sim.) geen lawaai in huis. 
Kom deze goede maniokbladeren eten. Kom even (felé). Het 
schildpadje heeft een hoofdje, een oortje, een oogje en een beentje. 
Raap dit stukje kleed op. Deze goede mensch bouwt (tóng) een 
groot huis. Giet een beetje heet water (= een beetje van water 
van vuur) in dit bekertje. Er zijn niet weinig schorpioenen (de 
schorpioenen zijn niet met gebrek) in het wandje van dit hutje. 

4. Zet alles in het meervoud. 
5. Maak de mogelijke elisies. 
6. Zoek de gewone woorden van de gebruikte verkleinwoorden. 



ZEVE!NDE LES 

1. Kl. 100n. 

Vóór een klinkerstam verandert n in nj ; 10 wordt 1 vóór 0, :> 
en u; jw (in sommige dialekten j of lw} echter vóór de overige 
klinkers. 

In deze klasse vallen o. a. : 

1. Namen van lichaamsdeelen, zooals : 
lo-lém mv. n-dém, tong. (Let op de euphonie.) 
b-EU m-bEu, lip. (Let op de euphonie.) 
100foso "m-poso, huid, schors. (Let op de euphonie.) 
l-olé "nj-olé, baard. 

2. Namen van voorwerpen, zooals : 
lo-kásá mv. n-kásá, blad. L_ ..:.. 4".,..., -~ ..... ..t.~lJ 

100áláká "m-báláká, afsluiting. 

100óla "m-bóla, hemel. 

100mbá m-mbá, palmnQOt. 

lo-muma "m-muma; vrucht. 

1-~ngo "nj-6ngo, hak. 

l-~s:> nj-Ss:>, rijst. 


3. Namen van hoedanigheden, gevoelens, toestanden; bv. 
ww. 	 lang, beminnen, lo-lango, mv. n-dango, liefde. 

t6n, niet beminnen, 100tóno, " n-t6no, afkeer, onwil. 
bik, leven, lo-(b)iko, " m-biko, leven. 
in, haten, jw-ino, " nj-ino, haat. 
ángan, loochenen, jw-angano, " nj-ángano, het looche

nen. 

ungutol, troebel maken, l-ungutsi, " nj-ungutsi, troebelheid. 


4. Namen van dieren en planten: 
lo-sili mv. n-sili, luis. K
b-IElE "n-dElE, blad van den likali-palm.(OMt... ........l.\. ",'" ~ ~J 
lo-óto ,,~-bóto, poo.t om te planten. (""""' "-'t.. -'-.e-) 
l-ongo "nJ-ongo, reiger. 
jw-èmbé nj-émb~, slangsoort. 

5. Namen van spreekwijzen, talen, dialekten ; bv. 
lo-nkund6, het dialekt der Nkundó. 
lo-lingá, het dialekt der Elingá. 
hl.~\..... ' ~Mr 
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lo-ngandó, het dialekt der Bongandó. . .. t 
lo-láká, mv. n-dáká, taal, dialekt, spraak. (clÄ...t...;.~ ~'1{; tY\~) 

6. Met het prefix 10 kan men nog afleidingen vormen van andere 
'zelfstandige naamwoorden om de gelijkenis in klem, handelwijze, 
manieren, enz. aan te duiden. Bv. 0 I" ~ ,,, 

lo-nk.ásá, groen gelijk bladeren. >(""-.~ :~ i 
lo-ngánju, groen zooals bangánju-bladeren. 
lo-nk.ómbé, bruin zooals een nkómbé-vogel. 
lo-mbwá, zooals een hond (bv. zwemmen). ) ~&nu.~ : fv-t. 

7. 10-5ko of 10-5, arm, en lo-kolo, been, hebben, naast een regel
matig meervoud, ook een onregelmatig; nl. be-5ko (of be-5) en 
be-kolo. 

Ook l-obyá, bloem, kan naast een regelmatig nj-obyá een onre
gelmatig nj-ebyá hebben (hetgeen ook het meervoud kan zijn van 
Io-njebyá, dat ook gebruikt wordt). 

jw-ende, man, vormt zijn meervoud met het prefix ba: ba-ende. 

1--'./1"'fVoA~~ 
11. ~oordJprefixen. 

Zij zijn in deze klasse voor het enkelvoud : 10 (vóór klinkers : 
jw) (1), voor het meervoud i (y). Bv. 
10-k5Iá jw-a bosai, de nagel van den vinger, mv. n-k5Iá y-a besai. 
lo-kolé ló-k'Óllda, de trommel slaat; mv. n-kolé l-kUnda. 
1-5fi lo-né, dit potlood; Io-foso Io-nko, dat lawaai; mv. m-poso i-nko. 

111. Werkwoord. - Voltooid tegenwoordige vorm (bofifo). 

Deze vorm beteekent dat de handeling gesteld is maar nog voort
duurt, ten minste als toestand. Hij lijkt veel op onzen Ned. vorm : 
de zon is onder; de man is weg; doch heeft een veel meer uitge
breid~ beteekenis. Hij wordt niet alleen gebruikt als het begin der 
handeling reeds is gesteld (gewoon gebruik), maar ook wanneer 
een handeling, die voorgesteld wordt als zullende voortduren in 
een toestand, gaat gesteld worden. 

Het phonologisch kenmerk van dezen vorm is het infix 0 (2). 

(1) 	In sommige dialekten : 1. Zoo ook voor tsw : t. Rv. la jwa; ta 

tswa; yA =éä; wA = óä. 


(2) In sommige dialekten : so ; in andere weer andere varianten. 



Deze vorm omvat twee tijden : 

1. De handeling is vandaag gesteld. Het infix: is dalend en de 
prefixen zijn laag. 

2. 	 De handeling is ten minste sinds gisteren gesteld. Infix: en 
prefix 	zijn beide hoog. 

Ziehier de volledige vervoeging van beide tijden. Stam : kend, 
weggaan. 

Vandaag. (~"- / Verleden. 
nj-s}kend-a to-5-kend-a. nj-ó-kend-a tó-ó-kend-a: 
o-5-kmd-a lo-5-kend-a. ó-ó-kend-a 16-ó-kend-a. 
a-5-kflnd-a ba-5-kmd-a. á-ó-kmd-a bá-6-kmd-a. 

Men merke op dat het infix: 0 wordt behandeld als een mede
klinker, behalve in den eersten persoon enkelvoud. 

Van de akkoord-prefixen nemen alleen li en i den klinkervorm 
aan, en worden dus vóór infix 0 : j en y. Bv. 

bo-támbá bo-O-wá, de boom is dood. Maai: 
li-yá j-ö-wá, de palmboom is dood; i-tokó y-ö-wá, de mat is 

kapot. 
Indien de stam van het werkwoord met een klinker begint, komt 

er in dezen vorm een 1 tusschen in fix en stam. Bv. 
-ón, planten. nj-O-l-ón..:a, ik heb geplant. o-o-l-ón-a, a-ö-l-ón-a, 

to-O-l-ón-a, lo-O-l-ón-a, ba-O-l-ón-a. e-tóo é-6-1-átsa, het kleed is 
gescheurd. bitóo bi-á-l-átsa, de kleederen zijn gescheurd (1). 

Naast den bofifo met infix 0, bestaat er een vorm zonder infix, 
doch met suffix i. Dit suffix is laag in den vandaag-tijd, hoog 
echter voor gisteren. De prefixen zijn laag. 

Enkelvoudige stammen uitgaande op e voegen i erbij; zij die 
uitgaan op a, veranderen deze vóór i in e. 

Men lette ook op de euphonische veranderingen vóór het suffix, 
volgens Inleiding, lI, 40, 6. 

Vervoegings-voorbeelden. Stam -sang, zeggen (vandaag.) 
nsangi, osangi, asangi, tosangi, losangi, basangi. 
Stam -kend, gaan (vandaag) : 
nkmji, okenji, akmji, tokenji, lokflnji, bakmji. 

(I} Sommigen beweren (bv. RUSKIN), dat de ingelaschte 1 in dezen vorm 
tot den stam behoort. Zij spreken van werkwoorden die beginnen met weg
vallende 1(op dezelfde wijze als begin bl. Deze zienswijze is echter verkeerd. 
Alles wijst op het tegenovergestelde. 
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Stam -yá, komen (gisteren) : 
njéi, oyéi, ayéi, toyéi, loyéi, bayéi. 
Deze vorm bestaat nog bijna overal, doch blijkt irt ver&cheidene 

streken in verval te zijn, daar de jeugd hem niet meer gebruikt, 
tenzij in de letterkunde. In andere plaatsen leeft hij frisch voort. 

De 0 n t ken n i n g van den bofifo wordt aangeduid door het 
infix tá en laag prefix. De beide tijden worden onderscheiden door 
den toon van den uitgang a, die hoog is voor gisteren en laag voor 
vandaag. In de op een klinker uitgaande werkwoorden is er geen 
verschil te merken, daar beide tijden den uitgang (a of E) hoog 
hebben. 

De bij-klankgrepen der meerklankgrepige stammen volgen den 
toon van den uitgang. 

In den eersten persoon enkelvoud wordt tá meestal tot tsi. Vóór 
een klinkerstam verliest het infix tá zijn uitgang en wordt t (soms 
vervormd tot ts). Bv. Stammen: kund, slaan, en ól, uitgaan: 

vandaag : n-tsi-kund-a, o-tá-kund-a, a-tá-kund-a, to-tá-kund-a, 
lo-tá-kund-a, ba-tá-kund-a. 
, gisteren: n-tsi-kund-á, o-tá-kund-á, a-tá-kund-á, to-tá-kund-á, 
lo-tá-kund-á, ba-tá-kund-á. 

vandaag : n-tsól-a, o-t-ól-a, a-t-ól-a, to-t-ól-a, lo-t-ól-a, ba-t-ól-a. 
gisteren : n-ts-ól-á, o-t-ól-á, a-t-ól-á, to-t-ól-á, lo-t-ol-á, ba-t-ól-á. 

IV. Aanwijzende voornaamwoorden (bankitsaina b' ëtuma). 

Deze zijn in het lonkundó : 

-nt, dit, deze : dicht-bij-zijnde. 

-nko, dat, die : verder-af zijnde. 

-nyi, gene : tamelijk verwijderd. 

-sa, gene: ver verwijderd, onzichtbaar. Ook: -saka. 

-k:S, is het betrekkelijk aanwijzend voornaamwoord. Het wordt 


gebruikt wanneer er reeds over den persoon of het voorwerp, 
waarop het slaat, gesproken is. Soms wordt het verwisseld met -sa. 

De aanwijzende voornaamwoorden nemen het prefix aan in 
overeenstemming met het verzwegen zelfstandig naamwoord op 
dezelfde wijze als de andere akkoord-woorden (zie les 4, II). Is er 
geen zelfstandig naamwoord verzwegen, dan nemen zij de akkooru

prefixen der eerste klasse. ~~~. ~ """"'- Y'-~ ","""". 
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De prefixen hebben den lagen toon, behalve -nko dat een stijgend 
prefix heeft, en -k6 waa·rvan het prefix hoog is (1). 

Bv. bonto ant, onko, onyi, asa, 6k6. 
banto bant, bänko, banyi, basa, bák:>. 

1 etóo mt, enko, enyf, esa, tk6. , ~ nkásA int, inko, inyi, isa, ik:>. 
, J tlma tant, tonko, tonyi, tasa, t:>k:>. 

De bijvoeglijke aanwijzende woorden worden door dezelfde woor
den uitgedrukt in het lonkundó. Deze taal bezit geen afzonderlijke 
woorden voor voornaamwoorden en bijvoeglijke woorden. 

TOEPASSINGEN. 

Mna onko (Mn'onko) á,nyanya lombwá, dat kind zwemt als een 
hond. lokásá 16k6 105kwi l'ompompo, dat blad is gevallen door den 
wind. nkás'ikn yofumbwa, die bladeren zijn weggevlogen. wàlf óA bo
laki aolámbela borne laso jwa. jeté, de vrouw van den onderwijzer heeft 
den echtgenoot smakelijke rijst bereid. basáli banyi batûm.ba mmbá, gene 
werk-lieden hebben geene palmnoten gekapt. á6kenda bolá, hij is (gis
teren) naar huis (gegaan). toolóna mbóto y'ànko, wij hebben poten van 
bananen geplant. ntstna bonto (ntsén'onto), ik heb geen mensch (nie
mand) gezien. ntséná bonto (ntstn'önto), idem (gisteren of te voren). 
bétswa, ófóke baökunda lokolé, sta op, hoor je niet, (dat) zij hebben 
(men heeft) op de trommel geslagen. lotulo lonko jwä bokulaka 
loölongola, die smidse van den rijken man is afgebrand. njölámbola 
njóngo ya. baékoli, ik heb de veldhakken der leerlingen opgeraapt. 
ban51u onyi ale jwende jwa. bOló, die jongeling is een sterk man. 
bänalu banyi bale baende ba. bOló, die jongelingen zijn sterke mannen. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg de volgende stammen in alle vormen van den bofifo, 
en geef de vertaling : 

il, sang, tswá, bun, bom, ét, á,ngan, téfel, in, otsw, lt, keI, sooI. 
2. Vertaal (in den vandaag- en gisteren-tijd) : 
Hij is zeer vlug (l-ömo) weggegaan. De groote vleermuis heeft 

geen pluimen; zij heeft (wel) vleugelen, maar haar ( 'het) lichaam 
is behaard (haar lonkunja). De smid heeft een ijzeren voorwerp. 
gesmeed met ijzer. Ik heb geen troebel water gedronken. Het blad 
van genen boom is afgevallen, het is weggewaaid (fekw) met den 
hevigen '\\'ind. Ik heb een grooten put gegraven met die kleine hak. 

(l) In sommige dialekten is bij dit laatste het prefix a, in andere eveneens 
bet prefix e, laag; terwijl al de andere hoog zijn. 
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Gene hooge palmboom heeft geen goede palmnoot gegeven ge
baard). Gij hebt de lever van deze groote l-awá geget~n. Hij 
heeft de huid van gene jwembe-slang gestroopt (tambal) .. Ik heb 
een bananen-loot geplant achter het huis van deR rijken man. 
Dat (onzichtbaar) ventje heeft een langen baard. Het bevel van 
den rechter is zeer moeilijk. De vrouw van genen onderwijzer heeft 
rijst met palmnoten-olie bereid. Het leven van dezen mensch heeft 
ni~t lang geduurd (mang). Hij heeft deze taal niet geleerd. Haat 
en nijd zijn slechte dingen. Hij heeft den man niets gezegd. Je 
hebt het huisje van den roeier gedekt (MI) met het blad van den 
likali. Ik heb palmlatten, gespleten met een groot mes.' pe reiger 
heeft een poot gebroken (bliny). Het huis van den man is afgebrand 
door (la) een genster van het vuur van het veld. 

3. Maak de elisies in de vorige oefening. 
4. Zet in het meervoud. 
5. Zet de ontkennende vormen in den affirmatief, en omgekeerd. 

ACHTSTE LES 

@ I. Klasse zonder prefixen. 
~ . De naamwoorden die geen prefix hebben, hooren alle bij deze 

klasse. Er is geen verschil tusschen enkel- en meervoud (I). 
Deze klasse bevat o. a. 

1. De meeste namen van dieren, als 
nkéma, aap. mbwá, hond. ntaa, geit. 
nyama, dier. mpulu, vogel. nkai, luipaard. 
njwá, slang. njaku, olifant. nsé, 'b'Îsch. 

2. Namen van allerlei zaken, bv. 
nká.f, roeispaan. mMka, weg. nkBlá, palmplanting. 
mpoké, pot. ngouda, baseh. nkingó, hals. 
nsuko, uiteinde. nsóngé, maan. ntelá, rijpe banaan. 

3. Namen van hoedanigheden, toestanden, enz. 
nká.nge, ziekte. ntsina, reden. mp6s~, verlangen. 
ntsitsi, koelte. njala, honger. ntsingó, uitleg. 

(1) Geleerden beweren dat deze klasse vroeger het prefix ni had, het
welk in het lonkund6 n is geworden; feitelijk behandelen de Nkund6 
deze klasse als zijnde prefixloos. . 



4. Namen van personen, bv. 
nkanga, inlandiJche dokter. Njakomba, God. 
ns:Smi, eerstgeborene. mb6tsi, t'roedvrou'w. . 

En andere afgeleid van werkwoorden door vóórvoeging van een 
nasaal en achtervoeging van i. 

I '~ 5. Vele vreemde woorden, als:

t sandUku, kist.., ~(/* lmÉS.a, tafel. saPát•.a, schoen.f?p saáni, schotel. sukáli, suiker. létels, letter. 
? .. katini, emmer. sabuni, zeep. pekáto, zonde. 

misa, mis. kasáka, vest. talatálá, bril, glas. 

/ 6. De NOEMVORM van de werkwoorden. 
J,: t ~ De noemvorm (botángo) der werkwoorden wordt gevormd volgens 
CfW' vaste regels : 

/ 

a) Er is steeds vóórvoegingvan een nasaal (n, m, nj naar gelang 
van de euphonische vereischten) vóór den stam. 

b) Meerklankgrepige stammen nemen nog den uitgang a. 

c) Eénklankgrepige stammen verdubbelen en nemen eveneens 
den ,uitgang a. De aard der verdubbeling verschilt echter naar
mate het klinkerstammen of medeklinkerstammen geldt. 

1. Klinkerstammen verdubbelen gansch, of - wat nog veel 
meer voorkomt - verdubbelen alleen den beginklinker. 

2. Medeklinkerstammen verdubbelen den begin-medeklinker, 
plus den daarop volgenden klinker. Deze stamklinker kan veran
deren in a. 

d) Stammen die op een klinker uitgaan, verdubbelen gewoon 
volgens c, 2), voegen n vóór, maar krijgen geen uitgang meer bij. 

Hier volgen nog de toonregels : 

1. Het voorvoegsel is steeds laag. 

2. Stam en verdubbeling der op een klinker uitgaande stammen 
(hierboven d) zijn steeds hoog. 

3. Uitgang a en bijkomstige klankgrepen in meerklankgrepige 
stammen (hierboven b) zijn altijd hoog. 

4. Bij de gewone éénklankgrepige stammen is de uitgang steeds 
laag. De stamtoon blijft. De verdubbeling is hoog pij IiWge stam
men, en stijgend bij lage stammen. 
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Bv. stammen: 
-lt, eten : h-dt-lt. -tswá, gaan : n-tswá-tswá~ 
-kOOd, slaan : n-ku-kund-a. -kund, begraven : n-kii-kund-a. 
-,kund,slaan : n-:ká-kOOd-a. -kund, begraven': n-kä-kund-a. 
-bOO, breken : m-bU-(b)OO-a. -bun, vechten : m-bu-(b)un-a. 
-in, dompelen : nj-i(n)-in-a. -in, haten : nj-i(n)--in-a. 
-téfel, spreken: n-téfél-á. -kwat, krabben : n-kwát-á. 

7; De noemvorm is de substantivale vorm van het werkwoord. 
Hij is zooveel als het werkwoord tot zelfstandig naamwoord ge
worden. Bv. 

ndüt, het eten; nsäsanga, het zeggen; ntéfélá, het spreken. 
Hij kan gebruikt worden : 
I. In alle gevallen waar een gewoon zelfstandig naamwoord kan 

gebruikt worden, als onderwerp, voorwerp, bepaling met of zonder 
voorzetsel, . hoedanigheid, enz. Bv. 

nkäk.ota botámbá tonga 0 la yändá, het omkappen van een boom 
{woordelijk : het den boom omkappen) gaat slechts met een bijl. 

Njakomba áfósÎme mbäoma banto, God wil niet het menschen
dooden. 

ááta ükonja la mbóoma éa nyama, hij heeft geld met het dooden 
van 	dieren. 

basi ba mmámda, water van het drinken, nl. drinkwater. 
eténélá éa nj55ka, een badplaats (plaats van het baden). 
efosá éa mbétámá, gelegenheid om te gaan slapen, te gaan liggen. 
tama tswa ndüt, eetwaren. 
2. 	 Als versterkende uitdrukking van de handeling aangeduid 

door het vervoegde werkwoord. Bv. 
luka ndáluka, roei vooruit ... 
álélta ndeleka, hij gaat wel degelijk voorbij. 
aotéfela ntéfélá ntéfélá, hij sprak altijd maar door. 
Het voorzetsel 0 geeft de uitsluiting of de versterking aan : 
aóa.nda ó mbianda, hij deed niets dan lezen; of: 't is wel degelijk 

lezen dat 	hij deed. 
kotá 0 nk5kota, kap maar voort, zonder ophouden. 
3. Als nadere bepaling eener handeling; dus als bijwoord. Bv. 
aotéfela (0) nsóng6táná, hij heeft heel juist en raak gesproken. 
aoleka njUklimwá, hij is al loopende voorbijgekomen. 
áfetsa ntutámála bokdi, hij woont [dichtbij zijnde] bij de beek. 
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~.;..L. 
II.(~oord}prefixen. 

De akkoord-prefixen dezer klasse zijn, in het enkelvoud e; 
in het meervoud: i (vóór een klinker: y). Bv. 

mbáta é-a 10910, een ijzeren stoel; mv. mbáta y-a mboÎo. 
nkmge eosila, de ziekte is gedaan, genezen; mv. nkmge yösila. 
ntmgó mi -etálela, deze wekker i8 niet afgeloopen ; mv. ntmgo 

int itálela. 

111. 	 Gebiedende wijs. Ontkenning. 
De ontkenning der gebiedende wijs, die beduidt: het gebod van 

de handeling niet te doen, een verbod dus, wordt gevormd door 
middel van het achtervoegsel áké en door vóórvoeging van ta 
+ persoonsprefix (0 in het enkelvoud, 10 in het meervoud). Het 
negatieve ta - infix wordt hier dus prefix, en de persoonsprefixen 
nemen de plaats in van het infix. 

De euphonische veranderingen zijn : 

1. V6ór een medeklinkerstam verbinden zich, in het enkelvoud, ta 
en 0 tot t~. Bv. ta-o-kel-áké wordt tokeláké, doe niet (1). 

2. Vóór een klinkerstam blijft ta, want 0 wordt w, volgens de 
gewone regels. Bv. ta-w-än-áké, zie niet; en 10 wordt jw. Bv. 
ta-jw-än-áké, ziet niet. 

3. Men lette er op, dat de eind- e van het suffix niet in klank over
stemt met den stamklinker ; behalve bij de stammen die op & 

eindigen~ Bv. to-sEk-áké, lach niet. Maar : to-lt-kt, eet niet. 

4. De op een klinker uitgaande stammen krijgen als achter
voegsel niet áké, doch slechts ké (zie les 6, V). Bv. to-yá-ké, kom 
niet. ta-Io-tswá-ké, gaat niet. 

TOEPASSINGEN. 

kaá mbwá töma tswa ndtlt, &Ölóka njala, geef den hond eten, 
hij heeft honger (eig. gevoelt honger). balá bäsi ba mmamda, zie 
(hier) water om te drinken. mpóke mpósa, ik heb geen verlangen 
(geen dorst). tawiláké káwa ndá katini, doe geen koffie in den emmer. 
talokoláké pipa enyi, eotubya, neemt dat vat niet, het is lek. tokotáké 

(1) Sommige dialekten hebben een eenvoudigeren vopn: tokelé; tokeláké 
is dan de versterkte vorm. Andere beschouwen to als enkelvoudig prefix 
en laten de 0 wegvallen vóór een klinker: ünE en tänáké, zie niet. 
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bonkándá njémálá, schrijf geen brief al rechtstaande. ntangé ent 
(ntang'ÉnÉ) tfáangÉ ndá mbétámá, dit bed is niet goed (past niet) 
om (erop) te gaan liggen. tawèmáláké, ksndá ó nkäksnda, blijf niet 
staan, ga maar door. tóbika là nguyá éa Njakomba, 'Wij leven door 
de kracht van God. totlimóláké njwá y1 jäIe, hits geen kwade slangen 
op. tawiláké sûpu ndá kába, doe geen soep in de tas. nsambá eófîtana 
la mbûla, het dak is verwoest door den regen. - OEFEN~GEN. 

1. Zoek de noemvormen der volgende stammen (en vertaal) : 
sool, sang, ke1,kend, Jtil, sáan, sala.ngan, bund, bom,bók, émal, 

yá, bétam, atsw, 61, áng~, ungutol, fénd, tam, tóm, kit, kit, st, jWÉ. 
2. Vertaal de volgende woorden (in den noemvorm) en zoek de 

negatieve vormen der gebiedende wijs: 
Brengen, spreken, toezien, oprapen, neerleggen, overtreffen, 

beminnen, bederven, mogeJijk zijn, graven, zich kwetsen, hoesten. 
3. Vertaal: 
De papegaai is met geschikt om gegeten te worden (= inhet eten). 

De arend heeft een grootenaap gepakt met zijn (= de) sterke 
klauwen. Steek dezen stroom niet over, de baren zijn f;lt~rk en de 
stroom zelf (móngó) is zeer diep. Verlangen naar zondige dingen 
bederft de harten van vele menschen. God verbiedt den menschen 

. toorn. De koude is vermeerderd (fuI) van morgen wegens ( om [la] 
reden van) den regen. Met het hoogwater bezit men niet veel visch. 
Zet (zetten op, afy) dezen grooten schotel met rijpe bananen op de 
kleine tafel. Maak het bed van den bezoeker op met een laken en een 
deken (opmaken, tand). Spreek geen leugens, spreek slechts de 
waarheid. Steek den stroom niet over uit verlangen naar huis 
(= verlangen van het geboortedorp). Er worden vele ratten gezien 
in de slaapkamer van het huis. In de eetkamer (= kamer van eten) 
hebben wij gezet een emmer water, een kop koffie, een suikerpot, 
en een vat olie. Deze schoen is gescheurd door met) den nagel 
van die kist. De priester draagt de heilige niis op. Lees dit slechte 
boek niet. Deze weg loopt (lek) door (ndá) een bosch met (= van) 
vele olifanten en slangen. Dit bed is niet geschikt om (er op) te 
slapen. Gij zijt ziek (ziekte). Ik heb gevoel) honger. De kip 
gevoelt verlangen naar van) koelte. Ik zou willen gaan slapen 
(gevoel verlangen). Breng water om te baden. Ga een doek halen 
om de kist af te vegen. Zing niet al zittende, zing echter (ndé) 
rechtstaande. 

4. Zet het enkelvoud in het meervoud, en omgekeerd. 
5. Zet de bevestigende vormen in den negatief; en omgekeerd. 
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NEGENDE LES 


1. 	 Klasse geen prefix-, ba. 

Deze klasse heeft geen prefix in het enkelvoud. In het meervoud 
is het prefix ba (de a is langer dan in klassen 1 en 4). 

Tot deze klasse behooren slechts zeldzame verwantschapsnamen 
en woorden, die familie-betrekkingen te kennen geven. Bv. 
isé mv. ba-isé, vader. nyangómv:ba.-nyangó, mqe(l~r. (&:.l....l'\~\ 
is~ " ba-is~, uw vader. nyang?" ba-nyon~, uw.mooder. 

f'-~a' , mijn t' mijn}
i:U " ba-fafa, ~'ader. ngoya "ba-ngóya., moeder. 

onze onze 
nkàna mv. ba-nkàna, broeder van zuster of zU8ter van broeder(J.tc.~ok·~J 
nkóló "ba-nkóló, mee8ter. bai mv. ba-bai, knecht. Y' 
mpaka " ba-mpaka, oudere. naeko " ba-ndeko, vriend. 
ndoi "ba-ndoi,naamgenoot,nk~ka" ba-nk~ka, grootvader, 

vriend. 	 voorvader. 

~D-':".k. 
11. (AJdkoord;lprefixen. 

De akkoord-prefixen voor deze klasse zijn e in het enkelvoud, en 
ba (vóór bezitwoordje echter b) in het meervoud. B:v. 

isé é-a. ndoi, de vader van den naamgenoot, mv. ba-isé b-a ndoi. 

mpaka è-nko, die oudere, mv. ba-mpaka bä-nko. 


111. 	Bijwoorden van plaats (belongyá bya eténélá). 

De bijwoorden van plaats worden gevormd van de aanwijzende 
voornaamwoorden. Vóór den stam wordt a (soms e) gevoegd. De 
beteekenis komt overeen met die der voornaamwoorden, waarvan 
zij zijn afgeleid. Bv. 
anÉ, hier; WO, daar; anyi, ginder; 
ak~, of liever sk~, geeft onze Nederlandsche onbepaalde plaats
aanduiding "er" weer. Bij ,.zijn" wordt het steeds gevoegd, wanneer 
er niets anders meer op volgt. Bv. ale sk~, hij is (er). banto báf'sk~, 
er zijn geen menschen. 

Een synoniem voor anÉ is éndo of éndoko, dat echter een minder 
nauw omschreven plaats aanduidt. 

Een tweede groep bijwoorden van plaats wordt gevormd met 
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vóórvoeging van mp. Zij duiden plaatsen aan, die verder verwijderd 
zijn dan ana, änko en anyi Het zijn : 

mpi!ná (of mpi!é), mpênyi en mpîkó. 
mpftná is het dichst bij, doch reeds een tamelijke' afstand. 
mpênyi is ver af. 
mpikó is het verste; kan uren ver zijn; de plaats is onzichtbaar. 
Boven, onder, enz. worden vertaald door de meervoudige zelf

standige naamwoorden der klasse li-ba (les 5, 7) en andere. Bv. 
nd'aJ.ik.o, boven. nd'änsé, onder. 
(ndá) josó, voorop. (ndá) bafska of (ndá) mbt'isa, achter. 

Andere worden uitgedrukt door zelfstandige naamwoorden, zoo
als wlli la wiJi, overal, of door onomatopeeën, bv. tuts, dichtbij, of 
nog door den noemvorm van een werkwoord, bv. nkengámá. 
afgelegen. 

IV. Werkwoorden. - Verleden tijd (losilo). 

1. De verleden tijd wordt gevormd door middel van het suffix 
aki. De prefixen zijn hoog. Het suffix heeft twee toonshoogten 
naar gelang van den tijd. Is de handeling vandaag gesteld, dan 

. is a van aki lalrg (in sommige dialekten ook kil ; is de handeling 
ten minste sedert gisteren gedaan, dan is aki gansch hoog. De bij
klankgrepen volgen den toon van de a van het suffix. 

De verleden tijd beteekent dat de handeling heelemaal gedaan 
is, of zij wordt als zoodanig voorgesteld. De handeling kan dus 
best nog voortduren, doch er wordt met het voortduren geen 
rekening gehouden. Deze vorm komt dus onzen Ned. onvoltooid 
verleden tijd (hij deed, hij kwam) nabij. Bv. 

bankóka bálótáki bitóo bya mpskwá, onze voorouders droegen 
kleederen van raffia. 

ákmdáki lóbf, hijiB gisteren weggegaan (men. denkt alleen aan 
het vertrekken op dien dag). 

etóo élongolaki là nkásá, het kleed verbrandde van morgen. 
itotoo ilongólákf lóbi, het kleedje verbrandde gisteren. 
Als iemand u zegt: bonkonji aoyá, de hoofdman is aangekomen, 

en gij wilt weten of hij bv. 's morgens is aangekomen, dan vraagt 
gij: áyaki la nkásá é? is hij dezen morgen gekomen? (dus niet van 
middag). 

2. De ontkenning wordt uitgedrukt door een laag prefix, infix tá, 



'\ 

(dat dezelfde regels volgt als in den bofifo, zie vorige les) en den 
uitgang aki (zooals in de bevestiging). 

De stammen die op een klinker eindigen, krijgen slechts ki 
achter den stam. De stamklinker ~s hoog in den gisteren-tijd, dalend 
in den vandaag-tijd. 

Ziehier de volledige vervoeging van den stam kei, doen. 

Bevestigend. Ontkennend. 

vandaag gisteren vandaag gisteren 
n-kel-aki n-kel-áki n-tsi-kel-aki n-tsf-kel-áki. 
~el-aki 6-kel-áki o-tá-kel-aki o-tá-kel-áki. 
á-kel-aki á-kel-áki a-tá-kel-aki a-tá-kel-áki. 
t6-kel-aki t6-kel-áki to-tá-kei-aki to-tá-kel-áki. 
16-kel-aki 16-kel-áki Io-tá-kel-aki Io-tá-kel-áki. 
bá-kel-aki bá-kel-áki ba-tá-kel-aki ba-tá-kel-áki (1 ). 

3. De verleden vorm van zijn wordt uitgedrukt door den stam ki, 
die hoog is in den gisteren-tijd, en laag in den vandaag-tijd. Bv. 

vandaag gisteren 
n-ki, ik was t6-ki, 'Wij waren n-ki, ik was t6-ki, wij waren 
6-ki,' je uJas 16-ki, gij waart 6-ki, je was 16-kf, gij waart 
á-ki, kij was bá-ki, zij waren á-ki, kij was bá-ki, zij waren. 

De ontkenning wordt aangeduid door het infix tá. Bv. 
vandaag gisteren 

n-tsi-ki, ik was niet n-tsi-ki, ik was niet 
o-tá-ki, je was niet o-tá-ki, je was niet 
a-tá-ki, hij was niet a-tá-ki, kij was niet 
to-tá-ki, wij '1.varen niet to-tá-ki, wij waren niet 
lo-tá-ki, gij waart niet lo-tá-ki, gij waart niet 
ba-tá-ki, zij waren niet. ba-tá-ki, zij waren niet (2). 

(] ) In plaats van deze vorming kan men ook de negatie nta vooropzetten. 
en de persoons- of akkoord-prefixen invoegen. Bv. voor vandaag: 
ntsi-kel-aki nt-ö-kel-aki nt-a....kel-aki 
nta-t6-kel-aki nta-l6-kel-aki nta-bá-kel:·aki.. 

nta16kelaki kan vervangen worden door ntekelaki, en ntabákelaki 
door ntaákelaki. In deze zegswijze lette men op de euphonische ver
vormingen van de persoons- en akkoord-prefixen vóór klinkerstammen: 
Dezelfde verschuiving van het prefix na nta kan gebruikt worden in den 
bofifo (les 7, lIl). 

(2) Ook voor dezen stam mag de omwerping van infix en prefixen ge
beuren 	zooals hierboven aangeduid. 
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Het "werkwoord" zijn wordt dus weergegeven door de stammen 
-Ie, -fa (voor praesens) en -ki. A I deo ver i g e v 0 r men g e
b r u i ken den sta m -yal. 

V. 	 Weerkund.ige termen. 
Het regent, het dondert, enz. worden in het lonkundó uitgedrukt 

door persoonlijke werkwoorden. Men gebruikt een w~rkwoord met 
een zelfstandig naamwoord. Ziehier de meest voorkomende uit 
drukkingen : 

Het regent, mbUla ájwá (woordel. braken), ájwÊki, s5jwá, enz. 
Het dondert, mbUla ékungola (of likungola likungola), eoku

ngola, enz. 
Het bliksemt, mbUla ékaliana (bokaili bókaliana, bookaliana, enz.). 
Het dreigt, mbUla ilola, eolilola, eolilingwa, enz. 

Het hagelt, mbUla ájwÉ mb:>k:> (= hagelsteenen). 


TOEPASSINGEN. 

isé éa ndoi áyaki éndo, de vader van den (= mijn) naamgenoot 
kwam kier (vandaag). bankana ba bangóya batáki sk5, de zusters 
mijner moeders waren er niet (vandaag). ntsiki anyi, ik was ginder 
-niet, ben ginder niet geweest (gisteren). is5 álekaki ndá josó ja 
bampaka, uw vader ging vóór de grijsaards (vandaag). mbUla. 
éy':>nws ájwÉki ndá ngonda, ket regende (gisteren, of vroeger) hard 
in ket bosck. bab:>i báswéláki nyama, de boys kebben (bv. gisteren) 
getwist om ket vleesck. bitóo bya mpskwá bili böló, de kleederen 
van raffia waren sterk. bandeko báfóáte bekelé, béf'sk5, de vriénden 
kebben geen eieren, er zijn er geen. totásoolaki elingi, wij hebben niet 
lang gekeuveld (vandaag). lotátéféláki baói b'àbé, gij kebt geen 
sleckte dingen gezegd (eig. gesproken) (gisteren of vroeger). 

OEFENINGEN. 

1. Vertaal (de verleden vormen in beide tijden) 
Het heeft gisteren hard geregend; ik was zeer nat (b:>k). Men 

heeft de bananen van den oudere gestolen, maar ik was er niet (bij). 
Uw vader is in de prauw gestapt en is ginder ver aangeland. Je 
hebt eieren gevraagd (15mb), doch er zijn er geen. De kip is wegge
vlogen, maar zij is neergedaald op het dak van vaders huis. Ik ben. 
naar de markt geweest, ik heb maniok en bier verkocht, en visch 
en potten. gekocht. De boot van den blanke.,heet:thier .niet aange
legd; zij heeft ginder ver aangelegd, en is dan (en dan mpé) 
stroomop weggevaren (stroomopvaren nan). Gij hebt in de 
kerk (Gods huis) gebeden. Moeder heeft deze les zeer goed uitgelegd. 
De blanke stuurde van morgen den knecht..Vader bond (tûngy) 
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de geit aan dat boompje. Hij is hier gekomen. De arend vliegt 
boven. De vriend van den meester is gisteren (uit) Europa terug
gekeerd (Undol). Ik heb de kleederen van de zuster in de ijzerén 
kist bewaard. Je hebt den vader van den naamgenoot geûen ginds 
in het bosch. Hij liep (weg) uit (la) schrik voor (van) den luipaard. 
Hij vluchttè ginds dichtbij het huis in baksteenen. De voorouders 
hadden (= zagen) vele miseries met de gevechten; maar zij hadden'" 
het goed (= zagen goedheid) met de wetten, die het dorp in orde 
hielden (= wetten van het ordenen [lóngy] het dorp). De B::>tswá 
droeg de schors van een boom. Eertijds (kalakala) woonden onze 
(= de) voorvaderen niet hier in deze streek (= land). Hier zijn 
er geen menschen. De meester zond den slaaf ginds (ver weg) in 
het veld over (wlli wa) gene diepe beek. Gij groeft veel maniok (uit). 
De ouderen kwamen achterop in de rij (b::>1::>ng5) ; de jonge mannen 
gingen (lek) voorop. Een hevige wind heeft gisteren gewaaid; .hij 
heeft vele bananen omgeworpen (umb) ginds in de bananenplanting 
van moeders zuster. 

2. Zet het bovenstaande zooveel mogelijk in het meervoud, en 
zoek het enkelvoud der meervoudige woorden. 

3. Zet de bevestigende vormen in den negatief, en omgekeerd. 

T,IENDE LES 

I. Telwoorden (mbanji, enk. loanji). 

1. De gewone telwoorden zooals zij heden ten dage algemeen 
worden gebruikt - zijn: . jlC~'" 

Jtu < 11 ~m5, ~miSk:>, ~m5(n)k:>16 6 botóá ] ~{ , '::--t.~~:: "..,.,,-' 
. ~.... 2 ~fé 7 nsambo ~l....r4"·"'-- I 
~l. 3 ~sáto 8 moambi \ ~ tI-.J.."fN"-' • 

4 :mi 9 iboá t::L:~" ~&. ,..~
'/. 5 :tano' 10 jdm (ntuku)[t~ ",..~:;~~~~__ 

De telwoorden staan steeds ach ter het naamwoord. ~
De eerste vijf telwoorden zijn akkoord-woorden; zij nemen dus 

het prefix aan dat in klasse en getal met het zelfstandig naamwoord 
'I 
I overeenstemt. Bv. . 

één mensch, bonto :SmiS, 5m5nk:>16. 

twee kleederen, bitóo bifé. 

vier velden,. basála bánEi. 

De prefixen der eerste vijf telwoorden zijn hoo~. -miS en -miSk:> 


; 

{ 
f 

( 




echter hebben stijgende prefixen, terwijl -m5nk:>l:S hooge prefixen 
heeft (I). 

De overige telwoorden kunnen beschouwd worden als zelf
standige naamwoorden. Zij nemen geen akkoord: kunnen echter 
meervoudig gebruikt worden. Bv. 

bana botóá, nsambo, iboá, 6, 7, 9 kinderen. 
betóá béfé, twee zessen (of tweemaal zes) . 

.. Aldus worden ook de tientallen gevormd. Bv. 
ntlikli ifé l twee tienen (twintig) ; ntlikli isáto, drie tientallen (dertig); 

nt1Îkli botóá, zes tienen (zestig) ; enz. 
Het meervoud van jöm wordt gewoonlijk niet gebruikt. 

-Op dezelfde wijze zegt men de honderdtallen. Bv. 
bonkámá b5màk:>, bekámá béfé, benkámá nsambo, 100, 200, 700. 

_ De verdere veelvouden van honderd zijn: nkóto, duizend; nkEsf, 
10.000 ; die behooren tot de klasse zonder prefixen; bv. nkóto 
tm5nk:>I:S, nkóto isáto, nkEsi inti, 1.000, 3.000, 40.000. 

b:>k:>ka kan beteekenen : 100.000 of 1.000.000. Het behoort tot ~-' 
de klasse bo-be. bEk:>ka I'Ek:>ka beteekent een onbepaalde zeer 
groote hoeveelheid. 

De verbinding tusschen eenheden (2) en tientallen en honderd
tallen, enz., geschiedt door het voegwoord la, en. Bv. 
11 jSm la -mà (jöm rom:'» 12 j~m la -fé. 
15 jtm la -tano 17 j&m la nsambo. 
24 ntUkU ifé la -nEi 49 nt1Îkli mEi l'iboá. 

2. Volgens den algemeenen regel is het prefix, wanneer het teI~ 
woord niet terugslaat op een zelfstandig naamwoord, ° in het 
enkelvoud en ba in het meervoud. Zoo bv. in het gewoon tellen 
zonder uitgedrukt of verzwegen voorwerp. 

-m5nk:>l:S enz. kan ook een meervoudig prefix krijgen, nl. wan

(I) In sommige dialekten hebben de prefixen 0 en e hier een lagen toon. 
Andere hebben deze uitzondering alleen voor o. Dezelfde tool'lregels en 
hun verschillen volgens de .dialekten, vindt men ook bij -mo, bij het aan
wijzend voornaamwoord -k:S, bij de onbepaalde voornaamwoorden -mo(tsi) 
en -nkiná. Andere dialekten gebruiken -m5k:S met hoog prefix, in plaats 
van-molcl. . 

(2) eenheid, ntsElal; de re8t, ntsika. Soms door elkaar gebezigd. bonkámá 
la ntsika, meer dan 100, boven de honderd. ntlikli ifé la ntsika (ntsEkE), 
in de twmtig. . 
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neer het bepaalde ,elf,tand;g naamwoord een meervoudig woord m@; 
Bv. . 

banto bä.nko báfé bale balóngó bám5nkal6, die twee menschen 
zijn (van) één bloed (nI. bloedverwanten). . 

esé mi ele 0 la Bikelá bim5nkal6, dit dorp heeft slechts één (mensch 
die) Bikelá (heet). (1iW,;; ~ ~~1."4C. 7"'rk~) 

3. De veranderlijke eenheid-telwoorden moeten zelfs na tien
tallen, enz. hun akkoord behouden. Bv. 

23 menschen, banto ntUkw'üé l'ä.sáto. 
55 kalebassen, bikûtu ntUkw'ftäno la bitano. 
142 boomen, betámbá bonkámá la ntUkû inEi la béfé. 
364 visschen, nsé benkámá bésa.to la ntUkû botóá l'inEi. 
Het bepaalde zelfstandig. naamwoord kan ook één- of meermalen 

herhaald worden. Bv. 
342 eieren, bekelé benkámá bésáto la (bekelé) ntUkw'inEi la 

(bekelé) béfé. 
De telwoorden kunnen in den zin ook naar achter verschoven 

worden. Bv. Er zijn 15 menschen weggegaan, banto ba5kEnda jöm 
l'àtäno. 

Dè tientallen en meervouden ervan kunnen ook als zelfstandige 
naamwoorden gebruikt worden en verbonden met den naam der 
bepaalde zaken door het bezitwoordje -a; zooals in het Ned. 
(!,en tiental bananen, ntUku éy'anka. 20 koperen ringen, ntUkû üé 
yà bakonga. 100 pijlen, bonkámá wa bakulá. 300 lansen, benkámá 
bésáto bya bakongá. 4.000 frank, nkóto inEi ya falánga. 

4. Om ons Ned. "zooveel maal" uit te drukken, gebruikt het 

lonkundó zelfstandige naamwoorden, afgeleid van werkwoorden 

door achtervoeging van a (behalve bij de stammen die op een 

klinker uitgaan) en met de prefixen der klasse bo-be. Bv. 


hij heeft tweemaal geslagen, aokUnda bekunda béfé. 

ik heb éénmaal gezien, lijtnáki wma b5m5nka16 (1). 


5. Om weer te geven "e I k d ri e ei ere n" verdubbelt men 

het telwoord (en vaak ook het zelfstandig naamwoord dat door 


(1) "Maal" kan ook reéhtstreeks vertaald worden op z'n Europeesch 

door het ingevoerde woord mbala. In vermenigvuldigingen gebruikt men 

den algemeenen term bokola (nemen). Ev. 5 X 3 = 15, bátäno bekola 

bésáto wate jöm l'ä.täno. 
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,,ell>:,,i~der" bepaald wordt) : hij heeft iederenleerli.ng vijf stukken 
suikerriet uitgedeeld, aokafela baékoli (mv.) besongo bétàn'ëtàno. 
qf aokafela wekoli wekoli besongo bétàn'ëtAno. 

n. 	Zinsbouw. 

De gewone plaatsing der zinsdeelen is als volgt : onderwerp, 
gezegde, datief-voorwerp, lijdend voorwerp, bepalingen met voor-' 
zetsels. Indien het datief-voorwerp door een voorzetsel wordt 
voorafgegaan, komt het eveneens achter het lijdend voorwerp te 
staan. Bv. 

De smid heeft (aan) den man een lans gebracht, botlili aoyêla. 
jwende lik:mgá. Maar : botlili aoyêla likangá ële jwende. Deze 
laatste zinsbouw wordt alleen gebezigd wanneer hij noodzakelijk 
is om een dubbelzinnigheid te vermijden. 

Voorbeelden van andere bepalingen : Deze verstandige onder
wijzer heeft (aan) de groote leerlingen een les gegeven geleerd) in 
de klas, bolaki ant óá wanyá álakáki baékoli b'änÉns lilako ndá. 
ekalási. 

(~..~)
111. Persoonlijke voornaamwoorden (bankitsaina ba bakeli). 

1. 	 Deze zijn : 

... ;"'t.~.c.J.~ 	 emi of ~, ik isó, uij 
m, jij I' inyó, gij 
endé, hij {:. ee) i5, zij. 

endé kan verkort worden tot eé. In plaats van endé hebben 
sommige dialekten andé; andere andé; nog andere endé. 

Alle persoonlijke voornaamwoorden kunnen in elisies den eind
klinker verliezen; emi en endé ook hun beginklinker (zie Inleiding, 
VI, 6). 

2. Voor zaken en kleine dieren gebruikt men in den derden per
soon slechts endé en i5, wanneer zij verpersoonlijkt zijn, zooals in 
fabels. In de gewone gevallen wordtervoor gebruikt het aanwijzend 
voornaamwoord -k6, dat het prefix aanneemt hetwelk met klasse en 
getal van het bedoelde naamwoord overeenstemt (zie les 7, IV). 
Bv. sprekende van een boom (botámbá) : nj5kata b5k5, ik heb hem 
gekapt. (a;c-t. ,f,Jt,&...,,:... (r.I/.cj.. ;(-k( ~~) 

ole l'itóko é? heb je eenlepen nde l'ik5, ik heb er een. J w.~v.... 
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_1 '-': Y( 	 é) De persoonlijke voornaamwoorden worden slechts g e 
err;" ./ 	 b r u i k t als zij zonder werkwoord voorkomen; en bij een werk

woord, als onderwerp of voorwerp, enkel om nadruk te leggen, 
ofwel ervan gescheiden, als onderwerp, door een voegwoord. Bv. 

Je hebt het immers zelf gezegd, w~ kamba ósangákL 

Ik ben het die het gedaan heeft, em njókela. 

Hij kwam samen met hem, áyaki l'endé bal:mg5. 

Anders ligt ons persoonlijk voornaamwoord besloten in het per


soons-prefix (zie les 3, Il) of het persoons-regiem-infix (zie les 12, 
II en lIl). Het voornaamwoord voor zaken -k5 komt echter meer 
op zichzelf staande voor. . 

JVr~ ':> 4. De persoonlijke voornaamwoorden worden nog veelvuldig
't 	 gebruikt - verbonden met aanwijzende voornaamwoorden - in 

wen din gen die het Nederlandsche ziehier, hier is, hier zijn, enz. 
weergeven. Bv. 

em'5ni, hier ben ik (ook als antwoord op het appel). 

iy'ant, hier zijn ze (15 bant) ; iy'anyf, ginder zijn ze. 

iny'Anko, zijt gij daar? w'önko, ben je daar? 

endé wordt hier meestal vervangen door een anderen vorm 


ané. Bv. 
an'ónko, daar is hij; an'5nt, hier is hij. 
Voor zaken gebruikt men -k6. Bv. sprekende over een mes 

(ifaká) : fk'înt, hier is het. 
löngo 15k6 lönko, daar is de hak. 
Verscheidene dialekten maken onderscheid in toon tusschen het 

aldus gebruikte voornaamwoord en het aanwijzend-persoonlijk 
gebruikte. Het eerste heeft dan den lagen toon op het prefix. Bv. 

töma Mk6, die zaken; maar: tama tak6 tant, hier zijn de zaken. 
bongángo b6k6, die boog; maar: bongángo bak'ónko, daar is de 

boog. 

TOEPASSINGEN. 

wiyáki nsé ndá bcl.ika bya mpaka, je hebt de 'iJ'i,sschen gestolen 
in de fuiken van den grijsaard. mpa l'Iká, ik heb ze niet. emi ende 
bokulaka,ik ben een rijk man. ole la saáni é? heb je een scholel? 
nde 1'~k6 ; ik'int, ik heb er een, hier is hij. njtnákf islia byena bétäno, 
ik heb de boot vijfmaal gezien. ntlikli isáto ya bakonga (y'àkonga) 
ik'îni, ziehier de 30 koperen ringen. yélá bUku ntukli ifé l'otóá éndo, 
breng 26 boeken hier. bolaki áókaa baékoli nj6pi inei mei, de onder
'wijzer heeft elken l,eerling 4 potlooden gegeven. 
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OEFENINGEN. 

1. Vertaal (op verschillende wijzen, waar het mogelijk is) : 
4 stroomen ; 8 prauwen; 10 booten; 13 menschen; 25 dorpen; 

75 frank; 103 bladeren; 111 boeken; 152 pijlen'; 253 lansen; 
461 koperen ringen; 724 vogelen; 1021 palmen; 3624 bananen; 
35421 vruchten; 68464 muggen; 234567 menschen. 

2. 	 Vertaal : 
Heb jij dit (= dit ding) gedaan? Neen, ik niet (f5), maar hij. 

Wij en zij hebben tien boomen gekapt. Gij en hij zijt bloedver
wanten. Wij hebben vier booten gezien. Hij heeft zijn .de) vrouw 
(echtgenoote) betaald (é:1lg) met 113 koperen ringen, 4 lansen, 
12 messen en 5 dekens. Deze school heeft 285 leerlingen. Gij hebt 
palmnoten gevraagd? Hier zijn ze. Heb je kleederen gekocht? Ja, 
ik er vijf gekocht. Koop je geen baksteenen ? Neen, ik heb er. 
Daar zijn ze. Daar is hij. Ben je daar? Hier zijn gisteren 135 men
schen voorbijgekomen. De jongeling heeft (aan) den smid 23 lansen 
gebracht. Deze vader heeft zijn kind een wijze les geleerd in het 
bosch. Ik heb een kudde van 15 olifanten gezien ginds in het groote 
bosch. Haast je, ga gene 22 geiten wegjagen. In dit dorp zijn 
15 vreemden gekomen; zij hebben 34 kisten meegebracht; zij 
hebben ze neergezet in het huis van het hoofd. Deze stam heeft 
35642 mannen, 36253 vrouwen en 78134 kinderen. Deze straat 
'heeft 64 huizen. Ik heb het dak van de kerk gedekt met 13265 ndElE. 
De meester van dien slaaf bezit 24 vrouwen; hij heeft slechts 
II kinderen. Iedere man mag (bong) slechts één vrouw hebben (1). 
Ik heb iederen roeier 3 frank betaald. 

3. Zoek de enkelvoudige vormen van de meervoudige, en omge
keerd. 

4. 	Zet de bevestigende vormen in den negatief. 

ELFDE LES 

I. 	Rangtelwoorden (mbanjf ya etandé). 

In het lankundó worden de rangtelwoorden gevormd van de 
gewone getallen met vóórvoeging van het bezitwoordje -a. Bv. 
de tweede, óà báfé ; de tiende, óà jöm, enz. 

De veranderlijke telwoorden nemen, óf het akkoord, dat over
eenstemt met de klasse van het bepaalde zelfstandig naamwoord, 
ofwel het algemeen onbepaald akkoord a-ba. Bv. 

(1) Vertaal: Iedere man mag slechts met één vrouw. 

- -- - ...-------_.._-------_.



de vijfde boom, botámbá wa bátano, of botámbá wa bétano. 
de derde beker, ekálá éä básáto (éy'asáto), of éa bisáto. 
de twaalfde hak, löngo jwa jöm l'äfé, of jwa jam l'If~. 
de één en twintigste kasserol, isasó ya ntlikw'üé 1':>m5k6, of ya 

ntliku üé l'Im5k6. 
De eer 13 t e wordt vertaald door óa josó (of óä ntóndó) (I) ; de 

1 a a t s te door óa bafska (óa mbusa) of óa ntsindéjá. Als het 
familie-aangelegenheden betreft, zegt men : óa ns6mi, de eerst
geborene, en óa bakuka, de laatstgeborene. 

De v 0 I gen d e wordt vertaald door Mmbi of Msf (0 is het 
algemeen akkoord, enkelvoud, hetwelk dient te worden vervangen 
door het prefix dat door het bepaalde zelfstandig naamwoord 
geëischt wordt). 

II. Uren. - Tijd. - Jaargetallen. 
1. De Nkundó drukten vroeger de tijdstippen van den dag (en van 

den nacht) uit door zinnetjes. Bv. jëfa jökánga, de zon heeft opge
droogd (den dauw), zoowat 9 u. jefaj5sdama, de zon helt schuins, 
4 uu.r. jëfa jölila, de zon is ondergegaan. jumbankingó, de buiging 
van de halzen, nl. de tijd dat ieder te bedligt, rond 9 u. 's avonds, enz. 
Deze spreekwijzen worden nog veel gebruikt. 

De Blanken hebben echter de rekenkundige uurindeeling inge
voerd, met de uitsluitend Fransche terminologie, die ook door de 
"beschaafde" inlanders wordt gebruikt. De echte Nkundó-uit
drukking, die met de Europeesche tijdrekening overeenkomt, is 
als volgt: uur tijdstip van den dag ileko. De verschillende 
uren worden dan aangegeven door rangtelwoorden : eerste uur, 
tweede uur, derde uur, enz. : ileko y'asáto, ileko ya jam, enz. 

mbilé, middag, wordt uitgebreid op heel den dag, en wordt door 
de geëuropeaniseerden vervangen door het Fr. midi. 

Half, helft, bokala. Minuten en sekonden worden uitgedrukt door 
de Europeesche termen minute en sekónde. 

2. De namen der maanden zijn aan het Fransch ontleend. Of 
men zegt : de eerste maand, de tiende maand, enz. (.Maand = ma
neschijn, w~li. Ook het lingála nsánjá, maan, wordt tegenwoordig 
gebruikt). 

Om den dag der m a a n d aan te duiden, zegt men : de der

(1) Ook nog óa bokálá. 
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tiende dag der, maand, bokalo wa jöm l'esáto wa wèli wa... Of 
nog: bskalo jöm l'esáto bya wèli wa... , 13 dagen der maand... 

3. De j a art a 11 e n kunnen op dezelfde dubbele wijze worden 
weergegeven. Bv. het jaar 1936: mbUla éá nkcllto (am5nkolá) 
l'enkám'iboá la ntUku isáto l'otóá ; of mbUla nkóto l'enkám'îboá... , 
of nog, in 1925 : ndá nkóto l'enkám'îboá la ntUku Hé l'atáno. 

4. De benamingen van de dagen der wee k zijn : 

Maandag, bosála Mm5ká (woordel. één werk); of veelvuldiger: 


bamango ofbaango, ofba(m)ango b'osála, het begin (van het werk). 
Dinsdag, besála béfé (woordel. twee werken). 
Woensdag, besá1'esáto. 
Donderdag, besá1'ènd. 
Vrijdag, besál'etáno. 
Zaterdag, batsindéjá, of batsindejo, of bokalo wa ntsindéjá 

(nI. 	de laatste). 
Zondag, lomingo (of soms eyenga, dat dient vermeden als syno

niem van week). 

5. Hier volgen nog enkele uitdrukkingen om den tijd.te bepalen : 
a) In het ver led en; bv. 2 weken geleden, vóór 3 maanden, 

.en dgl. 
biyenga bióleka bifé ; byèli béóleka bésáto ; 
biyenga bifé biósila; byili bésáto béósila (of béóleka) ; 
Iijólekya biyenga bifé, byèli bésáto ; 
Iij ókUka biyenga bifé, byäli bésáto; 
biyenga bifé bisili (of bisfláki, of bilekáki) ntsiyá éndo, of biyanga 

bifé biki josó ntsiyá éndo, het is 2 weken geleden dat ik nog hier 
geweest ben. 

b) In de toe kom st; bv. over 10 dagen, over 4 maanden, 
en dgl. byiná (bakola) betsiki jam, mpá :ó.kele, over 10 dagen zal ik 
het doen (of een anderen. vorm van het werkwoord indien de om
standigheden het eischen). 

itsiki byiná jam... .; 
ngá byiná jam beoleka (beosila) ... 
elaká 0 bakalo jam beöleka; elaká ö ndá bakalo jam... 
ileka byèj'esáto, nd'éy'änai. .. 
byäj' esáto benyángóleka (benyángósila), (nd'éy' angi) ... 
e) V 0 r i ge wee k, vorige maand, vorig jaar: 
eyenga èki josó ; wtli bökt josó ; mbula èki josó (eky' ösó) ; eyenga 

esi1áki ; wili bösi1áki (bösili); mbula esiláki (esili); eyenga èsiláki 
lóbi; wäli basi1áki lóbi. . 

(Zegt men hier in plaats van lóbi : lifé, dan krijgt men de betee
kenis van 2 weken [ maanden] geleden.) 



d) De kom end e (maand, week, enz.) wordt uitgedrukt door 
den toekomenden relatief-vorm van komen (yá) of door een om
schrijving : ' 

eyenga eyöyá, wm böyöyá; 

eyenga ele ndá ngonda, wEli böle ndá ngonda, die is in het bosch; 

eyenga ele nd'äliko, die boven is; 

of nog door het aanwijzend voornaamwoord -nyi = eyeng'enyi. 


lIl. Geldwaarden. 

De Europeesche geldwaarden worden door de volgende termen 
uitgedrukt : 

liyeke, 5 centiemen (het woord sentimi, dat ook in deze beteekenis 
wordt gebruikt, dient uitsluitend te worden behouden voor centiem). 

likótá, 10 centiemen. 
waka, 20 centiemen (soms ook likótá j'5nÉne of losakó). 
ményá (méyá), halve frank. 
falánga, frank. 
mpáta, vijf frank. 
Rv. 30 cent., bakótá básáto. 

45 cent., bakót'ánei l'iyeke. 
60 cent., ményá l'ikótá. 
2,50 fr., faláng'ifé la ményá. 
10 fr., mpát'ifé. 
50 fr., mpáta jöm. 

Men kan ook de gewone Europeesche uitdrukkingen rechtstreeks 
aanpassen, hetgeen in de scholen dient te worden gedaan. 

Geld in het algemeen wordt vertaald door : likonja, bakótá, 
falánga, of balimbá ( . koperen ringen). Rv. Ik heb geen geld : 
Ihpa l'akótá, la falánga, l'alimbá. 

IV. 	 Toekomende tijd (eyöyá). 

De gewone toekomende tijd wordt gevormd door het infix ifo (I) 
en den uitgang a. De persoons-prefixen nemen natuurlijk steeds 
den klinker-vorm aan, en zijn laag. Rv. stam mek, beproeven. 
nj-ifo-mek-a, ik zal beproeven ts-ifo-mek-a, wij zullen beproeven 
w-ifo-mek-a, je zal beproeven jw-ifo-mek-a, gij zult beproeven 
-üo-mek-a, hij zal beproeven b-ifo-mek-a, zij zullen beproeven. 

(1) In enkele dialekten echter: ngó. 
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De op een klinker uitgaande stammen nemen, zooals reeds meer
malen is gezegd, den uitgang a niet meer aan. 

Vóór een klinkerstam verliest het infix de ein9- -0. Bv. -ánt 

dreigen: 

nj-if-an-a, ik zal dreigen ts(w)-If-an-a, wij zullen dreigen 
w-if-an-a, je zal dreigen jw-if-an-a, gij zult dreigen 
-if-an-a, hij zal dreigen b-if-an-a, zij zullen dreigen. 

De 0 n t ken ni n g van den toekomenden tijd wordt gevormd 
met het infix fa6 (dat vóór een klinkerstam eveneens Zijn 0 laat 
vallen) en den uitgang a (1). Deze vorm beteekent : het zal niet 
gebeuren. Bv. Stam: -li, eten 

m-pa5-li, ik zal niet eten t:S-fa:S-li, uij zullen niet eten 
:S-fa:S-li, je zal niet eten l:S-fa:S-li, gij zult niet eten 
á-fa:S-lé, hij zal niet eten bá-faá-li, Z'i} zullen niet eten. 

Zooals blijkt, hebben de persoons-prefixen een hoogen toon. 

Voorbeeld van den stam -us, werpen: 

m-pa-ûs-a, ik 'zal niet werpen t6-fa-ûs-a, wij zullen niet werpen 
6-fa-ûs-a, je zal niet,werpen 16-fa-.ûs-a,gijzul(niet werpen 
>á-fa-ûs-a, hij zal niet werpen bá-fa-ûs-a, zij zu,llen niet werpen. 

De gewone toekomende tijd geeft aan dat> de handeling z e k e r 
zal gebeuren in de toekomst, doch de tijd is verder onbepaald. Om 
hem nader te bepalen, kan men bijwoorden gebruiken, of zijn 
toevlucht nemen tot andere vormen, die we hier nu niet behan
delen. Het gewone praesens (les 3, lIl) met een bijwoord van toe
komst, wordt gebruikt wanneer de ze k e r hei d niet moet uit 
komen. 

V. 	Bijwoorden van tijd, die aldus den tijd nader kunnen be
palen zijn, o. a. : 

:>15, :>láká (2), vandaag, bijna altijd met het gewone praesens 
gebruikt en staat in den zin onmiddellijk na het werkwoord. 

lóbi (Iói, lómi), morgen (met een verleden vorm gisteren). 
lifé, overmorgen (met een verleden vorm = eergisteren). 

(I) In enkele dialekten bestaat het infix tángó. 
(2) In enkele dialekten beteekent dit woord een onbepaalde toekomst. 



aé yoóko, nu aanstonds. aÉ of anÉ, nu, kan vervangen worden 
door änko of ak5 met verder verwijderde beteekenis (zie ge les, lIl); 
ak5 yoóko staat voor ons toen, alsdan (1). 

Op dezelfde wijze als lifé, kan men van de andere telwoorden 
tijdsbepalingen vormen: lisáto, binnen 3 dagen of 3 dagen geleden; 
linld, binnen vie'r dagen, 4 dagen geleden, enz. Zoo ook het onbe
paalde lingá, eens: üokita lingá likambo móngó, het zal eens een 
groote palaber worden. 

Andere tijdsbepalingen worden door bijwoordelijke uitdrukkingen 
weergegeven. Zooals : 

nd'M'Eka (l'afEka; mbusa), later, na. 
ndá josó, vroeger, te voren. 
ekek'éné, ekek'tk5, enz., nu, toen, op dit oogenblik, enz. 
mbil'áné, win'ané, loswó bné (losw'êné), vandaag. 
ekek'éyoyá, eyeng'eyöyá, (ook enyi, gene) in de toeko'IIUJt, toe

komende week. 
la. nkésá, 's morgens. 
l'okolo, 's avonds. byiná la byiná, alle-dagen. 
la wäné,overdag. bdob l'ekolo, alle. dagen. 
l'otswó, '8 nachts. ba.éfa. l'a.éfa, alle dagen (alle zonnen) 
etswotswo, ~ betswó l'etswó, alle, dagen (alle

•At ' heel den nacht. b° t sw 0 swo, nachten). 
wäné wäné, heel den dag. bikeké la. bikeké, altijd. 
mbilé mbilé, heel den dag. bileko la. bileko, altijd. 

Rechtstreeksche bijwoorden-onomatopeeën: 
kalakala., eertijds. bákábáká, altijd. 
séko, eeuwig, altijd. weyowEy:>, dikwijls. 

kilo, voor de eerste maal, nooit te voren; enz. 

TOEPASSINGEN. 

njifoyá bokoIo w'äsáto w'eyeng'eyöyá, ik zal den derden d,ag der 
volgende week komen. yête wekoli öAmbi la ws, ga den leerling roepen 
die op jou volg!. büofuta. faláng'üé la. ményá, zij zullen 2,50 fr. belalen. 
fafá ümgEla. lóbi bEléka. byä josó, vader zal morgen de eerste fuiken 

(1) In plaats van yoóko hoort men ook yeéko. Verscheidene andere 
woorden zijn nog in gebruik. 
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beziektigen. Ihpa6yá yoóko,. ik· zal niet aanstonds komen. tófaûta 
lifé, tslfuta iJ lisáto, wijzullen overmorgen niet terug keeren, wij zullen 
pas over drie dagen ·weerkeeren.lólámb' alák5 bank.:mda bA ntsindéjá, 
gij zult vandaag de laatste bananen bereiden. y5ls al5k5 (y5l'aI5k5) 
bangánju, kom vandaag banganju eten. áyá la nktsá, hij komt 
morgen vroeg. ntsiétama etswotswo,ik ben den heelen nacht niet 
gaan slapen. wi betsw6 l'etsw6 óyá ów'afska, je komt altijd de 
laatste. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in den toekomenden tijd (bevestigend en ontkennend) : 
káol (zich haasten), bétsw (opstaan), kanel (denken), kanol (ver
tellen), H, émal, ón, ut, umb, ling (verdwalen), bung (zich vergissen), 
sé, yá, sángol (opheffen), lot, én, tswá, ékol, iman (weggaan), 61. 

2. Vervoeg de volgende zinnetjes (bevestigend en ontkennend) : 
Ik zal morgen weggaan. Ik zal overmorgen de eieren nemen. Ik 

zal den heelen dag werken. Ik zal den heelen nacht rusten. Ik zal 
dikwijls terngkeeren. Ik zal eens priester worden. Ik zal over vijf 
dagen uit Mbándákáterugkolllen. Ik. zal.hetlater doen. Ik zal de 
derde mand morgen brengen. Ik zal vandaag het tweede mes 
smeden. Ik zal aanstonds de zesde hak teruggeven. Ik zal den 23 

. der komende maand 12,50 fr. betalen. (Op) den Donderdag der 
komende week heb ik geen les. 

3. Vertaal: 
Het zal den heelen dag regenen. Dit werk ging gisteren niet 

wegens den hevigen regen; ik was zeer nat en ben naar huis gegaan. 
Ik zal het doen den Vrijdag der komende week,of (nkfna) den dag 
erop (volgende). Hij zal Zondag van de reis terugkeeren. Ik zal 
nooit (meer) kwaad doen. Zij zal morgen avond komen (= morgen 
met den avond, of: met den avond van morgen). Ik zal 's nachts 
niet (op) jacht gaan. De roeiers zullen 's morgens vroeg (móng6) 
van wal steken (sémw). Je zal morgen den bezoeker wekken om 
5 Yz u. De wekker zal van te voren aftoopen (téfel). Deze oude 
boom zal zeker eens omvallen met een hevigen wind. De laatste 
van de rij zal de deur sluiten. De heilige Stefanus (Téfanosi) was 
de eerste martelaar (mántelu). Sinksen (Etómelo) is de 50edag na 
Paschen (Pásika): Kerstmis (Lobóta óf E6tsivelo) is de 25e der 
laatste maand van het jaar. Ik zal de klas gedaan hèbben in 1941. 
Het volgende jaar zal ik de taal spreken. Gij zult dikwijls de boot 
der vaders zien. Zij zal geen maniok planten ginds in het veld over 
den weg. Gij zult eens een baksteenen huis bouwen dichtbij den 
stroom. Zij zal overmorgen de laatste mais plukken. Je zal den 
vijftienden palmboom kappen en den l4en en de 16en laten (tsik). 
Zij zullen nog veel palmnoten geven, en de palmlatten zullen 
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kunnen dienen (b~ng) voor het dekken van de kerk. Je zal water 
putten aan de bron. 

4. 	 Zet zooveel mogelijk in het meervoud (met elisies). 
5. 	Zet alle zinnen in den ontkennenden vorm. 

TWAALFDE LES 

I. 	Bezittelijke voornaamwoorden of bijvoeglijke woorden 
(bankitsaina b'éátelo, bekóbyá by'éátelo). 

L De bezittelijke voornaamwoorden en de bezittelijke bijvoeg
lijke woorden (zie les 7, IV) worden gevormd van de gewone per
soonlijke voornaamwoorden door vóórvoeging van -ká vóór de 
personen van het enkelvoud, en van -k vóór die van het meervoud. 
Samentrekkingen kunnen plaats hebben. We hebben dus: 

enkelvoud meervoud 
-káIil of -kál}li, mijn; -kisó, ons; 
-káwf of -kE, jouw; -kinyó;uw ; 
-kándé of -káé, zijn, haar; -ki6, hun, haar. 

Eigenlijk beteekenen deze woorden: van mij, van jou, enz. (1). 
Indien men deze grondbeteekenis goed in het oog houdt, dan be
grijpt men zonder moeite de logische spreekwijzen, zooals vermeld 
onder 3, 6 en 8, die ons anders zonderling toeschijnen. 

2. De bezittelijke voornaamwoorden (en bezittelijke bijvoeglijke 
woorden) zijn akkoord-woorden, en nemen dus het prefix aan dat 
in klasse en getal overeenkomt met het bepaalde zelfstandig naam
woord. Deze prefixen zijn steeds stijgend van toon, en laten dus 
geen elisie toe van den voorgaanden eindklinker, behalve bij 0, e 
en ba en wanneer die eindkIinker (i of u) tot medeklinker wordt 
(zie Inleiding, VI, 2 en 3). Bv. 

bokuné ökáIil (bokun'ókáIil) , mijn jongere broeder ; 

(l)-káisó, en,.z. kan 9ok.gehoordworden voor -kisó{zie Inleiding, VI, 6). 
-ká is een op verscheidene plaatsen nog gebruikelijke vorm voor het bezit 
woordje -a (op andere plaatsen bestaat het alleen nog in de "kunst-taal"), 
evenals -ná, waarvan men zich ook in enkele dialekten bedient om de bezitte
lijke voornaamwoorden te vormen. Elders zijn nog andere vormingen in 
gebruik, doch overal beteekenen de bezittelijke voornaamwoorden woorde
lijk: van mij, van hem, enz. 
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bakuné bäkálh (baklin'Akálh), mijn jongere broeder8 ; 
bokelé bökáé (bokelé'ökáé), zijn ei; bekelé bekáé (bekelé'èkáé), 

zijn eieren ; . 
eóto èk~ (eót'èkA), jouw bloedverwant; bióto bikáwA, jouw bloed

verwanten (1); 
bokdi böki5 (boksj'öki5), hun beek; bskeli bèki6 (bsksj'èki6), hun 

beken. 

3. Voor zaken gebruikt men de bezittelijke voornaamwoorden 
(bijvoeglijke woorden) niet, doch het voornaamwoord -k6"(zie les 10, 
lIl, 2) verbonden "met het zelfstandig naamwoord door middel 
van het bezitwoordje -a. Bv. sprekende van een boom: iLl d.d. \ 

byili byà b5k5 (elisie: byili by'5k5), zijn wortel8«(cfe,(: 't""~ c.-- _-'te:! 

nkásá yà b5k6 (elisie: nkásá y'5k6), zijn bladeren. 

Van boomen : mposo yà btk5 (y'~k5), hun schorsen. 

Van stoffen : bekóo bya bik6, hare kleuren. 


4. Het bezittelijk voornaamwoord staat achter het zelfstandig 
naamwoord. Om nadruk te leggen mag het echter ook vóórop 
komen; behalve de vorming met -kó (onder 3). Bv. 

èkálh nkana, mijn zuster (niet de zijne). 

likl likambo, jouw palaber (niet de mijne). 


5. Vader en moeder hebben bijzondere woorden voor de ver
schillende personen (zie les 9, I) ; het is dus overbodig nog de bezit 
telijke voornaamwoorden te gebruiken, tenzij terwille van de 
duidelijkheid of den nadruk." Ook oudere broeder (zuster) kan, met 
betrekking tot den eersten persoon, weergegeven worden door 
màlé (nàlé), mv. bamàlé (banàlé). 

6. Waar in het Nederlandsch twee bezittèlijke voornaamwoorden 
terugslaan op hetzelfde bezit, wordt in het lonkundó één bezittelijk 
voornaamwoord en één persoonlijk voornaamwoord gebruikt. Bv. 

mijn en jouw palaber, likambo likálh la wl. 

jouwen zijn dorp, bolá bök~ l'endé. 

Indien de in bezit zijnde voorwerpen geen gemeenschappelijk 


bezit zijn van de twee personen, dan moet men twee bezittelijke 

(1) Men lette er op dat de prefixen van -kl en -ltió de euphonische klinker
overeenkomst niet verWonen, wegens het samengesteld karakter dezer 
woorden. 
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voornaamwoorden gebruiken, al is er slechts één zelfstandig naam
woord. Bv. 

mijn palabe·r en het jouwe, lik:a.mbo likáIh la lfkä (er zijn 2 palabers). 
jouw dorp en het zijne, bolá bökä la bökáé (jij en hij zijt niet van 

4 
éénzelfde dorp). 


~ 7. Eigen wordt vertaald door móngó. Bv. 

., I . r· mijn eigen kind, b5n'ökáIh móngó. 

onze eigen prauwen, byato bêkisó móngó. 
(van een huis) zijn eigen dak, nsambá éy'fk;') móngó. 
Ditzelfde woord kan in verbinding komen met de persoonlijke 

voornaamwoorden, en dan vertalen we het in het Nederlandsch 
door zelf. 

Bv. eIh móngó, ik zelf; endé móngó, hij zelf; i;') móngó, zij zelf. 
In plaats van endé móngó kan men ook het zelfstandig naamwoord 
gebruiken: bomóngó, en in plaats van 16 móngó, hetzelfde in het 
meervoud: bamóngó, zij zelf. Zoo ook: zijn eigen 1)eld, lisála j'ömá
ngó; hun eigen zaken, bekéto by'àmóngó; hun eigen palaber, 
likambo j'àmóngó. 

8.. De bezittelijke voornaamwoorden kunnen in verbinding komen 
met de onbepaalde telwoorden (zie volgende les, I), zooals in het 
Ned. ons aller zaken, töma tökisó báumá (afgekort: töma tökis' 
áumá) ; de vader van hen allen, is'ékiy'áumá (isé èki6 báumá) (1). 

Zoo ook met andere onbepaalde telwoorden: 
tilka tökinyó bamo, de manden van 80mmigen onder u. 
bióto blkt6 bángá? de verwanten van hoevelen onder hen 1 
Met lette er op, dat de onbepaalde telwoorden in deze gevallen 

steeds in de eerste klasse komen. Gebruikt men het prefix van de 
klasse waartoe het zelfstandig naamwoord bèhoort, dan slaat het 
daarop terug en verandert de heele beteekenis. Bv. 

töma tökisó tóumá, al onze zaken; tilka tökinyó t5m5, sommige 
(enkele) uwer manden; bióto biki6 bingá, hoevele verwanten van hen? 

,. 5t-· 9. In plaats van de gewone bezittelijke voornaamwoorden hoort 
men soms nog een andere uitdrukking : den relatieven vorm van 
zijn, gevolgd door het voorzetsel éka, bij, met het persoonlijk 
voornaamwoord. Bv. 

waj'ól'eka we (wUi öle éka wä), jouw echtgenoote. 
--~_....~---

(I) In dit geval kan het bezittelijk voornaamwoord bij isé en dgl. onmo· 
gelijk weggelaten worden (zie boven 5). 
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tofaká töreka'mi, mijn messen. 
bióto bD'èk'!só, onze bloedverwanten. 

11. 	 Petsootls~in:fixert (byäkWànO by'àkeli). 

Het lijdend en het meewerkend (datief-) voorwerp worden 
wanneer zij niet worden uitgedrukt door een zelfstandig naam
woord (waar wij dus in het Ned. een persoonlijk voornaamwoord 
gebruiken) - in het 10nkund6 weergegeven: 

1. 	Voor personen, door persoons-infixen; 

2. Voor dieren en zaken, hetzij door zaak-infixen (Jes 25, I), 
hetzij door het voornaamwoord -k5 (zie les 10, lIl) na het werk
woord. 

Voor personen wordt het persoonlijk voornaamwoord, samen met 
het infix, gebruikt wanneer het noodig is voor den nadruk of terwille 
van de duidelijkheid. 

Hier volgen de persoons-infixen; de tusschen haakjes geplaatste 
worden gebruikt vóór klinkers : 
n, m (nj), mij; ko (kw, k), je; 0 (w, ow), hem, haar. 
'to (tsw, ts, t), ons; 10 (jw, j), u (1) ; a (a), hen, hun. 

Zij worden gebruikt zoowel om het meewerkend als om het 
lijdend voorwerp uit te drukken. Wat betreft het meewerkend voor
werp, dient te worden opgemerkt, dat dit in het lonkundó niet 
enkel onzen datief weergeeft, doch ook alle gevallen, waar wij de 
voorzetsels voor, aan, naar, bezigen. Het infix n bv. kan dus zoowel 
mij beteekenen als aan mij, voor mij, naar mij. Alles hangt af van 
den vorm en de beteekenis van het gebruikte werkwoord. 

De persoons-infixen komen in het vervoegde werkwoord onmid
dellijk vóór den stam. Zij zijn laag. Hier volgen voorbeelden in den 
derden persoon enkelvoud. Stam kt'ind, slaan : 
á-n-kUnda, hij slaat mij ; á-t~kt'inda, hij slaat ons; 
á-k~kunda, hij slaat je; á-l~kt'inda of ê-kt'inda, hij slaat u ; 
-ö-kunda, hij slaat hem; -á-kunda, hij slaat hen. 

Men merke op, dat volgens de gewone regels het persoons-prefix 
a wegvalt vóór de klinkers. 

(1) Zooals reeds gezegd, kan 10 veranderen in e (Inleiding, VI, 5). Vóór 
klinkerstammen wordt e tot by of meer tot eby = nj-eby-èta, ik roep u. 



á-fó-n-kunde, hij slaat mij niet; a-t-o..kunda, hij heeft hem niet ge
slagen. 

á-f-o..kunde, hij slaat hem niet; i-f-a-kunda, hij zal hen ~laan.. 

Zooals blijktuit deze voorbeelden, gedragen zich ook de vormc 

infixen gelijk Vóór een klinkerstám, wanneer het persoons-infix 
een klinker is. De vormen, die vóór een klinkerstam een I invoegen 
(zooals de bofifo) , doen dit ook vóór een klinkerinfix. Bv. 

nj-o..l-o-sangela, ik heb hem gezegd. 
bá-ó-I-a-tóma, men heeft hen bevolen. 
Voorbeelden van persoons-infixen vóór klinkerstammen : 
á-nj-ina, hij ziet me; tó-kw-eta, wij roepen je; 
nj-aw-ena, ik zie hem; njo..w-isa(njo..l-ow-isa), ik heb hem verbor. 

gen. bá-tsw-öka, zij hooren ons ; tó-jw-ëä, wij kennen u. jw-a...uola, 
gij vraagt hun. 

Eénzelfde werkwoord kan twee persoons-infixen hebben, nl. wan
neer het tegelijk een lijdend en een datief-voorwerp regeert. In 
dit geval staat het infix van het lijdend voorwerp vóór dit van den 
datief. Deze zegswijze komt vanzelfsprekend minder veelvuldig 
voor., Bv. 

njokoy~laki, ik heb hem je gebracht (eerste 0 = hem; ko = aan je). 

oötowètela, je hebt ons voor hem geroepen. 

iwá a5kampanala, de dood heeft me je ontroofd (je ontroofd aan 


mijn genegenheid bv.). 
bá6konkaa, zij hebben je aan mij gegeven (sprekende bv. tot 

een slaaf). 
Njakomba áónkokaa, God heeft mij aan je geschonken. 

111. 	 Wederkeerend infix (äkwano éä nkengwélá). 

Om de wederkeerendheid uit te drukken gebruikt het lonkund6 
het infix ya, dat onmiddellijk vóór den stam komt, en dat nooit 
zijn uitgang (a) verliest. Bv. 

á-ya-kumya, hij roemt zich zelf. bá-ya-sola, zij wasschen zich. 
Voor de duidelijkheid kan men er bomóng6, bamóngó, endé 

móngó, wÈmóngó, enz . .aan toevoegen. (zie begin dezer les). Bv. : 
ó-ya-Ianga wÈ m6ngo, je bemint jezelf. 
De nOêmvorm is n-ja...kaná, zich bero'uwen; n-ja...tlingyá, zich 

zelf vastzetten, gevangen zetten. 
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Dit infix ya is zoowel lijdend als meewerkend voorwerp. Bv. 
bá-ya-tókoja, zij putten voor zich zelf (1). 

Vele werkwoorden, waarbij wij zich gebruiken, worden in het 
lonkundó rechtstreeks uitgedrukt door een intransitief werkwoord; 
ya is hier dus overbodig. Bv. -bétam, zich te 8lapen leggen; sunam, 
zich neerbuigen, enz. 

Het enkelvoud van den bevestigenden imperatief neemt steeds 
het prefix 0 wanneer er een infix (van persoon of wederkeerend) 
bijkomt. Bv. : o-ya-solá, wa8ch je. 

TOEPASSINGEN. 

ilambE ikisó itakwÊlakf, ons huis i8 op ons gevallen. óyakumya 
WE móngó, mpókwiméjé, je roemt jezelf, ik geloof je niet. toöwU!lla 
nsango ya. bolábökáwE, ko aötosangela, wij hebben hem nieuws (mv.) 
van jouw dorp gevraagd, en hij heeft (het) ons gezegd. ötóma löko jwa. 
lisála lik:áé, hij zendt hem (in de) richting van zijn veld. balá mpoku 
.ekáIh móngó ; bolelo w'sk6 ék'fuá, zie mijn eigen bananenplanting ~ 
dit i8 hare grens. tsifatéla ilambE ikfsó, nsambá éy'ik6 éók.ita ESESU, 
wij zullen on8 hui8 dekken, zijn daki8 versleten (is geworden ver
8leten voorwerp). ónkaá ntelá ènko, geef me die banaan. njöluola 
lotómo jw'omóngó, ik heb hem zelf verlof gevraagd (ik heb het verlof 

, 	gevraagd van hem zelf). Uanga ikáIh la ik:iá bale ilanga, mijn familie 
en de hunne leven in vijandschap. onyi ale ikfsó yömba, dat is onze 
zaak (niet die van een ander). 

OEFENINGEN. 

1. Verhef je niet (sángy) boven je makkers. Je eigen kinderen 
hebben je zaken bedorven. Een kok (bolámbi) vergeet zich zelf 
niet. Hij heeft hem niets gezegd. Ik heb hem het nieuws gemeld 
>op hun lokolé. Gij hebt mij mijn trommen gebracht. Hebben ze 
u uw kippen teruggegeven ~ Is dit jouw prauw~ Ja, gij zult ze er
kennen aan (met) haar hoogen steven. Men heeft ons onze roei
spanen uitgedeeld. Wasch je met het water van je eigen bron. 
We zien ons zelf in onzen spiegeL De Blanken verheffen zich zeer 
hoog (= boven) met hun vliegtuigen. De luipaard heeft mijn drie 
-geiten gepakt. Je meester heeft je geroepen.; heb je zijn roep 
niet gehoord 1 Ik heb hem (wel) gehoord, doch ik heb me verstopt. 
Zich verstoppen is niet goed. Het is niet goed zich zelf te roemen. 

(1) In sommige dialekten beteekent dit infix ook elkander. bá-ya-langa, 
zij beminnen elkander, of zij beminnen zich zelf. Elkander kan echter door 
een bijzonderen vorm van het werkwoord vertaald worden (uitgang ANA, 

zie les 18, I). 
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Wij kennen u aan uw taaL Ik heb ze gezien in jouw bananenplanting. 
Zij hebben mij mijn schaaf gebracht. Ik roep hem, doch hij ant
woordt (amb) mij niet. Je varken heeft mijn aardappelen uitge
graven met zijn snuit. Ik gaf je mijn trektang. Hij heeft zijn 
hoofdharen uitgerukt (bil). Je hebt je een vinger afgesneden met 
hun zaag. Ik heb een boom gekapt, ziehier zijn wortelen. Hij wierp 
zich in het bosch uit schrik voor mijn hond. Ik zal u opwachten 
ginds ver aan het begin van uw vang-afsluiting. Ik heb hem vijf 
frank gegeven en hij bedankt me niet. 

2. Zet, zoo mogelijk, in het meervoud en omgekeerd. 
3. Maak de elisies. 
4. Zet in alle personen enk. en mv. : lriijn prauw, mijn bloed

verwant; mijn hoed; mijn palaber; mijn bijl; mijn hak; mijn 
tafel; mijn zuster; mijn jongere broeder. 

DERTIENDE LES 

I. Onbepaalde telwoorden (ml>a.nji Yä.<nkÓIOSW~élé.). 11< 47 U 
1

.1. Deze zijn : ~,~ 
0 -umá, allen, alle; het prefix is hoog. 

2° -mo, enkele, somm·ige; met stijgend prefix. 

3° -ngá? hoevele? met hoog prefix. 

40 nkó, geene. 

50 wêngi of ótswá, ieder, elk{: ~. (7)1a&c,-At;~ 18"• .1-) 

-umá, -mo en -nga zijn akkoordwoorden ; zij stemmen met de 

klasse van het bepaalde zelfstandig naamwoord overeen. -umá 
neemt de medeklinker-prefixen aan (1). Hun plaats is achter het 
naamwoord; om nadruk te leggen kunnen -umá en -mn ook voorop 
staan, -nga staat gewoonlijk aan het einde van den zin. 

nkó en wêngi (6tswá) zijn onveranderlijk; zij zouden ook kunnen 
beschouwd worden als voorzetsels. Zij staan steeds vóór het naam
woord, dat zoowel enkel- als meervoudig kan zijn. 

Voorbeelden : 
banto bá-umá, alle menschen; byito bé-umá, alle prauwen; 
banto bi-mo, sommige menschen; byato bl-m5, enkele prauwen; 
banto bá-ngá? hoevele menschen? byito bé-ngá? hoevele prauwen? 

(I) In plaats van -umá kan men ook zeggen: -umáká, of -nkumá en 
-nkumáká. Een synoniem van -m5 is -motst 
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bitóo bi-umá, alle kleederen ; töma tó-umá, alle zaken; 

bitóo bi-ma, enkele kleederen ; töma ta-ma, enkele zaken,; 

bitóo bi-ngá? hoevele kleederen ? töma tó-nga? hoevele zaken? 

nsálá i-umá, alle pluimen; mbáta i-umá, alle' stoelen; 

nsálá i-ma, enkele pluimen; mbáta I-ma, enkele stoelen; 

nsálá i-ngá? hoevele pluimen? mbáta i-ngá? hoevele stoelen? I"'. 


2. -umá kan ook in het enkelvoud gebruikt worden, bv, bont'öumá, 
heel de menschheid; zelden: heel den menseh. ngond'éumá, het, 
heele bosch. eyeng'éumá, heel de week (1), of alle weken. 

Zonder bepaald zelfstandig naamwoord kan -umá voorop staan 
met algemeen akkoord. Bv. 

nd'óumá ngonda, in het volle bosch; 
l'öum'otswó of l'aum'otswó, in vollen nacht, midden in den nacht; 
l'öumá nkásá of l'aumá nkésá, in den vroegsten morgen; 
l'öumá mpambá,uit volle macht; 
óum'Onto, een echte mensch, 
Na wêngi kan ook nog -umá gebruikt worden om aan te geven 

ieder en allen, ie(J.er van allen. Bv. wêngi bonto óumá, iedere mensch 
,en allen; wêngi bant'aumá, allen en ieder in het bijzonder. 

3. Van -nga? hoeveel? wordt een onbepaald bijwoord van tijd 
gevormd nI. lingá (cfr. les 11, V), lingá? als vraagwoord beteekent 
welke dag? 

4. Om ons "beide" te vertalen, bedient men zich in het lonkundó c, ,~. 

van het telwoord "twee", met het p~rsoonlijk voornaamwoo~d. Bv. 

wij beiden, is'áfé; (zij) beiden, iy'áfé. 
beide zaken, töma tt!kt! tófé ; beide kleederen, bitóo bikt! bifé. 

Ter versterking kan er ook nog -umá aan toegevoegd worden. 
Bv. is'áum'áfé, wij allebei. tuka tákt! tóumá tófé, beide manden. 

Dezelfde uitdrukkingswijze kan gebezigd worden voor meerdere 
getallen. Bv. gij (alle) drie, iny' (áum') ásáto; alle vier de honden, 
mbwá ik'ium'insi. 

(1) De heele week, enz. geeft men liever weer door eyenga (éà) bo

nkundu en dgl. 




11. 	 Zinsbouw. 
De gewone volgorde der zinsdeelen is : onderwerp, gezegde, 

meewerkend voorwerp, lijdend voorwerp, bepalingen van wijze, 
plaats, tijd. Bv. 

bonto ukumwáki la loángu móngó ánko ndá mbóka, een mensch 
liep zeer vlug daar op den weg. 

De bepaling van plaats ánko komt vóór la loángu, als men 
op deze bepaling van wijze nadruk wil leggen : 

bonto ukumwáki ánko ndá mbóka la loángu móngó ; zoo· ook, 
ter wille van de duidelijkheid : bonto ukumwáki anko ndá mbóka 
éä ióngo (op den weg naar de haven) la loángu móngó. 

Vergelijk ook met dezen zin: de vader zal de volgende week zijn 
kind met veel liefde 8uikerriet geven in het 'veld : 

iséifokaa b5na bosongo lalolango móngó ndá lisála nd'éyeng'eyöyá. 

Om de lengte te vermijden zegt men hier liever: nd'éyeng'eyöyá, 
isé ... enz. Zulke bepaling van tijd kan steeds voorop in den zin 
komen om den anders te langen zin te vermijden. 'Wanneer er 
echter nadruk dient opgelegd te worden, behoudt men ze liever 
aan htlt einde van den zin. 

Korte bepalingen (lóbi, ánko, enz.) komen onmiddellijk na het 
voorwerp. Bv. isé ifokaa bona bosongo lóbi... enz. isé ifokaa b5na 
bosongo anko... enz. ol:S(kó) echter komt onmiddellijk na het werk
woord : isé ifokaa olókó b5na bosongo ... enz. 

De leerling heeft van morgen zijn boek met veel zorg gelegd in het 
huis 1Jan den onderwijzer, wekoli aOlámbya bonkándá bökáé la 
jos:) ngáé nd'ilombs y'ölaki la nkésá. Of: wekoli aolámbya bonkándá 
bokáé la josó móngó meki nd'ilombs ya... Ook kan la nkésá voorop
staan. De vader sloeg 's nacht8 (of: eergi8teren nacht) zijn kind zeer 
hard (met een stok) in het hui8 van iemand ander8 : isé ákundáki 
b5na la bOl6 ngáé nd'ilombs y'önt'omo l'ótswó. Of : isé ákundáki 
b5na la nganja nd'ilombe y'önt'5m.o l'otswó bOki lifé. Of: l'otswó 
boki lifé isé ákundáki. .. 

111. 	 Naamwoordelijke bepalingen. 

De volgorde der naamwoordelijke bepalingen begint zich sterk 
aan te passen aan de Europeesche spreekwijze. De echte, door de 
oude inlanders en ook door jongeren, die diep in het binnenland 
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wonen - steeds gebruikte volgorde is deze : naamwoord, aan· 
wijzing van plaats, bezit, hoedanigheid, hoeveelheid. Bv. 

1. 	 tiika tanÉ tökálÎl tswa böló tótano, deze mijn vijf sterke manden. 
2. tiika tonÉ tsw'önkonji tswa böló tótano, deze viji sterke manden 

van den chef. 
3. 	 mbáta ya mbolo isáto, drie ijzeren stoelen. 
4. 	 falánga y'öm'ökálÎl ifé, 2 fr. van mijn echtgenoot. 
5. 	 botámbá wa mmuma w'ötálé, een hooge vruchtboom. 
6. etóo éa bolaki éa jilangi, het prachtige kleed van den onderwijzer. 

Onder invloed der Blanken hoort men ook reeds veel : 

1. 	 tiika tanÉ tökálÎl tótäno tswa böló. 
2. tiika tanÉ tótäno tswa böló tsw'önkonji; of : tiika tanÉ tswa 

byöló tótano tsw'önkonji. 
3. 	 mbáta isáto ya mbolo. 
4. 	 faláng'ifé y'öm'ökálÎl. 
5. 	 botámbá w'ötálé wa mmuma. 
6. etóo éä. jflangi éy'olaki. 

Wil men nadruk leggen, dan kan men het bezittelijke voornaam
woord niet enkel vooropzetten (zie vorige les), doch ook na het 
getal plaatsen: tiika tótano tökálÎl, mijn (niet jouw) vijf manden. 

-umá, alle, en -mo, sommige, komen vóór het bezittelijk voor
naamwoord: byelá béumá bekisó, al onze nooden. 

IV. 	 Passieve vorm (ekambema). 

De passieve vorm wordt weinig gebruikt; men neemt meest zijn 
toevlucht tot een omschrijving met den aktieven vorm (ekamba). 
Men hoort hem nochtans wel. Om den passief te vormen, voegt 
men gewoonlijk am achter den stam. De vervoeging is voor het 
overige gansch aan deze van den aktief gelijk. Bv. 

-keI, doen; -kelam, gedaan worden. 
-it, wegjagen; -itam, weggejaagd worden. 
-ét, roepen; étam, geroepen worden. 
Stammen waarvan de klinker a is, vervangen am door em : 
-lang, beminnen; -langem, bemind worden; 
-sang, zeggen; -sangem, gezegd worden; 
-bát, bezitten; -bátem, in bezit zijn van. 

Bv. Het werk wordt gedaan, bolemo bókambema. Het palaber 
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wordt "gehad", likambo liátema. De geiten zijn weggejaagd geworden, 
ntaa yolitama. De 'roeiers werden geroepen, baluki bétámáki. 
Deze jamswortels worden niet gegeten, mmomá int if6Itmt.. 

Slechts enkele werkwoorden krijgen an, in plaats van am : 

-fim, weigeren; -fiman, geweigerd worden. 

-fit, bederven; -fitan, bedorven worden. 

-ók, hooren; -ókan, gehoord worden. 

Enkele andere (transitieve) werkwoorden nemen den vorm van 


den causatief ~ 
-tn, zien; tny, gezien worden. 
-tén, doorsnijden; -tény, doorgesneden, worden. 
-bun, breken; -buny, gebroken worden. 
-át, splijten, scheuren; -áts, gespleten, gescheurd worden. 
Meerklankgrepige werkwoorden, die eindigen op ol, veranderen 

ol in w : 

-kombol, openen; -kombw, geolJend worden; 

-tókol, putten; -tókw, geput worden. 


TOEPASSINGEN. 
'> 

nkolé ingá yókana éndo, hoevele seintrommels worden hier gehoord? 
lm5 yókana, im5 ifókáné, sommige worden gehoord, andere worden 
niet gehoord. wêngi bskola béumá ale itk'eléng'tm5k6, 't is elken 
dag dezelfde uijze (= hetzelfde). ántumola ótsw'Mfa, hij beleedigt 
me elken dag. babáyá bák'áumá baöák~ma la nsttt, al die planken 
zijn vastgehecht met nagelen. isua ik6 fyá lóbi éndo, die boot komt 
morgen hier. byato btk'éfé bs516swa, beide prauwen zijn hersteld. 
baékoli ba botsfna botóá básonámáki lifé, zes ijverige leerlingen 
werden eergisteren uitgekozen. tok6 tóumá tökám. toölónwa, al mijn 
maniok is uitgeplant. toölamba bont'onto ntelá isát'isáto, wij 
hebben elk drie bananen gekregen. bá6ksnda loksndo fy'ánsi, zij zijn 
alle vier (met vier) op reis gegaan. bitóo bik6 biumá bifé bi5sota 
la mbUla, allebei de kleederen zijn nat geworden door den regen. 

OEFENIN"GEN. 

1. Verbind de volgende zelfstandige naamwoorden met alle onbe
paalde telwoorden (en vertaal de uitdrukkingen) : kind, smid, 
huis, geneesmiddel, beker, prauw, bijl, palmnoot, palmpit, priester, 
meester, tafel, touw, mes, bosch. 

2. Zoek de passieve vormen van de volgende stammen (en vertaal): 
téfel, kamb, uI, bung, tlingol, bétol, kol, kslsmol, kot, kit, kal, 

komb, bák, bás, lik, lak, lUk, fim, kafol, ók, át, tén. 
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3. Vertaal de volgende zinnen: 
De vader heeft aan elk zijner kinderen vijf vruchten uitgedeeld. 

In dat heele bosch zijn geen vruchtboomen. Zij hebben alle vier 
zeer hard gewerkt. Die doeken zijn alle vijf gescheurd. Ik werd 
midden in den nacht geroepen. Dit mes werd midden in het bosch 
gevonden. Die vier schoone manden van de vrouw zijn alle kapot. 
Men heeft hem reeds eergisteren gezien (pa,88ief) in Coq. De deur 
van het hok was geopend en de kippen zijn alle tien weggevlogen 
(de kippen zijn weggevlogen alle tien). Hoeveel potlooden heeft 
elke leerling ontvangen? De boomen zullen de volgende week 
geplant wordep, Nu zijp er geen hakken om putten te graven. Al 
mijn kleederen zijn afgellaakt. Geen een is er. Deze brieven zijn' 
alle geschreven met vele fouten. (Er) zijn enkele sinaasappelen 
uitgepikt. Het lijkt werd gisterenavond begraven. Alle koperen 
ringen van den grijsaard zijn uitgegraven. De onderwijzer heeft 
zijn twee honden gezien in het huis van den kapita. De voet van 
den jongen is verpletterd door een balk. Uw palabers zijn ontdekt. 
Heel de vergadering is uiteengestoven door (la) het gevecht. Al 
het zout is gesmolten met den regen. Beide kinderen zijn gewekt. 
Ze zijn allebei gewasschen. De potten zijn ontdekt door (la) den 
hond van die vrouw. 

VEERTIENDE LES 

1. Vraagwoorden (byiiójwá). 

Het lonkundó bezit weinig vraagwoorden. Ziehier de meest 
gebruikte: 

1. ná, wie, wat? Kan ook vervangen worden door é. 

bont'önko ná? wie i8 die men8ch ~ 


bont'onyi ale ná? wat is die mensch (wat doet hij, bv.)? 

ákela ná = ákela é? wat doet zij, wat zegt zij? 

önko é = önko ná? wat i8 er? wat is dat? wie is dat? 

endé ale bana óä ná? van wien i8 hij een kind? 

töma t:ms tswa ná? wiens zaken zijn dit? 

ilambE ya é? wiens huis? 

In het meervoud zet men, bij personen, gewoonlijk baa vóór ná, 


hetgeen altijd dient te gebeuren wanneer het naamwoord-onder
werp (in een relatieven zin) ver afstaat van het vraagwoord en 
wanneer het naamwoord voorwerp is. Bv. 

banto bäki w'ötómáká la wato baa ná? wie zijn de personen die 
je met de prauw hebt weggestuurd? 



, 


ósangéláki baa ná? aan wie heb je het gezegd? 

wámbyaki sandUku éka baa ná? bij wie heb je de· kist neergezet? 


Voor zaken gebruikt men niet baa, doch alleen ná, of men bezigt 
het vraagwoord nkó met het koppelwoord, zooals we later zullen 
zien. 

De zegswijze éä ná? van wat? komt overeen met ons "Wat 
denk je wel? Geen kwestie van !" 

2. mó, hoe. Kan verbonden met ngá, zooals, of met te, dat (voeg
woord) : bont' önko ale mó? hoe is die mensch? 

óluka mó? hoe roei je? 
ókela mó? hoe zeg je 1 of : hoe doe je? Terwille van de duidelijkheid 

zegt men liever: ókela ngánió? hoe doe je? ókela te mó, hOe zeg je? 
~wat zeg je? (of : ókela te é? wat zeg je 1) 

ale yàndá ya ngámó, wat is dat voor een bijl? (vraagt naar de 
hoedanigheid). 

3. é dient om een gewonen vragenden zin te maken. Men kan 
het vervangen door den eindtoon van den zin niet te laten zakken. 
ale la yömba é? heeft hij iets? aOI'Ö.ndola l~kend~ é?is hij terug van 
de reis? 

4. nkó, waad Vraagt naar de plaats. aotswá nkó? waarheen is hij'? 

bolaki ale nkó? waar is de leeraar ? 

mbwá imáki nkó7 van waar is de hond gekomen? 


5. 	-ngá, hoeveel; zie vorige les, onbepaald telwoord. 

6. 	na, zet den zin in ; is een vragend voegwoord, dat men zou 
kunnen 	vergelijken met het Nederlandsch welnu? 

n'ökele ngámó 7 Welnu, wat ben je vanzins te doen? 
na nkele mó 7 (na Iikele mó 7) Wel, wat wil je dat ik doe? 
na 0 kO, na mpé. Wel, wat zou ik anders, wat kan ik er aan doen? 
na é? En wat anders? Wel natuurlijk! 

7. la, in het begin van den zin, geeft den nadruk te kennen. Het 
wordt meestal voorafgegaan door een naamwoord of een voor
naamwoord. Bv. 

onyi la b~ndilá é 7 Is dat een blanke daar? 
önko la Bale é 7 Is dat Eale daar? 
5k5 la áwáki lóbi7 Is het zij die gisteren gestorven is? 
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wi la oÖyá? Ben ie gekomen? 
ió la baöyá é? Zijn zii gekomen 1 
baflo la tóluole é? Het onkruid moeten wij het uittrekken (of mis

schien omhakken bv.)? 

8. Andere vraagwoorden uit onze talen worden door vraag
uitdrukkingen weergegeven. Bv. 

la ná? = la é? a) waarmee? (woordelijk : met wat)? 
b) waarom? 

ndá ná of ndá é? waarin, waarop? 
(Ia) ntsfna éä. ná? = ntsfn'M é? om welke reden? waarom 1 
(Ia) ntsfna ná? = ntsfna é? bokóo é? = l'okóo é? = la bokóo 

wa. ná? l'okóo wa. é? l':>k:>ng:> wa. ná? d:>k:> éä. é? daka 
éä. ná? nd'éwela éa ná? l'ewel'ea é? = joi ná.? = likambo ná.? 
enz., u'OOrom, om welke reden, ter wille van wat, uit welke oorzaak? enz. 

ekeké ná? of meer gebruikt ekek'éle nkó? wanneer? (welke tijd?} 

Il. Subjonctief (etsingamaka). 
1. De affirmatieve vormen van den subjonctief worden gevormd 

door: een hoogtonig prefix, den uitgang e, en den steeds laag
tonigen stam (welke ook de grondtoon weze). Bv. 

kund, slaan; ákunde, dat hij slaat. 
tungam, gevangen worden; átungame, dat hij gevangen worde. 

Een voorwerps-infix echter maakt de eind-e hoog en brengt 
den stam tot zijn oorspronkelijke toonshoogte terug, terwijl in 
meerklankgrepige woorden de bij-klankgrepen de toonshoogte van 
den uitgang volgen. Bv. 

á-ko-ktindé, dat hij je slaat; O-sangél-é, dat hij hem zegge. 

De subjonctief drukt een wensch uit. Hij wordt ook gebruikt 
na werkwoorden die het willen, verlangen, bevelen, wenschen, 
passen te kennen geven: -lang, sim, tóm, sangy (zich voornemen),. 
b:>ng, dam (passend zijn); alsook na voegwoorden, die een doel,. 
een wensch, een wil uitdrukken : omeka (liever, beter), te (opdat), 
wate (opdat namelijk), kelá (opdat) : 

ildanga ilksnds, ik wil weggaan (uitspreken ildanga. ilksnds). 
átóma ókole, hii beveelt je te nemen. 
áanga ósuname, het Past dat je buigt. 
ilksnds? mag ik gaan? (wil je dat ik ga)? 



tókime nyama, laten wij het dier volgen. 
omeka mbwe, ik sterf liever (uitspreken: omek:a mbwe). 
yélá nkái kelá tóssmws, breng de roeispanen dat wij .van wal 

steken. 
yökole yiika káólá tflkmds, ga de mand halen dat we gauw ver

trekken. 

2. Ziehier de volledige vervoeging van den gewonen praesens
subjonctief van den stam -Mnd, wachten op, met en zonder infixen : 
m-bond-e, dat ik wachte n-ko-ónd-é, dat ik op je wachte 
ó-ond-e, dat ie wachte ó-m-bónd-é, wacht op mij 
á-ond-e, dat hij wachte á-to-ónd-é, dat hij op ons wachte 
tó-ond-e, dat wij wachten tsw-O-ónd-é, laten we op hem ?Luchten 
ló-ond-e, dat gij wachte jw-à-ónd-é, wacht op hen 
bá-ond-e, dat zij wachten bá-Io-ónd-é, dat zij op u ?Luchten. 

Voorbeelden van een laagtonigen stam met en zonder infix : 
á-om-e, dat hij doode O-om-é, dat hij hem doode 
ó-om-e, dat je doode w-O-om-é, dood hem. 

Stammen eindigend op a veranderen a in e; de op s uitgaande 
krijgen geen e meer bij. Ook deze stammen volgen de uiteengezette 
toonregels. 

Bv. tl-le, dat ie ele ; maar 6-1á, dat hij hem opete. 
é(b), weten, kennen, wordt in den subjonctief meestal: ey : bv. 

bêye, dat zij weten. 

3. De subjonctief op afstand duidt aan dat de handeling op af
stand van den aangesprokene dient te geschieden. Hij wordt 
gevormd met het infix Ó (of yó). Ziehier de vervoeging: 
nj-ó-ond-e ó-ó-ond-e á-ó-ond-e 
tó-ó-ond-e ló-ó-ond-e bá-ó-ond-e. 

Vóór een klinkerstam valt 0 weg. Bv. -us, werpen: 
nj-ûs-e ó-ûs-e á-ûs-e 
tó-ûs-e ló-ûs-e bá-ûs-e. 

Met infix ya, zich zelf : 
nj-ó-ya-ónd-é,ó-ó-ya-ónd-é, á-ó-ya-ónd-é, enz. 
nj-ó-ya-us-é, ó-ó-ya-us-é, á-ó-ya-us-é, enz. 

4. De habitualis neemt den uitgang ake. Hij geeft te kennen dat, 
de wensch, of het bevel, enz. meermalen of voortdurend dient te 
worden opgevolgd. Hij wordt ook gebruikt als habitualis van den 
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indicatief-obligatief. Dus : ü'endake (let op de uitzondering op den 
gewonen euphonie-regel), dat hij meermalen ga; dat hij vOOlrtga met 
gaan ; hij moet meermalen gaan; hij moet blijven gaan . .Stam bónd : 

m-bond-ake, ik ... á-ond-ake, je ... á-ond-ake, hif... 
tá-ond-ake, wij ... ló-ond-ake, gij ... bá-ond-ake, zij ... 
Men infixen : á-m-bónd-ü'é, op mij; á-ko-ónd-áké, op jou; 

ö-ónd-ü,é, op hem; á-to-ónd-ü'é, op ons; á-lo-ónd-ü'é, op u; 
a-ónd-áké, op hen. 

Stam sangel, zeggen tot, met infixen : 
á-n-sangél-ü'é, dat hij mij meermalen zegge; á-ko-sangél-ü'é, 

tot je ; ö-sangél-ü'é, tot he,",,; á-to-sangél-ü'é, tot ons; á-lo-sangél
ü'é, tot u; a-sangél-ü'é, tot hen. 

De stammen die uitgaan op een klinker, krijgen als suffix slechts 
ke, hetwelk ke wordt, wanneer de eindklinker e is, zelfs waar deze 
in a is veranderd (zie les 6, IV, C). 

5. 	 De habitualis op afstand ontstaat uit de ineenwerking van 
beide voorgaande vormen, nL infix 6 en suffix ake. Bv. 

Stam -sang, zeggen. á-á-sang-ake, dat hij meermalen ga zeggen. 
Deze vorm beteekent dat de handeling op afstand en meermalen 

plaats hebbe. 
Het suffix ake volgt dezelfde euphonische en toonregels als de 

gewone habitualis (onder 4). 	Bv. 
bá-á-to-sangél-ü'é, dat zij ons komen zeggen. 
bá-5k-ake basi, dat zij gaan baden. 

6. Een tweede habitualis op afstand wordt gevormd met het infix 
6 en het suffix ü'á (I). Hij voegt bij den voorgaanden vorm de 
beteekenis dat de handeling op verscheidene plaatsen dient te 
worden verricht. Bv. 

ba5kenda te bá5katáká betámbá, zij zijn weggegaan om op ver
scheidene plaatsen boomen te gaan kappen. 

ótokaá bal6fa tó51afake nsé, geef ons vischhaakjes dat wij gaan 
heng~len (meermalen op dezelfde plaats). Maar: 

6tokaá bal6fa tM16f~ká nsé, geef ons ~)ischhaakjes dat tl'ij gaan 
hengelen (op verscheidene plaatsen). 

(1) Deze vorm volgt dns niet de g~'wone toonregels van den subjonctief 
(zie hierboven 1). 



N. B. Het infix Ó valt in deze beide vormen weg vóór een klinker. 
Bv. 

éta banto bá-îmol-ake sandûku, roep mannen dat zij. de kisten 
komen wegnemen. 

yête banto bá-imól-áká bskoka, ga mannen roepen, dat zij de 
omgevallen boomen gaan wegruimen. 

7. De opvolgende of subsequente subjonctief duidt aan, dat de 
handeling na een voorafgaande dient plaats te hebben. Men zou 
hem ook kunnen noemen: toek:omstigesubjonctief, of subsequente 
toekomende vorm. Men kan hem vertalen door : dat hij kome in 
de toekomst na... ; dat hij eerst dit of 'dat doe' en ditarna kome. 
De voorafgaande handeling wordt heel dikwijls niet uitgedrukt. 
Deze vorm wordt weergegeven door den gewonen subjonctief 
(zie hierboven 2) voorafgegaan door de voegwoorden mpángá, of 
mpá, kángá of ká. Bv. 

ksndá felé bolá, mpáng'óye, ga even naar huis, je kan daarna 
komen. 

mpá Iije, ik zal daarna wel k01nen. 
káng'óókole lóbi, je mag dan morgen komen halen. 

8. Ten slotte bedient men zich in het lonkundó van den sub
jonctieven vorm met voorvoeging van yo (meerv. 10) om de gebie
dende wijze op afstand uit te drukken (zie les 6, V). 

TOEPASSINGEN. 

Iikosangela te 60ks bäsi nd'ióngo, ik zeg je dat je zoudt gaan 
baden aan de haven. onyi la wato wa Eale é? Is dat daar de prauw 
van Eale1 Iisfma Iidokols bolok6, Ik zou willen mijn geval uiteen
zetten. Iikosangélé jöi é? Mag ik je iets zeggen? Ik zou je iets urillen 
zeggen. ókite bolá ngámó? Hoe wil je (hoe zal je) thuis geraken 1 
iijáki te Iijambole mmuma, ilanga ifonds, Ik kwam om de vruchten 
op te rapen, zij zullen bederven (woordel. zij willen bederven). ómeke 
felé óluke nkái é? Zou je eens willen probeeren (roeispanen) te roeien? 
Iikele la yömb'iná ná? Wat kan ik met deze zaak doen? Iitombe yilka 
inko nkó ? Waarheen zal ik die mand dragen? of : Wat kan ,ik met 
die mand doen? Hna Hk€ ná? Hoe heet je (woordel. : je naam wat)? 
éta bokUné áókambe bolemo, roep je jongere broeder, dat hij kome 
werken. áfólangé la é? Waarom wil hij niet? áóluolake ballo, dat hij 
het onkruid (meermalen) kome uittrekken. yökole löngo óólaláká 
mbóka, ga een hak nemen en de wegen effenen. 
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OEFENINGEN. 

1. Vervoeg de volgende werkwoorden in den gewonen subjonctief 
en vertaal tevens : bom, sang, kund, kund, téfel, k~l, ón,ü, bung, 
kumb, sim, Én, 61. 

2. Vervoeg (en vertaal) in den gewonen subjonctief: hem dooden, 
mij slaan, je beleedigen, ons Moren, u zeggen, hen brengen, zich 
scheren, zich wasschen. 

3. Vervoeg (en vertaal) de volgende w,erkwoorden in den sub
jonctief op afstand : een boom kappen; het kind slaan; de lans 
werpen ; de boot zien; maniok planten ; een banaan eten'; gra8 uit
rukken; een pot koopen. 

4. Vertaal en vervoeg in den afstands-subjonctief op meerdere 
plaatsen : ons wegstooten; hen van uJal doen steken; je buigen; 
mij ,vergeten; zich verheffen; hen brengen ;u wekken. 

5. Vervoeg in den habitualis van den subjonctief: bidden, lezen, 
roepen, dompelen, toezien, schrijven, schaven. 

6. Vervoeg in den habitualis (met infixen) : mij haten, je geloo
ven, hem vragen, ons bedanken, u beweenen, hem loslaten, zich 
berouwen, zich wasschen, zich bewaken. 

7. Vervoeg in den subsequenten subjonctief: gaan, komen, leven, 
,binnengaan, fluiten, zingen, onderwijzen, leeren, weten, neerdalen, 
bewaren, verkoopen, binden, geven. 

8. Vertaal: 
Ik wil dat je vandaag terugkeert naar huis. Hij zal dan morgen 

den brief wel schrijven. Het is niet goed dat je den stroom over
steekt met dezen storm. Waarom wil je niet dat ik in de prauw 
stappe 1 Zou je willen ondergaan? Ik zal dan maar blijven. Wie 
is daar? Ik, ik zou willen een boek koopen. Ga het liever halen in 
het magazijn. Het is goed dat wij gaan bidden in de kerk. Ik zou 
u iets willen zeggen. 't Is goed dat je je haast, dan kan ik nog mijn 
fuiken gaan nazien. Het past dat gij de ouderen eert. Waarom 
moet je altijd loopen '? Waar moet ik, de manden neerzetten? 
(Ik zou willen) u de hand geven (sambel). Gij moet de oude 
mannen groeten. Hoe wilt gij den stroom oversteken? Is dat daar 
de onderwijzer? Ja, hij is het. Zou ik hem gaan groeten'? Neen, het 
is beter dat je hier blijft. Ben je gekomen? Ja, ik zou je wat willen 
zeggen en dan terug naar huis gaan. Van waar kwam je? Wièns 
hond is dit? Wat is dat voor een hij!'? Is het een goede bijl? Zou 
je eens willen probeeren een boom ermee te vellen? Wat kan ik met 
dien boom doen '? (Waar zal ik dien boom dragen?) Je kan er plan
ken mee zagen. Zal ik je zaag brengen dat je begint! Neen, laat 
z.e maar. Het past dat kinderen hun ouders eeren (fik). Ik zal 
eerst een bad nemen, daarna zal ik u komen opzoeken (vinden). 



Ga je even wasschen, daarna kan je komen eten. Zal ik hier blijven? 
Natuurlijk, waarom wil je weggaan ? Waarom weigert gij me steeds 
eten? Wat (is) dat~ 0, ben jij het? Wat wil je dat ik er aan dóe? 
Wasch je eIken dag. En waar is het water? Hier is het.. 

VIJFTIENDE LES 

I. 	Subjonctief (vervolg). 

De 0 nt ken n end e v 0 r in e n van den subjonctief zijn : 

1. Het gewone praesens gevormd met het infix fó en den uitgang ~. 
Klinkerstammen voegen een 1 tusschen fó en den stam. Bv. 

táng, meenen : 
m-pó-táng-a, dat ik niet meene tó-fó-táng-a, dat wij niet meenen 
ó-fó-táng-a, dat je niet meent ló-fó-táng-a, dat gij niet meent 
á-fó-táng-a, dat hij niet meene bá-fó-táng-a, dat zij niet meenen. 

Stam ók, hooren : 
m-pó-l-ók-a, dat ik niet More tó-fó-l-ók-a, dat wij niet hooren 
ó-fó-l-ók-a, dat je niet hoort ló-fó-l-ók-a, dat gij niet hoort 
á-fó-l-ók-a, dat hij niet More bá-fó-l-ók-a, dat zij niet hooren. 

Zinnen: 
toféndáké ntando ófólinda, steek den stroom niet over opdat je 

niet vergaat. 
kotá jöi linko nd'önkándá ófólófela, schrijf dat op een briefje, om 

het niet te vergeten. 
De ondergeschikte zin die dezenvorm bevat, kan ingeleid worden 

door het voegwoord nyangó.Bv. 
kitá ntaa nyangó éfólota, houd de geit va~t, dat zij !tiet vluchte. 

2. Het infix yo voegt de beteekenis van afstand erbij: ófóyötánga, 
áfóyöóka. Deze vorm kan echter goed omschreven worden door 
den infinitief na de werkwoorden yá, komen, of tswá, gaan. 

3. Met laag persoons-prefix eninfix tawordt de habitualiseen 
voortdurend verbod. Het suffix is hoog. Bv. 

ba-ta-tutám-áké, zij mogen nooit dichtbij komen . 

. lo-ta-kel-áké, gij moogt niet doen. 


4. Met hoog prefix, hoog suffix, en infix fó krijgt de habitualis 
verscheidene beteekenissen : 
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1° Een gewoon doch .sterk verbod : ófósangéláké nk'onto, zeg 
het niemand. 

20 De ontkenning van den gewonen habitua1Îs indicatief : 
mpákwlnáké éndo, ik zie je hier nooit. 

30 V ooml : een vraag waarop men aandringt: lófólUkáké é? 
Roeit gij dan niet? 

5. Een voortdurings- of gewoonte-subjonctief wordt gevormd 
door vorm 2 te doen uitgaan op aka. Bv. 

báfóyöbinaka, opdat zij niet steeds zouden dansen; 
ófóyösangaka, opdat je niet steeds zoudt zeggen. 
Het infix kan ook foó zijn : 
báfoóbinaka; - ófoósangaka. 
Vóór klinkerstammen kan de eind-o van het infix wegvallen. 

Bv. báfóylnaka (ook: báfóyaénaka), opdat zij niet zouden blijven 
zien. lófoékolaka, opdat ge niet steeds zoudt keren. 

11. 	 Objectieve vorm (datief-vorm) van het werkwoord 
(wambéjá) (1). 

De objectieve vorm geeft de betrekking aan met een voorwerp, 
,dat zoowel meewerkend voorwerp als bepaling kan zijn. Hij ver
vangt verscheidene onzer voorzetsels, zooals : aan, voor, naar, 
tegen, ten overstaan van, ten opzichte van. 

De objectieve vorm wordt afgeleid van gewone werkwoord
vormen als volgt : 

1. Door achtervoeging van het suffix el (El). Bv. 

sang, zeggen; sangel, zeggen tot iemand. 

sunam, (zich) buigen; ósunamele nkóló, buig (je) voor je meester. 

sómb, koopen; aönsómbela etóo; hij heeft een kleed voor mij 


gekooht. 
kand, gaan ; áálakendEla, hij is naar hen toege,gaan. 
tutam, naderen; aötutamela ntando, hij is den stroom genaderd. 
fit, bederven; baötofitela mpoké, zij hebben onze potten bedorven. 
sáan, klagen; aönsáanela, hij heeft over mij geklaagd. 
mEmEsan, mopperen; ámmEmEsanela, je moppert tegen mij. 

2. De stammen die uitgaan op 1, lateR deze 1 vallen vóór· den uit 
gang el, uitgezonderd degene die eindigen op il en uI. Bv. 

(I) Ook applicatief geheeten. 
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keI, doen; keel, doen voor iemand. 
kol, nemen; yönkoélé lomuma, ga de vrucht voor me halen. 
bal, kijken; ómbaélé nsósó, ga in mijn plaats naar de. kippen 

kijken. 
MI, dekken; áónttsla ilombs, hij heeft voor mij het huis gedekt. 
U, plaatsen; aönjUela boté ndá töma, hij heeft voor mij een genees

(of toover)middel in het eten gedaan. 
tUl, smeden; óntulélé bakongá, smeed 14nsen voor me. 

3. Meerklankgrepige werkwoorden die op ol en op el uitgaan, 
veranderen deze suffixen in oj (oj) en ej (sj) : 

kombol, openen; báótokomboja ekuks, zij hebben de deur voor 
ons geopend. 

ámbol, OpralJen ; ámbójá bolaki 15ft, raap het potlood op voor den 
onderwijzer. 

téfel, spreken; aóntéfeja jöi, hij heeft mij iets gezegd. 

De werkwoorden op el kunnen echter ook regelmatig gevormd 
worden volgens regel 2. Bv. : 

téfel, spreken; aóntMeelajöi, hij heeft me over iets gesproken. 
sangel, tot iem. zeggen; ó,nsangéélé Esalé jöi IInko, zeg dat tot 

Esale voor mij. 
Mndsl, bidden tot iem. ; ómbóndttlli Njakomba, bid God voor mij. 

Men merke op dat sommige werkwoorden een dubbelen objec
tieven vorm kunnen krijgen.il 

I; 4. Causatieve werkwoorden plaatsen na hun gewonen positieven 
uitgang het suffix ej, volgens de gewone regels . 

tungy, gevangen zetten; óntungéjé ntaa, zet de geit voor mij vast. 
fuj, vermeerderen; áómpuleja lióndo, hij vermeerderde (me) mijn 

t deel (ful -+ lulej). 
ój, buiten doen gaan; báónjóeja nsósó, zij hebben mijn kippen 

buiten gedaan (6l -+ 6lej -+ 6ej). 
ámby, neerleggen; aönjámbeja itokó, hij heeft voor mij een mat 

neergelegd (ámb -+ ámbej). 

5. Ge h r u i k. Daar de objectieve werkwoordvorm zeer dik
wijls depJaats inneemt van onze voorzetsels, wier beteekenis zij 
op een ai1dere wijze weergeven, moet het voorwerp zonder voor
zetsel worden gebezigd: het wordt gewoon meewerkend voorwerp. 
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In den-zin staat het dus na het werkwoord en vóór het lijdend 
voorwerp. Bv. 

nyangó aolámbela b5na nsé, de moeder heeft vi8ch bereid voor haar 
kind. 

baölókela pulusi nkds, zij waren vertoornd op den politieagent. 
Het meewerkend voorwerp wordt in het vervoegde werkwoord 

ingelascht, wanneer het een voornaamwoord is. Bv. 
!;:mud aonjulela nkimo, het jongetje heeft naar mij om hulp ge

roepen. 
5f5nkendBéla é? Waarom kom je niet tot mij (naar me toe)? 
Het gebruik van het objectief werkwoord, samen met door een 

naamwoord of door een infix uitgedrukt voorwerp, maakt zeer 
dikwijls de bezittelijkf:) voornaamwoorden gansch overbodig, zoo
dat zij weggelaten worden. Bv. 

óndendélé nsósó, kijk eens naar mijn kippen. 
ónkitélé b5na, houd even mijn kind va8t (in mijn plaats). 
baoyafitela likambo, zij hebben hun eigen Pfllaber zelf bedorven. 
Men gebruikt echter den objeètieven vorm niet in uitdrukkingen 

als: 
baowimola benk6to, men heeft hem (zijn) kleederen uitge(ütan ; 
baoloánda bakata, men heeft hem de handen gebonden; 
aolouna nkolo, hij heeft hem de beenen gebroken. Enz. (1). 
Sommige objectieve vormen kuunen zoowel transitief als intran

sitief gebruikt worden. Bv. 
it, ondergaan (van de zon) ; aolilela jefa jefa jöwilela, de zon 

i8 ondergegaan, terwijl hij dit of dat deed. 
kyf, dageraad worden; t5kyfláki jefa ndá mbóka, of : jefa 

litakyfláki ndá mbóka, het daagde toen wij op weg waren. 
kwf, vallen; botámbá ba5takwila of ta5kwila botámbá, er is 

een boom op ons gevallen. 

6. Buiten. den objectieven vorm van gewone·'Stammen, keRth.~t 
lonkundó ook meerklankgrepige werkwoorden, die Uitgaan op el, 
zonder dat men ze kan afleiden van enkelvoudige vormen. Hun 
beteekenis kan objectief zijn ofschoon zij vaak door een niet

(1) Objectief gebruikt zouden deze zinnen beiRekpnen : men hpeft in zijn 
plaat" de kleederen (van iem. anders) uitgedaan; (iem. anders) handpn ge· 
bonden; (iem. anders) beenen gebroken. 



objectief Nederlandsch woord moeten vertaald worden - doch 

ook anders. Bv. yêl, brengen (komen naar); kitel, neerdalen; UIel, 

stijgen; kondel, instappen; utel, herhalen (terugkeeren tot). 


. . 
111. Onbepaalde voornaamwoorden (bankitsaina ba nkóloswélé). 

De twee onbepaalde voornaamwoorden (bijvoeglijke woorden) 

zijn: 


"!m5, sommige, een ander (derzelfde soort) ~m:>tsi), met 

stijgend prefix. 


Dit is hetzelfde woord als het onbepaalde telwoord enkel, sommig, 

en als het bepaalde -m5, één (zie lessen 10 en 13). 

-nkiná, een ander (van een andere soort), met hoog prefix. 
Meestal zullen wij -m5 v~rtalen door nog een, en -nkin~ dOO~ kw..v 

een ander. (A. fU..... ~ J-, "" ......u" '-" ~~ t,..,.~t.a.Jt "'" "'~ . J~ 
,.. P..u-d.\ ..c..t; "-"' ,..~.

bont'omo, nog een mensch, de volgende bv. ~f:~ t;A_L/:fN:;'~ 
bont'onkiná, een andere, jij niet of hij niet. ~ _ Co .~r-
Deze beide voornaamwoorden zijn akkoordwoorden. 
Van -nkiná wordt gevormd het bijwoord lénkiná, nog eens, 

opnifÇ,uw, dat ook voegwoord kan zijn in de beteekenis van en dan, 
daarna, enz.

'J - -mo la -m5 beteekent de eene of de andere, zoo een bij uitzondering. 
Bv. is'éy':>15tsi ntáótáká b5n'ow':>15tsi, nk'om5 l'5m5, een goede 
vader geeft het leven niet aan een goed kind, tenzij eens de eene of 
andere bij uitzondering. 

4J ~ Door verdubbeling krijgt men de beteekenis nu een en dan een, 
J hier en daar een, enz. bam'i.mo, elk een (bv. balá1a, sinaasappelen). 

tiika tOm5 tom5, hier en daar enkele manden. 
'ij ~ De eene ... de andere wordt in het lonkundó uitgedrukt door het 

aanwijzend voornaamwoord -nyi ... -nyi. Bv. 
onyi ásima y:>k6, onyi ásima bank:>, de eene eet graag maniok, de 

andere echter eet graag bananen. 
Î8ua inyi iksnda la lomo, inyi mpé ifa la l:>ksnd:>, de eene boot 

vaart vlug, de andere integendeel geraakt niet vooruit. 

TOEPASSINGEN. 

báfût'ótéfela tófólasska, zij spreken niet meer, uit vrees dat wij 

"'en zouden uitlachen (woorde!. opdat wij hen niet uitlachen). lófósáJáké 

besá1a é? Werkt gij dan nooit? yosangele baningá batalindéláké 
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ngonda, ga je kameraden zeggen dat zij niet naar het b08ch mogen 
gaan. lonkoélé likonja, gaat geld voor me halen. batantutáIriéláké. 
dat zij me (vol8trekt) niet naderen! tókolámbélákf tQma tonkiná, 
wij hebben ander eten voor je bereid. aötswflela bokwá b5mond'angánju, 
zij heeft nog meer zout in onze groenten gedaan. ómpuléjé bauta. 
vermeerder de olie voor me = geef me meer olie. etáfé éy'otámbá .t''.s5kwêla b5na, een tak van een boom i8 op het kind gevallen. báóku
mbela nyangó nsósó Imo, zij hebben enkele kippen gevangen voor 
(hun) moeder. bolaki ákafele baékoli balála bam'amo, de onderwijzer 
geve den leerlingen elk eenige oranjeappelen. banyi baokomboja 
bonkonji ekuks, banyi batálanga, de eenen hebben de deur voor 
het hoofd geopend, de anderen hebben niet gewild. ónjétélé bont'önkiná 
áónkambélé bolemo bont, roep (me) iemand ander8 om dit werk 
t'oor me te komen doen. 

OEFENINGEN. 

1. Vorm den objectieven vorm van de volgende werkwoorden 
(m,:ît een voorbeeld, en vertaal) : 

fi, kil, ój, bin, tand, komb, kombol, tungy, tungol, sámy, sámol. 
bambol (aansteken vuur), afy, afol, sol, sool, ból, lel, tumol, jwt. 

2. Vervoeg in drie ontkennende subjonctief-vormen de stammen: 
. ók, tb, un, ón, tUl, Ul, bal, ótal, yá, téfel, káol, lUk, fénd, MeI, 

ángan, sangany, 16mb, komb, kombol, kot, lot, ukuIJlw. 

3. Vervoeg: 
Ik mag me niet overzetten ; ik mag je niet naderen ; ik mag niet 

klagen tegenover God; ik mag mijn geiten niet losmaken; ik mag 
uw prauw niet van wal doen gaan; ik mag niet met hem praten; 
ik mag ûjn familie niet beleedigen ; ik mag niet de tafel voor ons 
dekken ; ik mag niet voor u dansen ; ik mag voor hen geen water 
aan de bron putten. 

4. Vertaal: 
Zie toe, dat je je niet aan dat stuk flesch wondt. Wij gingen 

binnen in de hut om niet beregend te worden. Bind den hond stevig 
vast opdat hij niet vluchte. Hoe (komt het dat) ik nooit meer 
nieuws van je hoor? Waarom plant ge geen maniok hier? Maniok 
gedijt nimmer in dezen onvruchtbaren grond. (Dan is het) beter 
een ander bosch te zoeken. Ik eet nooit sinaasappelen, breng me 
liever andere vruchten. Waarom wilt gij voor mij geen maniok 
uitsteken? De eene wil je wel helpen, doch de andere wil niet. 
Spreek zacht (ik5kt) dat niemand het hoore. Bind de prauw aan 
dien boomstronk goed vast, opdat zij door den storm niet van 
land ga. De wind heeft onze bananen omgeworpen. Sommige men
schen leeren nooit verstand. Men mag nooit nijd voor zijn naaste 
voelen. De leerlingen der school hebben voor ons een lied gezongen 
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om ons te verwelkomen. De wilde kat heeft (me) al mijn kippen 
gepakt. Ik wil geen geiten kweeken opdat zij niet mijn planten 
(önywaka) afeten. De wind heeft de nok van mijn dak ontbloot 
(kukol). Wil je het voor mij opnieuw dekken (kUk)? (Het is) goed 
dat je die les herhaalt. 

ZESTIENDE LES 

I. Transitief (njumbi) en intransitief (bonk6umba). 

In het lonkund6 zijn vele werkwoorden in hun gewonen enkel
voudigen vorm transitief. Enkele echter zijn intransitief. Zel
den zijn zij zoowel transitief als intransitief. Verscheidene intran
sitieve werkwoorden kunnen echter een inwendig (intern) voorwerp 
hebben. Voorbeelden van: 

Tra n s i tie v e w e rkw oor den : fénd, oversteken; H, 
plaatsen; én, zien; k:>t, kappen; 6n, planten; sang, zeggen; M, 
eten, enz. 

I I,l tra n s i tie v e w e rkw oor den : kd, vloeien; kis, 
gaan zitten; fet, branden; ind, zwart worden; él, wit worden; yá, 
komen; enz. 

Intransitieve werkwoorden met inwendig 
voo r w e r p : kmd (l:>kmd:», gaan (gang, reis); wá (iwá), ster
ven (dood) ; kamb (bolemo), werken (werk); bin (bobina), dansen 
(dans) ; k:>n (nkánge), ziek zijn (ziekte) ; Mng (bounga), zich ver
gissen (fout); bun (etumba), vechten (gevecht); sé (lisé), twisten 
(twist) ; enz. 

Tra n s i tie f en int ra n s i tie f : ákunda lokolé, hij 
slaat de trom, en lokolé 16k'linda, de trommel slaat. lofonge loölula, 
de fluit heeft geblazen, en aölula lofonge, hij heeft op de fluit ge
blazen (zie ook vorige les, lI, 5). 

Wil men van een werkwoord, waarvan de oorspronkelijke betee
kenis (of -vorm) niet transitief is, een transitief werkwoord maken, 
dan neemt men zijn toevlucht tot den causatieven vorm (zie 
verder, les 17, V). Wil men van een transitief werkwoord den 
intransitieven vorm bekomen, dan geve men het het achtervoegsel 
van den passief (zie les 13, IV). 
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Vele afgeleide meerklankgrepige werkwoorden zijn intransitief, 
zooals falangan, zich ver8preiden ; salangan, zich verheugen ;, tákan, 
vergaderen (bijeenkomen) ; ótal, zich kwet8en; iman, weggaan (ergens 
vandaan) ; baman, zich aansluiten bij; saman, in de' ronde aaneen
sluiten; étan, bekend zijn; enz. 

11. 	De vormen (byemo) van het werkwoord. 

Terwijl men in het Nederlandsch slechts enkele vormen (voces) 
van het werkwoord heeft, zooals transitief en intransitief, actief 
(bedrijvend) en passief (lijdend), heeft het lonkundó er nog ver
scheidene andere. Zij worden afgeleid van den gewonen enkel
voudigen of positieven vorm. Zooals we gezien hebben, kan die 
transitief of intransitief zijn. De lijdende vorm (les 13, IV) is zulk 
een afgeleide vorm, door achtervoeging van am (em) of an. 

Andere gebruikelijke vormen zijn: de causatieve of oorzakelijke, 
de wederkeerige, de objectieve (zie les 15, II), de tegenovergestelde 
(reversief), de versterkende (intensitief), de statief en de potentialis 
of mogelijkheidsvorm. 

Het spreekt vanzelf dat niet elk werkwoord alle mogelijke vor
'men kan aannemen ; alles hangt af van hun beteekenis. 

tu.ngam, passief-intransitief : vastgezet, -gebonden worden; 
tu.ngy, causatief-transitief : vastzetten, -binden; 
tu.ngi, statief: va8tzitten; 
tu.ngej, causatief-objectief : voor iem. va8tzetten; 
tu.ngamey, intransitief-potentiaal: kunnen vastgezet worden; 
tu.ngyan, transitief-wederkeerig : elkaar vastzetten; 
tu.ngOl, reversief : losmaken, vriimaken; 
tu.ngoj, reversief-objectief : voor iemand losmaken; 
tu.ngolan, reversief-wederkeerig : elkaar losmaken. 

tungio, reversief-passief: vriigemaakt worden. 


111. 	 Statief (loyako). 

De statief is de vorm die een zuiveren toestand aangeeft. Alle 
statieven worden gevormd van intransitieve werkwoorden, en de 
meeste van passieve vormen, zooals : ámem, op den grond liggen; 
afem, ergens op liggen; sángem, verheven zijn, worden; bétam, 
gaan liggen; 	dam, gelijk zifn ; enz. 

De statief wordt gevormd door achtervoeging van i bij den 



eenvoudigen stam, d. i. bij den stam na wegneming van de passieve 
(of andere vorm-) suffixen, waar deze voorkomen. Bv. : 

tungam, gevangen gezet worden; statief: tungi, gevangen zitten. 
kis, gaan zitten; statief: kisi, gezeten zijn. 
Mtam, gaan liggen; statief : bétsi, neerliggen. 
Men lette op de euphonische vervormingen vóór i (zie Inleiding, 

II, 4, 6). 
De statief bevat meerdere onder-vormen. 

" 
1. Het p r a e sen s b e v est i gen d bestaat uit het laag 

persoons-prefix, plus den statief-stam op i. Bv. -kisi, zitten: 
nkisi, ik zit; okisi, je zit; akisi, hij zit; 
tokisi, wij zitten; lokisi, gij zit; bakisi, zij zitten. 

Het klinkerstammen nemen de gebruikelijke klinker-prefixen: 

Bv. statief -aft, boven op liggen, zitten : 

njaff, wafi, aff, tswafi, jwafi, bafi (1). 


2. Het p r a e sen s - 0 n t ken n end wordt gevormd met 
hoog prefix, infix fo (dat f wordt vóór een klinkerstam) en den 
statief-stam met lage eind-i. Bv. 
mpokisi, ik zit niet; tófokisi, wij zitten niet; 
ófokisi, je zit niet; lófokisi, gij zit niet; 
áfokisi, hij zit niet; báfokisi, zij zitten niet. 

Van -aft, ergens op zitten, liggen, heeft men: 

mpaft, ófaft, áfaft, tófaft, lófaft, báfaft. 


3. De verleden vormen zijn gekenmerkt door het infix ko 
(vóór een klinker: kw of k) en lage i als uitgang. De toon van het 
infix geeft twee tijden aan: kó (hoog) den tijd van gisterenofvroeger; 
ko (laag) dien van vandaag (vergelijk les 9, IV). Bv. 
itkokisi, ik zat ; ókokisi, je zat; ákokisi, hij zat; 
tókokisi, wij zaten; lókokisi, gij zat; bákokisi, zij zaten. 

Voor gisteren heeft men itkókisi, ókókisi, ákókisi. t6k6kisi, 
16kókisi, bákókisi. 

De ontkenning verschilt van de bevestiging door het infix tá 
(voor den eersten persoon enkelv. tsi; vergelijk les 9, IV) vóór 
het infix ko. De pcefixen zijn laag. Bv. voor vandaag: 

(I) Het ww. -bóy, niet willen, wordt in het praesens slechts in den statief· 
vorm gebruikt. Bv. mbóyi, ik wil niet; abóyi, hij wil niet. 
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l : 

ntsikokisi,ilc zat niet; otákokisi, je zat niet ; atákokisi, hij zat niet. 
totákokisi, wij zaten lotákokisi, gij zat batákokisi, zij zaten 

niet; niet; niet. 

Voor gisteren heeft men : 

ntsikókisi, otákókisi, atákókisi, totákókisi, lotákókisi, batákókisÎ. 


4. De voo r t dur in g s - v 0 r m beschouwt den toestand 
als voortdurend. Hij wordt gevormd door het infix yo, hoog prefix 
en lage eind-i. Hij beteekent dat de toestand voortduurt; men 
zou hem moeten vertalen door bv. hij ligt hier te liggen .. 

njokisi, óyokisi, áyokisi, tóyokisi, 16yokisi, báyokisi. 

njafi, óyafi, áyafi, tóyafi, lóyafi, báyafi. 

De 0 n t ken n in g voegt het infix fo vóór het infix yo. Bv. 

mpoyokisi, ófoyokisi, áfoyokisi, tófoyokisi, lófoyokisi, báfoyokisi. 


5. Hier volgen enkele meer gebruikelijke statieven : 

kis, gaan zitten, statief: kisi, gezeten zijn, zitten. 
émal, gaan staan, émi, staan. 
bétam, gaan liggen, bétsi, liggen. 
.tsikal, blijven, achterblijven, tsiki, blijven . 
ám(b)em, neergelegd worden, 

" 
ámbi, neerliggen. 

afem, ergens op gelegd worden, afi, ergens op liggen, zitten, 
staan. 

sunam, zich neerbuigen, sunyi, neergebogen zijn. 
bósam, zich vooroverbuigen, 

" 
bósi, voorovergebogen zijn. 

dam, gelijk gemaakt worden, di, gelijlc zijn. 
sóngan, passend zijn, 

" 
sóngi, passen, overeenkomen. 

bulam, op zij gaan, bUli, op zij staan, zijn. 
kékam, dwars worden gezet, kéki, dwars zijn. 
sérobam, recht gezet worden, )) sémbi, recht zijn. 
longam, juist zijn, worden, 

" 
longi, juist zijn. 

ulam, afgezonderd worden, 
" 

uli, afgezonderd zijn. 
unam, gebogen worden, u.nyi, gebogen zijn. 
Embam, opzij overhellen, 

" 
Erobi, opzij overhellend zijn. 

isam, zich ve·rbergen, 
" 

isi, verborgen zijn. 
sangem, verU"ant zijn, sangi, venoant zijn. 
tutam, naderen, tutsi, nabij zijn. 
kundam, begraven worden, )) kunji, begraven zijn. 



kotam, zitten op (een tak, st~tief : kotsi, gezeten zijn. 
zooals een vogel), 

fanem, opgehangen worden, fanyi, hangen. .
" 

fátam, vast tegen aan gaan fátsi, vast tegen aan gedrul.:t 
plakken, drukken, zijn. 

sdam, hellen, sdi, hellend zijn. 
" 

tkam, tegen aan gaan leunen, Ski, tegen aan leunen. 
kolam, vastzitten op zand, bv. koli, gestrand zijn. 

" 
ttngam, :5cheef, schuin worden, ttngi, schuin zijn. 

" 
kengam, afgelegen zijn, kengi, afzijdig zijn. 
tlingam, vastgezet worden, tlingi, vast zitten. 

" yalem, zijn, blijven, yali, zijn.
" 

lekol, overtreffen, leki, overtreffend zijn. 
kalem, met de voorzijde omhoog kali, de voorzijde omhoog

" gaan liggen, enz. hebben (op den rug 
liggen, enz.). 

ikam, stevig worden, w, stèvig zijn. 
kákem, aangehaakt worden, káki, aangehaakt zijn. 
tsin&,am, vastzitten aan, tsingi, vastzitten aan. 
k.:>fam, blijven haperen, kafi, haperen aan. 

" 

TOEPASSINGEN. 

lópi lotákwámbi, lokwäfi é ndá mtsa, het potlood lag niet op den 
grond, het lag op de tafel. óyoétsi lik'ant, blijf jij hier maar liggen? 
il.:>mbs ikisó ifotutsi, ons huis is niet dichtbij. jói linko lifolongi, 
dat is niet juist. bakonji b'etutu balubi, de palen van den wand staan 
in den grond. bant'amó básski list ja böló la ntsin'ey'asála, sommige 
menschen hebben hevig. getwist terwille van de velden. fsó l'endé 
tófosangi, wij zijn niet verwant met hem (woord. wij en hij zijn niet 
verwant). batákosunyi nd'ólemo, zij waren niet gebogen over (hun) 
werk. ntando esémbi änko, de stroom ligt daar. loléma lofanyi ndá 
nsamb'éy'il.:>mba, de vleermuis hangt aan het dak van het huis. 
wekoli ákwemi ndá mbalasányi éä bolaki, de leerling stond (vandaag) 
o'p de veranda van den onderurijzer. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in de verschillende statief-vormen de werkwoorden: 
tlingam, lekol, kalem, lubam, bósam, émal, bétam, kékam, ulam, 

bUlam, tkam, alam, kis, sangam, afemt- sunam, sóngan, sémbam, 
longam. 
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2. Maak de volgende werkwoorden intransitief : 

il, Én, 6n, k6t, sang, téfel, 6k, is, kund, tSlm, kombol, ko~b, Un. 

3. Vervoeg in de verleden vormen van den statief de werk~ 

woorden: 
ttitam, kotam, fanem, kolam, kukam, Ungam, ssngam, yalem, 

f6tam. 
4. Vervoeg dezelfde werkwoorden in de gewone verleden vormen. 
5. Vervoeg de werkwoorden van oef. 1 in het gewone praesens 

bevestigend en ontkennend. 
6. Vertaal: 
Zij vechten. Er wordt gevochten. Hij was gisteren ziek. De rosse 

mieren (lifumba) hebben zich overal in het gras verspreid, om 
opdat) insekten te vangen. De rechters zijn vergaderd om 

een palaber te onderzoeken. Men heeft de gevangenen losgelaten. 
Zij zaten vast in de gevangenis van den blanke. Waarom zit je 
niet op een stoel? Blijft bij den heelen dag op het bed liggen? 
Neen, hij heeft er slechts van morgen op gelegen. Hij stond ginds 
aan de kerk. Het boek lag daar niet op den grond, het lag op de 
tafel. Dit dorp is niet dicht bij. De weg is rècht, maar er ligt een 
boom dwars over. De sperwer zit op den palmboom om uit te 
rusten (een rust). Uw uitleg is niet juist. De smid van het dorp en 
ik (wij) zjjn verwant. De koperen ringen van mijn grootvader 
Waren hier in de bananenplanting begraven. De vrouwen hebben 
den viscbput gehoosd; nu staan zij voorovergebogen om visch te 
pakken. De haren van den grijsaard zijn wit geworden. De boot 
heeft gefloten (op) de fluit. Je hebt een fout begaan in het lezen. 
Het past dat ge aandachtig zijt. Ga voor mij dat kleed oprapen; 
het ligt onder de kast. Ga de flesch met inkt voor me halen, zij 
staat op het schap. De slang zit afgezonderd in den termietenhoop. 
Deze boom hangt erg over; hij staat op het punt te vallen. Ga hem 
vellen, doch doe verstandig dat hij niet op jou valle. Hij heeft 
hier niet gestaan. De steenen liggen niet dicht bij den weg. 

ZEVENTIENDE LES 

I. Bijwoorden (belongyá). 
In de ge les, 111, en in de lle, V, hebben we reeds de bijwoorden 

van plaats en tijd aangegeven. Ja en neen werden ook reeds be
handeld, evenals enkele bijwoorden van graad. 

L De algemeene bijwoorden: alzoo, aldus, enz. worden gevormd 
door het voorzetsel ngá, al$, verbonden met de aanwijzende voor
naamwoorden met het onbepaald enkelvoudig prefix o. Bv. 



ngá onS = ng'áné i ngá önko ; ngá onyi = ng'ónyi i 
ngá okó = ng'5ká i ngá oso(ko) = ng'áso(ko). 
Deze bijwoordelijke uitdrukkingen hebben dezelfde verschillen 

in beteekenis als de voornaamwoorden die zij bevatten (zie fes 7, IV). 
Door het bezitwoordje a kunnen deze uitdrukkingen verbonden 

worden met naamwoorden om ons "zulk een" weer te geven. 
bonto óä ng'5né, zulk een mensch. 

2. Bepaalde bijwoorden van wijze worden in het lonkundó weer
gegeven door zelfstandige naamwoorden, door den noemvorm· van 
werkwoorden (zie les 8, I, 7, 1), en door onomatopeeën (zie les 27, IJ). 

De zelfstandige hoedanigheidswoorden worden gebruikt met of 
zonder het voorzetsel la, met, ofwel in de bijwoordelijke uitdruk
king : nd'éléng'éä, op de wijze van... ; bal5tsi, goedheid; bobé. 
slechtheid; ik5ké, zachthe'id, voorzichtigheid (soms ook böló, k~racht), 

worden gewoonlijk zonder het voorzetsel la gebruikt. Bv. 
aötóng'Uomb'iné bolátsi, hij heeft dit huis goed gebouwd. 

átéfela böló (of: la böló), hij spreekt hard. 

ákamba bolemo la nguyá, hij werkt hard. 

ák~ndá.k:i ik5ké, hij ging zacht. 

átfunolaki ekóta la jingo, hij beleedigde de oude vrijwillig. 

ákataki bonkándá la wanyá, je hebt den brief verstandig geschreven. 

baöhlltumwa la lömo, zij hebben vlug geloopen. 

isua ifoyá l'ikáo, de boot zal gauw komen. 

Óná.k:i betémbé ht j5s5, zij heeft de stekken met zorg geplant. 

De woorden, die als bijwoord worden gebruikt, kunnen nog 


versterkt worden door het bijwoord ö (vóór een klinker: fik') : 
aöluka fik'oI5tsi, hij heeft zeker goed geroeid. 
átéfélá.k:i ö la wanyá, hij heeft verstandig gesproken. 
ányanya ö nkalémá, hij zwemt op den rug. 

11. Het praesens-op-afstand (lotutó). 

Deze vorm beteekent dat de handeling tegenwoordig is, doch niet 
ten volle, hetzij irt den tijd, hetzij in de ruimte. Hij wordt gebruikt: 
a) als de handeling op een afstand van den spreker plaats heeft, 
b) als vertelvornl. 

Men, vormt hem door het infix Ó, met l!lag prefix, en den uit 
gang e (die laag is bij hoogen stamtoon, en hoog bij lagen stam
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toon; bij meerklankgrepige .werkwoorden steeds hoog, terwijl de 
bijklankgrepen ook hoog zijn) (1). Bv. stam -lek, voorbijkomen: 

nj-ó-lek-é, o-ó-lek-é, a-ó-lek-é, to-ó-lek-é, lo-ó-lek-é, ba-Ó-lek-é. 
Van den stam -kund, slaan: . 

nj-ó-kund-e, o-ó-kund-e, a-ó-kund-e, to-ó-kund-e, lo-ó-kund-e, 
ba-ó-kUnd-e. 

Vóór klinkerstammen valt het infix 0 weg. Bv. -us, werpen: 
nj-ûs-é, o-ûs-é, a-ûs-é, to-ûs-é, lo-ûs-é, ba-ûs-é. 
-il, plaatsen : nj-il-e, o-il-e, a-il-e, to-il-e, lo-il-e, ba-il-e. 
Van dezen vorm bestaat geen ontkenning. 

111. De nog-niet-vorm (lonkino). 

Deze vorm beduidt dat de handeling nog niet gebeurt, nog niet 
gebeurd is, of nog niet gaat gebeuren. Hij wordt gevormd door het 
invoegen van táfö en lage eind-a, of in andere dialekten door het 
infix tá met uitgang e (die dezelfde toonregels volgt als de e van 
het afstands-praesens (hierboven II). 

Vóór een klinkerstam wordt táfö tot táf (tá tot t of ts). 
De prefixen zijn laag. Bv. stam -sang, zeggen: 
n-tsifö-sang-a, ik heb nog niet gezegd; to-táfö-sang-a, wij zeggen 

nog niet. 
o-táfö-sang-a, je hebt nog niet gezegd; lo-táfö-sang-a, gij zegt nog 

niet. 
a-táfö-sang-a, hij heeft nog niet gezegd; ba-táfö-sang-a, zij zeggen 

nog nipt. 
Van den stam -is, verbergen, heeft men : 
n-tsif-is-a, o-táf-is-a, a-táf-is-a, to-táf-is-a, lo-táf-is-a, ba-táf

is-a. 

IV. De tegenovergestelde vorm (lobutungola). 

Deze vorm van het werkwoord·beteekent het tegenovergestelde 
van den gewonen iiositieven vorm. Bv. van openen/sluiten; van 
neerleggen/oprapen, enz. Hij wordt gevó'rmd door het achter
voegen van ol (:>1) na den eenvoudigen stam. Bv. 

(1) Sommige dialekten laten dezen vorm uitgaan op a, zooals in het 
gewone praesens. 



komb, sluiten; tegenovergestelde : kombol, ontsluUen, 
openen. 

kund, begraven; kundol, ontgrav~n. 
samb, naaien ; " sambol, lostornen. 
él, gebrek hebben; éol, uit de ellende helpen. 
kam, inpakken; kamal, uitpakken. 

Bij werkwoorden met causatieven uitgang wordt deze uitgang 
weggenomen, en daarna de reversieve uitgang toegevoegd. Bv. 
ámby, neerleggen; tegenovergesteJde ámbol, oprapen. 
sl!my, doen aanlanden; sl!mal, van wal doen 

steken. 
ány, in de zon leggen; ánol, uit de zon doen. 
kats, op hel vuur zetten; katol, van het vuur nemen. 

De intransitieve-passieve vorm van de reversieve werkwoorden 
verandert den uitgang ol in w (zie les 13, IV) ; de objectieve ver
andert ol in oj (zie les 15, II). 

V. 	De oorzakelijke of causatieve vorm (jwieja). 

Deze vorm beteekent dat de bedrijver de handeling van het 
grondwoord niet zelf doet, doch ze doet doen of laat doen. Bv. van 
gaan doen gaan ; van eten = doen eten. . 

De causatief wordt gevormd door den uitgang y. Deze uitgang 
brengt verscheidene euphonische vervormingen met zich mee (zie 
Inleiding, 1I, 4, 6). 

1. Gewoon-uitgaande werkwoorden: 
t6mb, dragen; causatief: tómby, doen (lragen. 
lang, w'Î,llen; langy, doen willen. 
s6mb, koopen; s6mby, doen koopen (verkoopen). 
tón, niet willen; " ,tóny, doen niet willen. 
if, verstikken; ify, doen verstikken. 

sé, twisten; "sty, twist stoken. 

U, eten; "lty, laten (doen) eten, 'voeden. 


2. 	 Euphonische vervormmgen : 
meJ., ärinken.; 
kitel, neerdalen; 
kand, gaan; 
kat, schrijven; 

causatief: maj, doen drinken, laten drinken. 
kitej, neerlaten. 
kanj, doen (laten) gaan. 

" kats, doen schrijven. 
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3. Werkwoorden.-op a uitgaande, veranderen a in e vóór y: 

wá, sterven; causatief: wéy, doen sterven. 

tswá, verloren gaan;" tswéy, verliezen.. 


4. Werkwoorden die op s uitgaan, vele die eindigen op w, alsook 
-sn, zien, en -ut, terugkeeren, voegen achter den stam ey (sy) : 
én, zien; causatief: snsy, laten zien, toonen. 
ut, terugkeeren; " utey, terug doen keeren, terugge

ven (1). 

kas, drogen; kasey, doen drogen. 


" 
3tsw, binnengaan; 3tswSy, doen binnengaan. 
sóngw, zinneloos zijn; sóng1Vey, gek ~ken. 

5. Andere werkwoorden op w echter, veranderen w in ol (31) 

fumbw, vliegen; causatief: fumbol, doen vliegen. 

ûkumw I loopen ; ûkumol, doen loopen. 


TOEPASSINGEN. 

t3siyáké banto, stook geen twist (onder de menschen). ndukakf la 
boló, ómmsjt felé, ik heb hard geroeid, laat me even drinken. :)njénsyt 

. felé mpu1u, mpángá ófumbole, laat me even den vogel zien, daarna 
kan je hem laten vliegen. njókokatéjé basi, mpé njökatola; káólá 
yoks bompUlo,ik heb voor jou wat.erop het vuur gezet en het er weer 
afgehaald; haast je en kom (je) warm bad nemen. k3m:)lá tuka tönko 
la jos:), ófóbóla bikutu, pak die ~nden met zorg uit, opdat je de 
kalebassen niet breekt. lokajá bakata, houdt de handen met de palmen 
naar boven (eaus. van kalema, met de voorzijde naar boven zijn). 
batáfi5t~ksnja bolá, zij hebben ons. nog niet naar huis laten gaan. 
Njakomba átokámbola, God verlost ons uit de miserie. 10táfötosangela 
b31ótsi, gij hebt het ons nog niet goed gezegd. ekuks etákombwé, de 
deur is nog niet geopend. liksndákf 13k811d3, mpé njólindélé, njóku
máné la nj~ku, mpé njótong61é la bOló, ko iij61010tsa ng'ók{), ik ging 
op reis en kwam in het bosch; ik ontmoette een olifant, en ik maakte 
hard lawaai, en ik dreef hem aldus op de vlucht. njwá báwêya banto 
buké, de slangen doen vele menschen sterven. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in den lotutó de werkwoorden : 
gaan, loopen, zingen, instappen, terugkeeren, kappen, snijden, 

breken, splijten, planten, plaatsen, spreken, zich haasten, komen. 

(1) Men hoort ook : utS. 



2. 	Vervoeg de volgende werkwoorden in den lonkino : 
werpen, eten, vallen, komen, roepen, beleedigen, fluiten, vast

zitten, neerliggen, oprapen, geslagen worden, gelijk zijn, vellen. 
3. 	Vertaal: 
Open de deur voor mij, dat ik de kast binnen doe. Wil je ze voor 

mij dragen? Ja, laat mij ze dragen. Goed, maar houd ze voorzichtig 
vast, dat ze niet op mij valle. Ik zal ze stevig dragen. Wacht even, 
dat ik water voor u ga putten. Doe de kisten aan boord van de 
prauw, en duw ons daarna van wal. Ik heb de mat in de zon ge
legd, opdat de zonneschijn ze zou doen drogen. Nu is ze droog, 
haal ze uit de zon, doe ze binnen en leg ze op het bed. Mijn hond 
heeft het jongetje op de vlucht gejaagd. Die vreemdeling heeft me 
doen ruzie maken met mijn makker. De moeder voedt haar kind. 
Hij heeft zijn schoon mes verloren, Dat hij het ga zoeken ; het ligt 
begraven in het slijk; dat hij het ontgrave. Hij heeft ons overgezet 
in een kleine prauw. Laat hem gaan, dat hij vlug terugkeere naar 
huis. Zij heeft de boompjes met veel zorg uitgeplant. Zoo is het 
goed. Torn dezen lap los en naai hem aldus op het kleed. Je hebt 
den lepel op het schap gelegd; neem hem er af, opdat je hem niet 
zoudt verliezen. Doe die kippen buiten, dat zij onze veranda niet 
bederven. Hij heeft den balk zeer goed neergehaald. Doe deze 
kleederen uit, leg ze in de zon en doe andere aan. Hij heeft dat huis 
slecht afgebroken. Geef me mijn bijl terug, opdat ik mezelf (een) 
brandhout kappe. De wind doet de takken der boomen nog niet 
schudden. De schrik voor den luipaard deed hem beven en weg
loopen. 

4. Vorm causatieven van de hierboven gebruikte werkwoorden 
en zet de causatieven in den gewonen vorm. 

ACHTTIENDE LES 

J. 	Wederkeerige vorm (lotsinányi). 

De wederkeerige vorm van het werkwoord geeft te kennen, dat 
het onderwerp, waarvan de werking uitgaat, tevens het voorwerp 
wordt, dat die werking ondergaat. Er zijn dus twee onderwerpen 
en twee voorwerpen. Men vertaalt dezen vorm in het Ned, door 
elkándet'. 

De wederkeerige vorm wordt gevormd door het achtervoegsel 
an (I). Bv, 

(1) In verschillende dialekten gebruikt men ook het invoegsel ay (zie 
les 12, lIl). Elders gebruikt men beide vormingen, naar gelang den aard der 
werkwoorden en voor zooveel de duidelijkheid het vergt. 

-.~ 
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lang, beminnen; wederkeerig: langan, elkander beminnen. 
tól, schelden; " tólan, elkander uitschelden. 
téfel, spreken; téfelan, tot elkander spreken. 
lÉY, voeden; "lÉyan, elkaar voeden. 
\lol, vragen; wordt \lwan, elkaar ondervragen. 

Sommige werkwoorden worden steeds in den wederkeerigen 
vorm gebruikt. Zooals kuman, elkaar ontmoeten; uman, verrekend 
worden; sangan, vereenigd worden; tákan, bij elkaar komen, enz. 
Waar wij deze werkwoorden transitief gebruiken in het ,Ned., ver
bindt het lonkundó ze met het naamwoord door het voorzetsel la. 
Ev. kuman la, iemand ontmoeten; sangan la, vereenigd worden met. 

Het suffix an kan ook passief-intransitief zijn (zie les 13, IV). 
Verscheidene meerklankgrepige werkwoorden gaan op an uit, 
zonder dat zij rechtstreeks als wederkeerige vorm zijn afgeleid; 
bv. soan, gemengd zijn; sáan, klagen; tataan, jammeren. 

II. Relatieve vormen van het werkwoord (boamano). 

Het lonkundó kent geen betrekkelijke (relatieve) voornaam
,woorden. De betrekking wordt hier uitgedrukt door de relatieve 
vormen (boamano) van het werkwoord, die overeenstemmen met 
de absolute vormen (boambó). 

De relatieve bestaat uit twee hoofddeelen: 
1. Het relatief akkoord-prefix; 
2. Het onvervoegde werkwoord, doch in zijn verscheidene vor

men en tijden. 
3. Er kan nog een derde element bijkomen : het relatieve hulp

woord. 

1. De relatieve akkoord-prefixen komen in klasse en getal overeen 
met het zelfstandig naamwoord waarop het relatief-werkwoord 
betrekking heeft. Zij verschillen van de gewone akkoord-prefixen 
door hun stijgenden toon. Ev. "de mensch die gaat"; die wordt in 
het lonkundó weergegeven door het akkoord-prefix, dat met, de 
klasse van "mensch" overeenstemt en gevoegd wordt vóór het 
werkwoord in een bepaalden vorm. Ev. bonto o-kmd-a. In het mv. : 
banto bä-kmd-á; bomangá bo-kmd-á ; bemangá bE-kEnd-á, de wilde 
kat(ten) die gaat (gaan). 
engambi E-kmd-á, de grijsaard die gaat; bingambi bi-kmd-á. 



likáká Ii-ksnd-á, de voet die gaat; bakáká ba.-ksnd-á. 
yendende i-ksnd-á, het mannetje dat gaat; tswendende ta-ksnd-á. 
jwangá 15-kmd-á, de gevangene die gaat; njángá i-kmd-á. 
sapaté E-ksnd-a, de timmerman die gaat; sapaté i-ksnd-á. 
isé ä-ksnd-á, de vader die gaat; baisé ba.-ksnd-á. 

2. De voorafgaande voorbeelden geven den tegenwoordigen tijd 
weer. Hij bestaat buiten het prefix uit den stam, met uitgang 
a die hoog is (behalve in het enkelvoud der eerste klasse) (1). 

3. Er bestaan vele verschillende relatief-vormen, naar gelang 
van de tijden en vormen van het werkwoord. Elke vorm wordt op 
zijn speciale manier gevormd. Niet aan alle absolute vormen be
antwoorden betrekkelijke vormen. 

4. Men onderscheidt: 
a) den onderwerp-relatief, d. i. het bepaalde naamwoord is 

onderwerp van den relatief-vorm; zooals in de onder 1 aangegeven 
voorbeelden; 

b) den voorwerp-relatief (of regiem-relatief) ; d. i. het bepaalde 
zelfstandig naamwoord is regiem (voorwerp, datief, gewone bepa
ling) van het relatieve werkwoord, zooals : de man dien ik zie. 

Terwijl de onderwerp-relatief steeds door een enkelen vorm van 
het werkwoord wordt weergegeven, bestaat de regiem-relatief uit 
twee deelen (behalve in een paar vormen), nl. het werkwoord 
(meestal niet vervoegd) en een hulpwoord (het relatief hulpwoord), 
dat van vorm tot vorm verschilt, en dat het akkoord-prefix krijgt. 
Rv. 

bonto ötumóláki Mna, de mensch die het kind beleedigde. 
bonto öki b5na otumóláká, de mensch dien het kind beleedigde. 
Het onderwerp van den relatief staat in deze tweeledige vormen 

steeds tusschen het hulpwoord (dat onmiddellijk op het naamwoord 
volgt) en het eigenlijke werkwoord. 

5. Uit het loutere werkwoord bestaande relatieven van een klin
kerstam voegen tusschen het relatief prefix en den stam, wanneer 
deze onmiddellijk op elkander volgen, nd terwille van de welluidend
heid. Rv. 

bonto 5-nd-ina, de mensch die ziet. 

(1) Sonunige dialekten maken deze uitzondering niet. 
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nyama e-nd-isi, het dier dat verstopt is. 

islia i-nd-ûtáki, de boot die teruggekeerd is. 


6. Hier volgen enkele voorbeelden van de meest gebruikelijke 
relatiefvormen. 

a) Onderwerp-relatief : 
praesens : banto bä-sang-á, dè menschen die zeggen. 
praesens ontkennend : banto ba-fó-sang-é, de menscken die niet 

zeggen. 
verleden, vandaag : lokásá 15-fskw-aki, het blad dat wegvloog. 
verleden, gisteren : lokásá lo-fskw-áki, het blad dat wegvloog. 
verleden ontkennend, vandaag : nkásá i-tá-fllkw-aki, de bladeren 

die niet wegvlogen. 
verleden ontkennend, gisteren : nkásá I-tá-fllkw-áki, idem. 
bo fifo , vandaag: wato b5-sém-i, de prauw die heeft aangelegd. 
bofifo, gisteren : wato b5-sém-i, de prauw die heeft aangelegd. 
bofifo, ontkennend, vandaag: wato b5-tá-sém-a, de prauw die 

niet heeft aangelegd. 
bofifo, ontkennend, gisteren: wato b5-tá-sém-á, de prauw die 

. niet keeft aangelegd. 
toekomende tijd: eyenga e-yö-yá, de komende weék. 
toekomende tijd, ontkennend : lllkmdll lö-f-iel-aki, de reis die 

niet zal plaats hebben. 
statief : botámbá bo-nd-ém-i, de boom die staat. 
statief verleden: itllk6 I-kw-ämb-i, de mat die neerlag (vandaag). 

b) Regiem-relatieven : 

praesens : bonto osangela emi jöi, de mensch wien ik iet.s zeg (I). 

praesens ontkennend : bonto öfá emi osangélé jöi, de mensch 


wien ik niets zeg. 
verleden, vandaag: lokásá loki emi Ilfllkóláká, het blad dat ik 

deed wegvliegen (nu). 
verleden, gisteren : lokásá 10k! emi Ilfllk61áká, ket blad dat ik 

deed wegvliegen (gisteren). 

(1) In dezen tijd bestaat er geen verschil tusschen onderwerp- en regiem. 
relatief; men moet ze onderscheiden door het zinsverband; bonto 5ndÉDa 
nklli beteekent zoowel : de mensch die den luipaard ziet als de me.nsch dien 
de luipaard ziet. 
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verleden ontkennend : nkásá iki emi ntsifekalaki; de bladeren 
die ik niet deed wegvliegen (vandaag). 

bofifo, vandaag: wato böki emi asimye, de prauw die ik aangelegd 
heb. 

boftfo, gisteren : wato bOki emi astmye, de prauw die ik aan
gelegd heb. 

boftfo, ontkennend, vandaag : wato böki emi ntsisimya, de 
prauw die ik niet heb aan land gebracht. 

toekomst : esé eya wä akenda, het dorp waar je zal heengaan. 
toekomst ontkennend : eséefá w! af:Skmdaki, het dorp waarheen 

je niet zal gaan. 
Buiten de hierboven aangeduide vormen zijn nog verscbeidene 

andere in gebruik (zie verder en Aanhangsel). 

7. Enkele opmerkingen over de relatief-vormen. 

a) De vandaag- en gisteren-vormen van den verleden tijd en van 
den bofifo verschillen door den toon van het hulpwoord ki. In de ont
kenning verschillen zij eveneens door den toon van het hulpwoord, 
doch daarbij ook nog door dien van den uitgang van het werk
woord (hetzelfde verschil als in de absolute vormen). 

In deze ontkennende relatief-vormen wordt het werkwoord ver
voegd volgens de personen van het onderwerp. Dus : iki emi 
ntsifekalaki ; iki w! atáfekalaki; iki endé atáfekalaki; iki isó ta
táfekalaki ; enz. (1). 

b) De persoonlijke voornaamwoorden die onderwerp zijn van een 
relatief-vorm, worden steeds uitgedrukt, zooals blijkt uit de boven
staande voorbeelden. Zij ondergaan elisies in de spreektaal (zie 
Inleiding, VI, 6) : alle kunnen hun eindklinker verliezen, terwijl 
emi en endé ook hun beginklinker laten vallen. Men zegt dus : 

bont'öfá'm'ósangélé jöi, de mensch wien ik niets zeg. 
bont'öf'is'ósangélé jöi, de mensch wien wij niets zeggen .. 
nkásá w'm'5fek61áká, de bladeren die ik deed opvliegen. 
nkásá ik 'is '6fek61áká, de bladeren die wij deden opvliegen. 

c) Het prefix 0 van het relatief gebruikte werkwoord, dat ge
holpen wordt door een hulpwoord, wordt h oog door de opne

(1) Ook de ontkennende vorm van het praesens wordt soms aldus ver· 
voegd. 
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ming van den toon van den weggevallen klinker indien deze hoog 
is (zie les 4, I, 5, N. B.). Vergelijk de voorbeelden. Bij WE, jij, 
wordt de 0 stijgend : 

nkásá iki w'5fEk:Sláká, de bladeren die jij deedt opvliegen. 


d) Het prefix 0 wordt vóór klinkerstammen : w. Bv. 

bonto oki WE wEns, de mensch dien je gezien hebt. 

botámbá bofá'mi wumbé, de boom dien ik niet vel. 

e) Het door den relatief bepaalde zelfstandig naamwoord kan 


verzwegen worden. Het onbepaald akkoord-prefix o-ba, wordt 
'dan gebruikt. Bv. 

oki'nd'ótosangélé ná? wat is het dat hij ons zeide? 
öl'Ek5 ná? wie i8 het die er i8? 
Ook het prefix e kan gebruikt worden zonder uitgedrukt zelf

standig naamwoord. Het beteekent : den tijd, de plaats, of de 
reden-doel-oorzaak (de verzwegen namen zijn : ekeké, eténélá. 
ntsina, d:>k:». Zij zullen dus meestal vertaald worden door onze 
voegwoorden: toen, wanneer, als, waar, omdat, waarom, opdat, enz. 

êki'm'5ksndáká bksnd:>, toen ik op reis ging. 
fuiotaki eki'mi."máJta nk:>i, ik vl~htte wijl ik den luipaard zag. 
ële b5na nkó? waar is het dat het kind is? 
In plaats van dit onbepaald prefix e, hoort men ook a. Bv. 
äki'm'áksndáká, toen ik ging. 

f) De persoonlijke en andere voorwerp-infixen staan steeds in 
het hoofdwerkwoord, nooit in het hulpwoord. Bv. 

ii.tánáki b5na êki WE wotsikáká, ik vond het 'tind waar jij het 
gelaten hadt. 

balá bakonga bäki bokulaka onkaáká, ziehier de koperen ringen 
die de rijke man me gegeven heeft. 

mpée ba6i ba bän5lu oyasangélé, ik weet niet wat de jongelui 
elkaar zeggen. 

g) Men kan een relatief vormen van alle vormen (voces) van 
het werkwoord (zie les 16, 11). Voorbeelden hierboven, en : 

tswwaki eténélá ëki nk:>i okoétsi, wij hebben de plaats gezien 
'/.raar de luipaard gelegen heeft. 

TOEPASSINGEN. 

Is6 l'afaya tswUánáki nsango, wij en de bezoekers hebben elkaar 
om nieuws gevraagd. tóyasangéláki baói bUké, wij hebben elkaar 



veel verteld. bilombé bisambáká bakambo bátákánáki, de rechters 
die palaber8 beslechten kwamen (gisteren) bijeen. áfosóngi lótolane 
het is niet pas8end dat gij elkaar uitscheldt. báyak:>tEla benkándá 
ngáé, zij schrijven elkaar veel brieven. tswÉllanaki ii.k'èk'is'ókumánáká 
josó, wij hebben elkander gezien op dezelfde plaats waar wij elkaar 
eer8t ontmoetten. toöyasooja baói bak'isó woke, wij hebben elkaar 
verteld hetgeen wij gehoord hebben. mpósime bokelé bOf:>nji, ik wil 
geen rot ei. mp:Slt Dsé iki wè otákumbaki, ik eet geen visch die niet 
door jou gevangen is. tótsindélánáki nganji iki bangóya otokaá, wij 
zonden elkander de giften die onze moeders ons gegeven hadden., balá 
nk:>i ekumbi ntaa ikisó, ziedaar de luipaard die onze geiten gepakt 
heeft (vandaag). nk:>i la nsombo báomana ngáé, luipaard en ever
zwijn dooden elkander dikwijls. 

OEFENINGEN. 

1. Zoek den wederkeerigen vorm van de volgende werkwoorden 
(vertaald) in twee vormen: 

vragen, zeggen, kappen, slaan, zien, vasthouden, neerwerpen, 
helpen, beleedigen, haten, beminnen, toonen, denken, groeten. 

2. Maak relatieve vormen-onderwerp in het praesens van de 
volgende 	stammen, in alle klassen, enkelvoud en meervoud : 

ámpem, tn, kund, kind, b:>k, isam, ól, kus, sil. 
3. Maak zinnetjes met onderwerp-relatieven van het praesens 

bevestigend (telkens enkelvoud en meervoud) der volgende werk
woorden: 

wegvliegen, loopen, gaan, zingen, zeggen, spreken, werpen, 
kappen. 

4. Maak zinnetjes met onderwerp-relatieven (in alle andere vor
men die hierboveu onder 6 zijn aangeduid, en telkens enkelvoud 
en meervoud), van de volgende werkwoorden : 

aanlanden, zitten, liggen, hangen, gebogen worden, vastzitten. 
5. Vorm zinnetjes met regiem-relatieven (telkens in elk der 

behandelde vormen, ,enkelvoud en meervoud) met de volgende 
werkwoorden : 

suijden, breken, kappen, scheuren, plukken, nemen, roepen, 
eindigen, schrijven, neerleggen, eten, roeien, dooden, naaien. 

6. 	Vertaal: 
Menschen die elkaar beminnen, beleedigen elkander niet. Wij 

hebben de werklui ontmoet, die van het veld terugkwamen. De 
jager heeft den luipaard gedood die onze geiten heeft gepakt. Een 
boom die staat, zal eens omvallen. Het dorp waar wij naar toe zijn 
geweest, is niet ver, maar het ligt (= is) in het volle bosch. De leer
lingen die naar huis zijn geweest, zijn teruggekeerd. Waar zijn 
zij die het werk af hebben? (Er zijn er) geen die gedaan hebben. 

~----------------~------------------- ----- --_. 
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Waar is het mes dat hier lag? Diegene die het heeft opgeraapt, is 
weggegaan. Ik wil slechts vruchten die rijp zijn. (Er is) geen bosch 
waar deze jongens niet ingaan. De mat die deze vrouw gevlochten 
heeft, is goed. Hier is de pot dien ik gekocht heb. 'Beschuldig me 
niet valschelijk van iets wat ik niet heb gedaan. Is dat de boom 
waarvan jij me gesproken (=gezegd) hebt? Ik heb het boek 
gezien dat de onderwijzer mijn makker getoond heeft. Vergeet 
niet de lessen die moeder je geleerd heeft. Het onweer dat ginds 
komt, zal zeer hevig zijn. Hij zal je geen vragen stellen die je niet 
geleerd hebt. Dat de kinderen, die buitengegaan zijn, terugkeeren. 
De paddestoelen, die gij voor ons geplukt hebt, zijn zeer klein. De 
weg waarlangs de vreemdeling is gegaan, is niet recht. De leer
lingen die het leesboek bedorven hebben, zullen gestraft worden. 
Degenen die ijverig werken, zullen geen honger lijden. Wie niet 
ziek is, mag geen geneesmiddelen innemen (·msl). Zij hebben 
nieuws verspreid (-lambol) dat ik hun niet heb gezegd. Loochen 
niet de vergissing die je hebt begaan. 

NEGENTIENDE LES 

J. Trappen van vergelijking. 

. Het lonkundó bezit geen trappen van vergelijking. Om de ver
gelijking uit te drukken, neemt het zijn toevlucht tot verscheidene 
zinswendingen met werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, enz. 

De st e 11 end e tra p wordt weergegeven op een der volgen
de wijzen: 

1. De onderwerpen die men vergelijkt, worden verbonden door 
het voorzetsel ngá, zooals, met of zonder relatief. Bv. 

Je bent even sterk als ik, ole la boló 0 ngá erm, of : ole la boló 
o ng'ól'erh (ngá ole erh) (=zooals ik ben, relatief...). 

Je roeit zooals ik, óhi,ka 0 ng'érh ; of : óluka ng'óluk'erh. 
Eale zingt zooals Mbuli, Eale émba 0 ngá (ondémba) Mbuli. 
Bemin je naaste zooals jezelf, langá bonmgá (0) ng'óyalanga WE 

móngó. (In dit geval kan, wegens het infix ya, de relatief niet 
weggelaten worden.) 

2. De werkwoorden kunnen vervangen worden door zelfstandige 
naamwoorden, die dezelfde gedachte uitdrukken, of door den 
noemvorm. Bv. 

Je bent even sterk als ik, boló bökE 0 ngá bokáIh (je sterkte werke
lijk zooals de mijne). 



Je roeit zooals ik, nduhika elE ngá (ndäluka) ekáIh, of : eléngé 
éä ndálUka ekE 0 ng'ékáIh. 

Eale zingt zooals Mbuli, njéémha éä Eale 0 ngá (nj~émba) éä 
Mbuli (het zingen van Eale (is) als (dat) van Mbuli). 

Bemin je naaste, enz. kan, wegens het bevel, moeilijk anders 
worden weergegeven. 

3. Met de onomatopee tio, gelijk, die eveneens kan versterkt 
worden door -0. Bv. 

Je bent even sterk als ik, böló bökárilla bökE (o)tio. 
Je roeit zooals ik, nd~uka ekárilla (ndáluka) ekE (0) tio. 
Eale zingt zooals Mbuli, njéémba éä Eale la njéémba éä Mbuli 0 

tio. 
Woordelijk zouden deze zinnen moeten vertaald worden : mijn 

sterkte en de jouwe gèlijk; mijn roeien en jouw (roeien) gelijk; het 
zingen van Eale en het zingen van Mbuli gelijk. 

In die zinnen kan het werkwoord zijn worden ingelascht. Bv. 

böló bökam la bökE bele 0 tio. 

ndáluka ekáril la ekE ile 0 tio. 

njéémba éä Eale la njéémba éä Mbuli ile 0 tio. 


4. Men gebruikt de werkwoorden dam of sóngan, gelijk zijn, 
gewoonlijk in den statief. Bv. 

Je bent even sterk als ik, böló bokáril la bokE bEli (basóngi). 
Je roeit zooals ik, ndáluka ekáIh la ekE beli (basóngi), of: elukelo 

ekárilla ekE bEli (basóngi). 
Eale zingt zooals Mbuli, njéémba éä EaIe la njéémba éä Mbuli 

beli (basóngi) = embelo éä Eale l'eä Mbuli beli. 
Bij deze werkwoorden kan ook tio gevoegd worden. 
Men kan ze ook vervangen door den negatief van -tsikwana, 

verschillen. Bv. boló bökáIh la bokE báfótsikwáné, mijn sterkte 
en de jouwe verschillen niet. 

5. Men kan ook de personen of zaken, die vergeleken worden, 
voorop zetten, en de te vergelijken hoedanigheid achter het werk
woord als bepaling plaatsen. Bv. 

wij zijn even sterk: eril ia WE tole boló 0 tio, (ik en jij, wij zijn 
sterkte gelijk). 

eIh la WE tsweli (tosóngi) böló (0 tio), ik en jij, wij zijn gelijk in 
sterkte. 
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em la we böló 0 fta, ik en jij sterkte gelijk. 
em la we kan vervangen worden door is'áfé, wij beiden, enz. 
Je roeit zooals ik : em la wé tólûka 0 fta (eléng'tm5nka16 = één 

wijze) ; of: tsweli ndá ndálûka, wij zijn gelijk in hei roeien, enz. 
Eale zingt zooals Mbuli, Eale la Mbuli bémba 0 fta = basóngi 

ndá njéémba (ndá émbelo) = njéémba éà Eale la njéémba éà Mbuli 
ifótsikwáné, enz. 

6. 	Op dezelfde wijzen kan men ook evenveel weergeven. Bv. 
Er zijn evenv.~el bedden als er menschen zijn,boanji wa ntangé 0 

ngá ( ng'óle) boanji w'ànto (woorde!. het getal der bedden 
zooals het getal der menschen) ; of : boanji wa ntangé la boanji 
w'ànto (beie) 0 fta (of: bsli, besóngi, enz.). 

11. 	Voegwoorden (besambwá). 

Hier volgen de meest gebruikte nevenschikkende voegwoorden : 

1. la, en; verbindt zelfstandige naamwoorden, voornaamwoorden, 
naamwoordelijke uitdrukkingen. Vóór een klinker kan la elideeren 
tot l' ; vóór een medeklinker tot 'a. Bv. 

banto la nyama, menschen en dieren. 

isó 1'15, wij en zij. 

banto b'àl5tsi la b'àbé, goede menschen en slechte. 

em' à we, ik en jij. 


2. ko, en; verbindt zinnen. Bv. 

bátswáki mpao ko báóoma nyama, zij zijn op jacht gegaan en 


hebben dieren gedood. 
átswitaki ko toolimana, hij joeg ons weg en wij zijn weggegaan. 
ko kan verdubbeld en verdriedubbeld worden: koko, kokoko 

(hier valt het kracht,accent op de tweede, lange kol, om een nieuw 
onderwerp in te luiden. Bv. 

bont' önko á5kana nkánge, áólang' awe. koka báóloyêla nd'onganga, 
die mensch werd ziek, hij ging sterven. En zij brachten hem naar den 
dokter. 

ko en la kunnen samen gebruikt worden in zinnen waar het 
werkwoord meer dan één voorwerp heeft. Bv. 

yélá nsósó ko l'aswéswé yélá nsósó l'aswéswe, breng de kippen 
en de eenden. 

Bij ko komt het rustpunt niet vóór het voegwoord (zooals bij 
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ons) doch erna; de koma dient dus te staan na ko, niet ervóór, 
wel echter vóór kokoko. ko wordt vaak voorafgegaan door o. 

3. mpé, en, en dan, vervolgens, daarbij. Lijkt zeer oP. ko. Doch 
wordt anders gebruikt en· geeft verscheidene fijne schakeeringen 
aan (I). In de gewone vertelling: en, en dan, staat het vóórop. 
Om te beteekenen: en daarbij, staat het na het onderwerp. Bv. 

aokondela ndá wato ko aofénda ntando. mpé a5séma, aOsafwa. 
átána mpé bont'5m5 akisi, mp'áowUola te : na okisi ané ngámó? 
aOkaola te : banto baonsundola; mpée mpé ntsina èk'i'ónsundólé, 
hij sÛ1t.ptein de prauwen 8takden 8troom over. En dan legde hij aan, 
stapte aan wal. En dan vond hij daar: een mensch zitten, en hij vroeg 
hem : Hoe kom jij Mer te zitten 1 Hij antwoordde : de menschen 
hebben me achtergelaten; wat mij betrelt weet ik niet waarom zij me 
hebben achtergelaten. 

Het rustpunt komt, naar gelang van de schakeering in betee
kenis, vóór of na mpé. 

4. 1015, maar, doch, echter. Men gebruikt ook ndé en 1015 ndé. 
nsangyáki loksndo, 1015 (ndé) ntsitswá, ik was voornemens te 

gaan, doch ik ben niet gegaan. 
mbUla ilolaki, ndé ntéjwé, het onweer dreigde, doch het heelt niet 

geregend. 

5. nkina, ol. Bv. 

ónjélé ntelá nkina iboká, breng me een banaan ol een avogadepeer . 

önko l'ale wèkoli nkina áfa wèkoli? Is dat een leerling ol niet? 


6. nkina... nkina, of. .. of. Bv. 
nkina áy'oló, nkina áfaóy'oló, mpée, ol hij al d.an niet vandaag 

zal komen, weet ik niet. 
öl'skó ná? nkina botómóló, nkina boku.né. Wie is daar? hetzij 

de oudere broeder, hetzij de jongere. 

7. lá... lá, hetzij ... hetzij. Kan zeer vaak verwisseld worden met 
nkina. 

l'ilála IA ntelá ösima w~ ná? wat wil je van beide : een sinaa8appel 
ol 	een banaan? 

lá ntswá IA mpótswé áfa jöi lIkÈ, ol ik ga ol niet, het gaat je niet aan. 

8. lénkiná, vervolgen8, en dan, en verder ... Kan gevolgd worden 
door mpé. 

(1) Gelijkt vaak op het Latijn: autem en quippe. 
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Men hoort ook léilldnák.á. Bv. 
ba5kmda ndá ngonda óäsa bebwo. lénkiná balindólé, bme ö 

bafaya baokita ék'ló, zij zijn naar het bosch gegaan om zwammen te 
zoeken. Vervolgens kwamen zij terug, e";' zij zien daar' vreemdelingen. 
die bij hen zijn gekomen. 

NB. Iénkiná kan ook beteekenen : opnieuw, nog eens. 

9. ek'mt mpé uitdrukking om hetzelfde begrip weer te geven 
als Iénkiná. 

Is samengesteld uit aanwijzende voornaamwoorden mpé. 
Verscheidene andere uitdrukkingen zijn op dezelfde wijze in 

gebruik. Zij lijken zeer veel op stopwoordjes; ze zijn meest eigen 
aan bepaalde personen. 

10. wlj'äkó, nadien, daarna, vervolgens. Woordelijk: na die (zaken). 
a5k:>ta botámM, wlj'äkó aolumba etuka éa mM; wlj'äkó lénkiná 

aotónga lokala, hij heeft een boom gekapt, daarna heeft hij een tros
palmnoten gekapt, en weer nadien heeft hij een lokala gevlochten. 

11. wate, namelijk, dat wil zeggen, wel. Elders: wête, wante, wáe. 

Lijkt een samentrekking te zijn van wáe en te. Bv. 

ák.i wate b:>nme móngó, hij was namelijk zeer groot. 

banto báyaJd báfé, wate Eale l'Esalé, er zijn twee menschen ge


komen, te weten Eale en Esale. 
Bij wate wordt zeer dikwijls het koppelwoord zijn weggelaten. Bv.. 
:>nt wàte etóo eki'm'ókosómbélé, dit (is) het kleed dat ik voor jou 

gekocht heb. 

TOEPASSINGEN. 

baino ba nk:>i la baino ba nsombo beli böló 0 ft:>, de tanden van 
den luipaard en die van het varken zijn even krachtig. wanyá bökisó 
la bökió weli la bökinyó, I:>ló isó totáf5m:>nga ótswá ekalási, wij 
en zij zijn even verstandig als gij, maar wij gaan nog niet lang naar 
school. I'înanási lá ntelá ösima w~ ná? nk'étsikwanelo. l'înanási lá 
ntelá basóngi dfiá 0 ft:>. I:>Ió ilála inyi ile is5 y'ökai, wil je een ananas
.of een banaan1 Om het even. Ananas en banaan zijn even zoet. Maar 
die sinaasappel is een beetje zuur. ngond'mt ele la betámbá buké 
by'mtne, Mtóngá wate mpulu baumbu, dit bosch heeft vele groote 
boomen, waarin namelijk de vogelen nestelen. I:>k:>tsi lökándé lóf':>Iótsi 
ngá lökáw€; I:>ló ndá mbaanda jweli, zijn geschrift is niet goed zooals 
het jouwe (hij schrijft niet zoo goed als jij) ; maar in het lezen zijt ge 
gelijk (maar gij leest beiden even goed). nkufó la nj:>ku báfótsikwáné 
nguyá, nijlpaard en olifant zijn even krachtig (verschillen niet in 
kracht). 
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OEFENINGEN. 

Vertaal: 
De aap en de luipaard hebben een even langen staart. Deze 

boomen zijn even hoog als ons huis. Esalo schrijft even schoon als 
al de overige leerlingen, en hij zingt ook zeer g@d. Zijn die vreem
delingen niet vertrokken? Wel, ik weet er niets van. En jij ook 
niet? Ik heb ze wel gezien, nl. in de prauw waarin zij gestapt zijn; 
daarna zijn zij van land gestoken, en zij roeiden hard, en... zij 
staken over, en vervolgens zijn zij stroomaf gevaren ; doch waar 
zij heengegaan zijn, weet ik niet, of naar huis of ergens anders 
(andere kant). Ga eerst naar de haven en vervolgens naar het ma
gazijn. Maar kom aanstonds terug. Ik weet niet of het zal regenen 
of niet. Ik ging naar een dorp dat niet ver is, en ik heb daar de 
menschen onderwezen. Er waren er niet velen; velen waren nl. naar 
de velden; maar zij die er waren, hebben zeer aandachtig geluisterd. 
Daarna ben ik binnengegaan in een huis, dat even groot is als het 
onze. De eigenaar ervan naait even goed als mijn oudere broeder> 
maar zijn machine is niet zoo sterk. Daarbij is zijn draad zeer breek
baar, 't is nl. aloude. Maar hij zal nieuwen koopen bij den klerk 
die overmorgen hier komt. Aardnotenolie is even goed als palmolie. 
De leerlingen lezen even goed als hun onderwijzer, maar de onder
wijzer verstaat alles wat hij leest. Kippen en eenden leggen eieren 
en de'menschen eten ze op. Anderen laten ze bebroeien'en kweeken 
de kuikentjes op. Deze groeien op en leggen ook weer eieren. Eieren 
zijn zoo goed om eten als vleesch ; maar sommige menschen houden 
er niet van. Dit mes is even scherp als het jouwe; maar het is niet 
even schoon. Deze jongeling is even sterk als die oude man. 

TWINTIGSTE LES 

I. Vergelijkende trap. 

De vergelijkende trap wordt in het lonkund6 omschreven op 
een wijze die veel overeenkomst vertoont met die van den stellen
den trap: men gebruikt zelfstandige naamwoorden en vooral 
werkwoorden. 

1. Men vergelijkt de onderwerpen door middel van het werk
woord lekol, overtreffen, of fénd (fig.), overtreffen, en voegt de ver
geleken hoedanigheid erachter voorafgegaan door het voorzetsel 
la, met. Bv.. 

nk:>Î álekola mpunda la bOl6, de luipaard overtreft het paard in 
sterkte. 
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eril ilkolekola w~ la wanyá, ik overtref je in verstand. 

In plaats van la kan met ook ndá, in, gebruiken. 

Meestal echter worden de voorzetsels weggelaten : 


nkoi álekola mpunda böló ; em ilkolekola w~ wanYá. 
Wanneer de te vergelijken hoedanigheid in de omstandigheden 

van het gesprek besloten ligt, is het nutteloos ze nog eens uit te 
drukken. Bv. als het gesprek gaat over de sterkte (verstand) of als 
het, zelfs zonder dat erover gesproken is, voldoende duidelijk is dat 
men juist die hoedanigheid vergelijkt (zooals in het geval van den 
luipaard en het paard), dan laat men het hoedanigheidswoord weg: 

nkoi álekola mpunda ; eril ilkolekola w~. .. 

2. Men kan de twee onderwerpen naast elkaar plaatsen en dan 
zeggen welk van beide de vergeleken hoedanigheid bezit; door 
het verzwijgen van de tegenpartij is het duidelijk wie van beide 
het wint. Bv. 

nkoi la mpunda böló ö nkoi, luipaard en paard, sterkte zeker lui
paard. 

erilla WE, (is'áfé) wanyá ilk'eril, ik en jij (wij beiden) verstand ik. 
win'onÉ la lóbi wané ö wm'onÉ, vandaag en gisteren, zonneschijn 

vandaag. 
Men kan ook het werkwoord zijn invoegen : 
nkoi la mpunda öle (la) böló ö nkoi : öle, hij die is ... namelijk... 

erilla WE öle (la) wanyá ilk'em ; win'onL. öle la wané ö win'onÉ. 

3. Een sterkere wijze van uitdrukking ligt in het opstellen der 
vergelijking zooals in n r 2, doch met bijvoeging van het werkwoord 
lek ol of fénd, in den relatief met onbepaald prefix. lekol wordt 
hier vaak in den statief gebruikt, dus leki. Bv. 

nkoi la mpunda ölekola (öfénda, öleki) bOló ö nkoi, luipaard en 
paard hij die overtreft (in) sterkte (is) wel de luipaard. 

erilla WE öleki (enz.) wanyá'ilk'eril, ik en jij hij die overtreft (in) 
verstand (is) wel ik. 

Mbándáká la Basankoso öleki bosiká ö Basankoso, Ooq en Basa
nkusu wie overtreft (in) verheid namelijk Basankusu = Basankusu 
is verder dan Ooq. 

Ook hier kan de vergeleken hoedanigheid weggelaten worden. 
In plaats van ö kan men ook gebruiken: é of ndé, wel zeker, of 

nog :wäte (wËte, enz.), namelijk, dit wil zeggen. 



Het laatste voorbeeld kan men ook weergeven als volgt : 
lim'àné la Mbándáká, la lim'àné la Basankoso ... enz., van af hier 

tot Ooq, en van af hier tot Basanlcusu: .. enz. Of nog: 
lim'äné l'ökita Mbándáká ... enz., van hier om te komen' tot Ooq... 

4. In plaats van de werkwoorden lekol offénd kan men ook het 
zelfstandig naamwoord bome, echtgenoot, gebruiken, met of zonder 
de uitgedrukte hoedanigheid. Bv. 

nkoi la mpunda bOme 0 nkoi, luipaard en paard, echtgenoot lui
paard. 

Eale la Njoli bome lonkundó ö Njoli, Eale en Njoli wie het best 
Lonkundo spreekt is welWjoli. . . 

5. Ook het zelfstandig naamwoord mbóó wordt hier gebezigd. 
Het heeft geen andere functie dan de v~rgelijking uit te drukken: 

liongi l'êlo mbóó nk'êlo, voorspoed en ellende meest is er ellende. 

6. Om beter uit te drukken kan men ook alleen bolótsi, goedheid, 
gebruiken; uit het zinsverband blijkt dat er vergelijking is. Bv. 

bo16tsi ótsikale, het is beter dat je blijft. 
Dezelfde uitdrukking kan ook met andere hoedanigbeidswoorden 

worden gebruikt. 
bo16tsi kan ook vervangen worden door het voegwoord 

7. omeka, dat liever, soms ook beter beteekent. Indien er een 
werkwoord op volgt, staat dit in den subjonctief. Bv. 

omeka (é) iitsikale, het is beter dat ik blijf, of ik blijf liever. 
l'i1ála lá ntelá omeka é ntelá, ik heb liever een banaan dan een 

sinaasappel. 
lá iikende lá mp6kendé omeka Îiksnds, dat ik ga of dat ik niet ga, 

ik ga liever. 
pekáto l'iwá omeka iik'iwá, zonde en dood, liever dood. 
In plaats van omeka kan men ook de werkwoorden son, ve'rkiezen, 

of sim, gaarne hebben, gebruiken. Bv. 
l'i1ála lá ntelá iisima é ntelá (of: iisona ö ntelá), ik heb liever een 

banaan dan een sinaasappel. 

8. Des te meer, zooveel te meer, en dgl. worden in het lonkundó 
weergegeven door josó, eerst, vooral. Het eerste deel der vergelijking 
kan eindigen of beginnen met ké (dat ook kan weggelaten worden). 
Bv. 
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mpaka áfókusé (ki), josó lik'olángala, een oudere kan het niet, 
des te minder een jonge man. 

endé álela, josó nk'eIil ów'omóngó, hij weent, hoeveel te meer dan 
ik (die) de eigenaar (ben). ' 

Deze woorden kan men ook vervangen door omeka... tsfka. Bv. 
omekä nk'an'óà nkásó, tsfka eIil ófá la nkásó, deze die vinnig 

is (heeft) nog wel (dat ongeluk gèluld) , hoeveel te meer (zou) ik die 
niet vinnig ben (het geluld hebben). 

omekä lik'end'álela, tsika nd'éIil ów'omóngó, als hij wel weent 
(bv. een vreemde), hoeveel te meer ik de eigenaar, de eigen verwante. 

9. Waar wij den overtreffenden trap gebruiken: best, grootst, 
bezigt men in het lonkundó gewoon den vergelijkenden trap volgens 
de bovenstaande regels. Slechts is het ééne punt van vergelijking 
"alle.,.", 

Mn'anÉ álekola baékoli báumá wanyá, dit kind is de verstandigste 
van alle leerlingen. 

10. De vergelijking kan ook uitgedrukt worden door de figuur
lijke beteekenis van woorden als botómóló la bok1iné, oudere broeder 
'en jongere broeder; bome la wäli, echtgenoot en vrouw; isé la b5na 
vader en kind; nyangó 1'5na, moeder en kind; b5n51u la mpaka, 
jongeling en oude, en dergelijke meer. Deze woorden geven vanzelf 
aan welk der punten van vergelijking overtreft. Bv. 

liyá la lifeké bale botómóló l'okuné, de elaeis en de raffia zijn 
twee gebroers, (zij lijken op elkaar), maar de elaeis i8 de oudste, 
grootste, enz. 

11. Toegevende voegwoorden. 

l. nkuma, alhoewel. Gebruikt met of zonder la. 

lá, álhoeweZ, 'ofschoon. 

wambÉnÉ, of8choon. 


Deze drie verschillen zeer weinig ; de schakeeringen in het gebruik 
kunnen slechts door oefening aangeleerd worden. 

nkuma óntumola, Iilpaóka nkdE, alhoewel jij me beleedigt, zal ik 
niet kwaad worden. 

endé lá a5kenda ndá ngonda, Iilpaókola yomba lkáé, of8choon 
hij naar het b08ch is, zal ik niets bij hem nemen. 



1'61'em. la ndang5, mp6kofatsé, ofschoon ik veelwijver ben, belaster 
ik je niet. 

wambéné wato boöwá, mpa6tsikala, ofschoon de prauw. kapot is, 
zal ik niet blijven. 

2. mpeka la, ofschoon, zelfs als, geeft meer de onwaarschijnlijkheid 
weer: 

mpeka la oölónga ófa6áta nkitó, zelfs als iii mocht overwinnen, zal 
je er niets bij winnen. 

3. etámá (etámék5, támék5) mbalî nténá, misscwien, het is 
mogelijk: 

etámá aöyá, misschien is hij (al) aangekomen. 
mbali bálanga bákllndll, het is mogelijk dat zij willen vertrekken. 
Al deze woorden kunnen ook vervangen worden door nkina, of. 

111. Gevolg-aangevende voegwoorden. 

L sekî, alsdan, aldus, dus. Kan versterkt worden door ndé. 

sekî WE ö ng'5nt, je bent dus zulk een (mensch) ! 

sekî ndé faiá m6ng6 .ökeláki, het is dU8 vader zelf die het gedaan 


heeft. 
2. mb5ka, dus; geeft meer de logische gevolgtrekking aan dan seki. 
mb5ka (ndé) ale Iik'endé ökelákî, bijgevolg (gelet op de redenen 

en feiten die je aanhaalt)i8 wij het die het gedaan heeft. 
3.. kamba (kambaka), immer8. 
kamba WE móng6 ósangáki ö ng'5k5, je hebt immers zelf aldus 

gezegd. 
kamba endé átotómaki, hij heeft het ons immers bevolen. 
4. kamba wordt ook gebruikt om een vergissing te verbeteren. 

Het komt dan overeen met ons "ik wil zeggen, ik bedoel". 
katá bátano, kamba botóá, schrijf 5, ik wil zeggen 6. 
ntswáki BongUma, kamba Bokfuna, ik ben naar Bonguma geweest, 

.•. ik vergis me, het is Bokuma dat ik bedoel. 

IV. Reden-, doel- en oorzaak-aangevende voegwoorden. 

f L te of kelá, opdat, gevolgd door den subjonctief. 

aötswá ndá ngonda te ase bofambe, wij is naar het bosch gegaan 
r 

l 

I om (d·ierlijk) voedsel te zoeken. 


ukumwá kelá ótane isua, loop opdat je de boot nog mag halen. 


,l 
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In plaats van kelá kan men ook ká6lá, haast je, gebruiken, of 
ook den zuiveren subjonctief. 

te kan ook vervangen worden door wate (zie les ~9, II). 

2. nyang6, opdat niet, uit vrees dat ... met den negatieven sub
jonctief (zie les 15, I), of gevolgd door een zelfstandig naamwoord 
zonder werkwoord : 

t6f6landé l'otsw6 nyangó nk:>i, wij wandelen niet des nachts uit 
vree.~ (dat de) luipaard (o~ zou pakken). 

3. (la) ntsina éa, nd'éwef'ea, nd'Éh)k:> éa... enz., uit oorzaak van. 
In plaats van het bezitwoordje gebruikt men bij werkwoorden 

liefst den relatieven vorm, die aan den gewenschten tijd beant
woordt. Bv. 

Iitswáki la ntsin'èki'nd'ónjétáká, ik ben gegaan omdat hij mij riep. 
banto báólimana ndá nganda la ntsin'èa mpela, de menschen 

zijn weggegaan uit het tijdelijk verblijf in het bosch wegens het 'hoog
water. 

Waar deze voegwoordelijke uitdrukkingen voor de duidelijkheid 
niet noodzakelijk zijn, late men ze liever weg, en gebruike men den 

. louteren relatief met algemeen prefix e (zie les 18, 1I, 7, e) : 
ntswáki èki'nd'6njétáká, ik ben gegaan omdat hij mij riep. 

TOEPASSINGEN. 

öleki b:>15tsi 6tsikal'èndoko, ntsin'ea mb'Ó.la eölilola, ropé nkina 
5jw@I':>15. óroeka ndé óetaro'èndo; ropáng'ókanda lóbi; karoba 
ósangaki te ekalási éroanga ö lifé, robok:> áfa jöi ja lokároo. het is 
best dat je hier blijft, want het onweer dreigt en je zoudt wellicht 
natregenen. Slaap liever hier , dan kan je morgen vertrekken; je hebt 
immers gezegd dat de klas pas overmorgen begint. Bijgevolg hoef je 
je niet te haasten (woordel. : het is geen zaak van haast). babáyá 
b'ölondó bálekola b'ösenge b:>15tsi, de planken van den bolondo zijn 
beter dan die van den bosenge. b:>kali b:>nÉ bole la nsé biiké kÉ, josó 
ö ntando, indien deze beek al veel visch her}t, hQeveel te meer de stroom. 
b:>nd!!l'onÉ áfénda onyi la jaIe, deze blanke is veel strenger dan gene. 
bokwá bökisó la bokwá wa ropótó, aj~ ö bokwá wa ropótó, het zout 
van Europa is pittiger dan het onze. ndá bat5 béuroá öleki b:>nin! 
nk'ebUluku (ebUl'Ó.k'Ó. wate nyangó éa bat5), de ebuluku is de 
grootste aller rup.~en.etároá aöl'Ó.kurowa kelá átane isano, misschien 
loopt hijom het spel nog aan te tretten (om nog tijdig te komen voor 
het spel). 
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OEFENINGEN. 

1. Maak zinnetjes met den overtreffenden trap van : banéne, 
isisi, botálé, buwé, balótsi, bobé, bol6, jflangi, litUká, bolol~, bokai. 

2. Vertaal: 
Misschien is de luipaard wel sterker dan het varken. Maar de 

tanden van het varken zijn scherper dan die van den luipaard. 
Een ijzeren stoel is. sterker dan een gevlochten stoel. Ik zou liever 
rusten dan te werkèn. Ofschoon ik ouder ben dan hij, ben ik krach
tiger. Gij zelf zijt het dus die dat huis gebouwd hebt. Ik had u 
immers gezegd dat het nieuwe huis beter zal zijn dan· het oude. 
Daarbij, ik heb dit gebouwd omdat het oude dreigde te vallen, en 
ik liever wilde werken dan gewond te worden. Het is vandaag 
kouder dan eergisteren. Europa is veel verder dan Kin. Is uw dorp 
verder dan dat van den onderwijzed Ga even twee kippen halen, 
och ik bedoel t'wee eenden. Misschien zijn er geene. Ga 's nachts 
niet door dit bosch, opdat de luipaard je niet pakke. De onderwijzer 
is naar het groote dorp gegaan, om de menschen te onderrichten. 
Er zijn meer kinderen in dat dorp dan in geen. Ofschoon deze vrouw 
ziek is, bereidt zij toch eten. Het ware beter dat ze rustte. Zij heeft 
liever haar eigen geneesmiddelen dan die van den dokter. Als hij 

1'-. 	 dien boom kan verrollen, dan kan jij het zeker. Als de kinderen die 
(het)geleerd hebben het niet verstaan, hoeveel te minder gij die 
niet naar de klas gaat. Een boot vaart vlugger dan een prauw. Ik 
ken dit palaber, ofschoon ik er niet (bij) was, toen ze het oordeelden. 

EEN EN TWINTIGSTE LES 

I. Overtreffende trap. 

De betrekkelijke overtreffende trap vervalt in het lonkundó 
tot den vergelijkenden trap. We handelen hier dus alleen over den 
volstrekt overtreffenden trap. 

De meest gebruikelijke wijzen om hem weer te geven zijn : 

1. Door de bijwoorden van graad: móngó, ná en ngáé, zeer. Bv. : 


botámbá wa lisángé móngó, een zeer Moge boom. 

ntando éä bolindó ngáé, een zeer diepe stroom. 

njfuáki banto büké ná, ik heb zeer veel menschen gezien. 

likambo.móngÓ, een groot palaber. 

ngáé kan niet, l'Iooals móngó en ná, zonder hoedanigheidswoord 

staan. 
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2. Door het zelfstandig naamwoord eltitsá (efuUlu) met of zonder 
het 	bezitwoordje -a : 

esé ék5 bosiká (w') eltitsá, dat dorp is zeer zeer ver. 

3. Door verdubbeling van het hoedanigheidswoord 

bonto ów'~15ts'~15tsi, een zeer goed mensch. 

nyama biiké'iiké, zeer veel dieren. 

biSn'M böló Mló, een zeer sterk kind. 


4. 	 Door den statief van de werkwoorden lekol of fénd, over
treffen: 

alelti 13kED.d~, het is een echte voetganger. 
bant'änko baleld nkdE, dat zijn zeer toornige menschen. 
oleki wamba, je bent een echte beleediger. 
botámb'5nt bolelti (bofénji) lisángé, deze boom is zeer hwg. 

5. Door figuurlijk gebruikte zelfstandige naamwoorden : 

a) nkanga (inl. dokter) wanyá, een zeer verstandig mensch. 

nkanga etongó, een geweldige lawaaimaker: 

b) Mme, echtgenoot. 

Mme óa likambo, een geweldig geding. 

c) engambi, grijsaard, of ekóta, oude vrouw. 

engambi éa nsombo, een zeer groot varken. 

ekóta éa jöi, een geweldige zaak, gebeurtenis. 


6. Door zelfstandige naamwoorden, die iets zeer groots aan
duiden, iets buitengewoons, overtreffend, enz. en vaak als uitroep 
dienen: 

ekóla éa il~mbE, een buitengewoon groot huis. 

ekólóngwá éa yömba, een uitmuntende zaak. 

esusá éa nyama 0 nj~ku, de olifant is een zeer groot beest. 

~i 
,esé éa nsuld (nsukélá), een uiterst groot dorp. 

óma Óä. mIE, wat een geweldige toorn! 


7. Door den noemvorm van lekol, overtreffen 

Njakomba ale b~15tsi wa ndekólá, God is alles overtreffend goed. 

Nog sterker: den statief -lelti + den noemvorm ndekólá. 

yömba int ileld litUká ndekólá móngó, deze zaak is allerschoonst. 


8. Door het vervoegde werkwoord -kak la, zeer erg, zeer ... zijn: 

bont'önko ákaka la nkdE, die mensch is uiterst vertoornd. 

EEft eokaka, de pijn is zeer hevig. 




, -~'. 

9. 	Om ons te weer te geven, gebruikt men een der bovenstaande 
vormen, zooals L : botámbá bole 1isángé (móngó), de boom is te hoog; 

of 2. : es'ék6 boslká ekitsá, dat dorp is te ver; 
of vooral 4. : es'tk5 elekf bosik:á, dat dorp is te ver. 

11. 	De infinitief van het werkwoord (jwlk:». 

De infinitief wordt gevormd door ó te voegen vóór den stam (1), 
die uitgaat op a. Hij komt overeen in beteekenis met ons "te zeggen, 
te doen". 

Bv. : ósanga, te zeggen; 6kmda, te gaan; óuta, terug te keeren; 
ófmana, weg te gaan; óyá, te komen; 5lt, te eten. 

Dikwijls echter zal hij moeten vertaald worden door : met ... 
(eten, enz.). 

De infinitief wordt gebruikt: 

L 	 Als voorwerp van een andèr (vervoegd) werkwoord. Bv. 
aöléä 6téfela lonkund6, hij kan lonkund6 spreken. 
tSl'k'ölela, houd op met weenen. 
mbUla émangákf 6jwÉ, het begon te regenen. 
alekf óbuna, het is een echte vechtersbaas; en andere vormen van 

den overtreffenden trap (zie boven I, 4). 
Deze voorwerp-infinitief (jw&:> jwa njumbámá) kan ook den 

noemvorm vervangen waar deze de handeling van het vervoegde 
werkwoord herhaalt (zie les 8, I, 7, 2). Bv. : 

álekya :tik'ölekya, hij biedt aan, in 'plaats van : álekya ndilekya. 
In dit geval wordt hij steeds voorafgegaan door het versterkende 

iiko (:tik'). 

2. Als Il:egatieve vorm (jwlk:> jwa njángáná) kan hij ook-bepaling 
zijn. Bv. : 

a5kmda nk'5lt wma, hij is weggegaan zonder te eten. 
áfóleké anÉ nk'6atswa éka'm, hij gaat niet voorbij zonder bij mij 

binnen 	te komen. 
t6f61ngé bolemo nk'55nda 1:>5nda josó, wij beginnen niet het 

werk, zonder eerst te bidden. 
mpóyé nk'ótéfela, ik kan niet laten te spreken. 

(1) Het prefix 6 kan voorafgegaan worden door la, met. In verscheidene 
dialekten hoort men andere prefixen: j6 en f, met of zonder la (1'). 

Hul"men 9. 
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Om de ontkenning van den voorwerp-infinitief uit te drukken, 
wordt het vervoegde werkwoord zelf in den negatief gezet' : 

áfótsik'ölela, kij houdt niet op met weenen. 

3. Als doel-aangeving van de door het vervoegde werkwoord 
uitgèÛI1lkte . handeling : 

aotswá óasa nngall, kij is gaan bind-lianen zoeken. 
aOfénda ntando áángda beltka, hij is den stroom overgestoken 

om de fuiken na te zien. 
De doel-aangevende infinitief of beter afstand-infinitief (jwEka 

jwa itangó) wordt in verscheidene dialekten onderscheiden van de 
beide voorgaande door het prefix yó, in plaats van ó. Voor de duide
lijkheid van het onderscheid verdient deze vorm de voorkeur. Bv. : 

aotswá ndá mpoku yónuka bambénga, zij is naar de bananen
planting om pep'er te plukken. 

a5kenda yäsa bebwo, hij ilLgaan zwammen zoek~n. 
Men merke op dat : 
a) yó vóÓr een klinker y wordt ; 
b) deze vorm alleen gebruikt wordt wanneer het doel op een 

;afstand van den bedrijver ligt, en dus een beweging vooropzet. 
Anders gebruikt men den subjonctief. 

4. De a f sta n d - i n fin i tie f kan worden ver s ter k t 
door achtervoeging van ka, om aan te duiden dat de handeling 
meermalen plaats heeft. Bv. 
. aotswá (y)ósangaka, hij is het gaan zeggen, nl. verscheidene 
malen, tot verscheidene personen. 

Met hoogen toon (en verheffing van de eind-a van den een~ 
voudigen vorm) beteekent dit achtervoegsel, dat de handeling 
door den infinitief uitgedrukt, mee r mal ene nop mee r
der epI a a t sen geschiedt. Bv. 

aótswá ósangáká, hij is het gaan zeggen op verscheidene plaatsen; 
ákembola bisé (y)ólakáká, hij gaat de dorpen rond om te onder

richten. 

In bet eek e nis vertoont de afstand-infinitief sterke over
eenkomst men den subjonctief op afstand (les 14, II, 3, 5 en 6). 
Beide duiden immers een doel aan. Men kan ze in. verschei4e~ 
gevallen dan ook voor elkaar gebruiken. Op zichzelf, echter ligt 
er het volgende onderscheid in, dat men dan ook tracht zoo veel 



mogelijk uit te drukken hetgeen nooit mag worden nagelaten, 
indien de duidelijkheid het vergt : 

De infinitief geeft aan dat de handeling werkelijk is. gevolgd, 
dat het doel is bereikt. De subjonctief echter geeft meer uitsluitend 
het doel aan, zonder te letten op het gevolg. 

Wil men duidelijk aangeven dat het doel bereikt is, dan gebruike 
men den infinitief; bedoelt men dat het resultaat niet is bereikt, 
dan neme men den subjonctief. Met den infinitief veronderstelt 
men ·het bereiken van het doel, zelfs al weet men dat het nog niet 
is gevolgd; met den subjonctief laat men het al dan niet bereiken 
in het midden, of men bedoelt duidelijk dat het niet is bereikt. 

5. Ook de voo:r; werp - i n fin i tie f kan ver ster k t 
worden door achtervoeging van ka. Beide toonshoogten komen 
voorzooals in den afstand-vorm. Het achtervoegsel ka beteekent 
ook hier: de berhaling of gewoonte. Bv. 

ámbya ótumolaka banto, houd op de menschen te beleedigen, nI. 
tot iemand die dat gewoonlijk doet. 

tsik'5lêka tema tswa bif:>ndu, houd op bedorven dingen te eten. 

Deze versterkte vorm komt vooral veel voor na het werkwoord 
-leki, om de overtreffing uit te drukken in verwijten. Bv. 

oleki ófitaka töma tsw'lnto, jij bederft steeds de zaken mn anderen. 
aleki 6bunaka bitumba, het is een onverbeterlijke vechtersbaas. 

De uitgang met hoogen toon komt niet zoo veelvuldig voor. Hij 
beteekent de herhaling of gewoonte op verscheidene plaatsen. Bv. 

ámby' 5láká tema, houd op met overal te gaan eten. 

6. Men verwar re niet den infinitief met den noemvorm of sub
stantivalen vorm van het werkwoord (zie les 8, I, 6). Waar het 
werkwoord als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt, bezige 
men den noemvorm. Bv. 

á6ndaka nkOk:>ta, hij heeft me leeren schrijven; nl. hij heeft me 
het schrijven geleerd. 

Vergelijk ook deze twee zinnen : 
nj6léà ótónga it:>k5, ik kan de mat vlechten; 
nj6léà nt6tónga it:>k5 (of: bat:>k5), ik ken het matten-vlechten; 

nI. ik ken de kunst van matte~-vlechten. 
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111. Potentiale vorm (lokuseya). 

Door achter den stam den uitgang ey (sy) te voegen, verkrijgt 
men den mogelijkhe:ids- of kun-vorm, die beteekent dat men de 
werking kan doen, dat men de macht of de mogelijkheid ertoe 
bezit. Bv. 

keI, doen; keley, kunnen doen. 
bát, bezitten; bátey, in bezit kunnen komen van ... ; kunnen bekomen. 
Dikwijls wordt deze vorm omschreven door de werkwoorden 

kus, kunnen, ofliaIig, mogelijk zijn, de 1rwgelijkheid hebben,·gevolgd 
door den infinitief-voorwerp. Bv. 

mpókus'ósanga, ik kan niet zeggen. 
likusáki ófénda, ik kon Qversteken. 
ntsianga ótéfela, ik was niet in de mogelijkheid om te spreken. 
Ofwel kan men omschrijven met een zelfstandig naamwoord, 

afgeleid van het werkwoord door het suffix elo (zie les 4, I, 5), en 
voorafgegaan door: -Ie la, zijn met, of -bát, bezitten. Bv. 

mpóáte t!sangelo, ik kan niet zeggen. 
nki l'eféndelo, ik kon oversteken. 
ntsiáta etéfeelo, ik kon niet spreken. 
De mogelijkheid of onmogelijkheid kan voortkomen uit het 

onderwerp zelf, of uit bepaalde omstandigheden : 
ntsiáta etéfeelo ntsianga ótefela, ik kO'n jniet spreken, hetzij 

wegens pijn in den mond, hetzij door een overweldigende gemoeds
aandoening, hetzij ook omdat zij. het me niet toelieten, ofwel omdat 
ik geen tijd of gelegenheid ertoe had. 

TOEPASSINGEN. 

kékwa felé, mpóáte ekambelo, ga even uit den weg, ik kan niet 
werken. táfóang'óksnda bolá nk'ósija bolemo joso, wij mogen niet 
naar huis gaan ZO'nder eerst ons werk te hebben gedaan. ba5ksnda 
yólamb61áká losango lönko, zij zijn dat nieuws overal gaan rond
strooien. oleki ótéfelaka nk'ósisimya, je praat altijd zonder na te 
denken. áfóy'éndo nk'ónjstda, hij komt niet hier zonder bij mij aan 
te loopen (woorde!. voor mij van den weg af te gaan). mpóátéyé 
litófé, lileki lisingé, ik kan niet aan de caoutchoucvrucht, zij hangt 
te hoog. bakámba báókaka nd'ékek'éné, tegenwoordig zijn er vree
selijk vele miseries. tótswAkf yéna isano, wij zijn naar het spel gaan 
zien. áósangya laksnda jwa 'Mbindáká, hij heeft zich voorgenomen 
naar Ooq te gaan. ámby'ötongola, mpóke jöi, houd op ?net lawaai 
te maken, ik kan niets hooren. es'ékó eleki bosiká, mpé esanga ele 



botálé móngó; tófókus'ókit'Ek5 win'onÉ, dat dorp is veel tè ve'r, en 
het bosch is te lang ; wij kunnen er vandaag niet geraken. mbûla 
émangaki la nk4sá; mpé at yoóko eokaka nkikaka ; na tóleke 
ngámó, de regen is van morgen begonnen, en nu is hij zeer hevig 
geworden; hoe wil je dat wij er door gaan ~ 

OEFENINGEN. 

1. Vorm den infinitief met telkens vier voorbeelden van de vol
gende werkwoorden: planten, plukken, uitpikken, zeggen, splijten, 
spelen, binnengaan, buitengaan, roeien, werken, binden, losmaken, 
snijden, werpen. 

2. Vertaal: 
Ik kan dien zeer dikken boom niet vellen, ,Te bent toch een zeer 

sterk man. Die jongen is een geweldige ruziemaker. Ze hebben 
daar geweldig gevochten. Wat een uitmuntend ding is toch je 
eigen moeder. Het varken, dat de jager geschoten heeft, is een 
geweldig beest. De hoofdman woont in een buitengewoon groot 
huis. Dat allerschoonste kleed dat je hadt, waar heb je dat ge
laten? Ik kon het niet dragen, en heb het dan maar verkocht. Ik 
kan niet werken wegens de pijn in (mijn) arm. Het nest van den 
sperwer is veel te hoog, ik kan het niet weghalen. Hij heeft zich 
voorgenomen naar de beek te gaan. Zij hebben die kip niet gestolen, 
die je schoonouders je gegeven hadden, want zij zijn hier maar 
voorbijgegaan. Hoe zoo, zij gaan hier nooit voorbij zonder even te 
rusten. Begint niet te roeien zonder een kruisteeken te maken. Wij 
kunnen dezen boom niet kappen zonder eerst de lianen te hebben 
overgesneden. Zij is achter het huis gegaan om peper te plukken. 
Hij is naar de palmplanting gegaan om palmlatten te splijten. 
Zij kunnen niet spreken van den zeer grooten schrik voor den lui
paard dien zij ontmoet hebben. Dit mes is veel te bot, ik kan er 
niet mee snijden. Ik kon gisteren den stroom niet oversteken omdat 
ik geen prauw vond. Er lag maar één prauw, zij was te klein en wij 
waren met veel volk (= menschen). Ga niet weg zonder van mij 
afscheid te nemen. Spreek niet zonder eerst na te denken. 

TWEE EN TWINTIGSTE LES 

I. De relatief (zie les 18, II). 

I. Men geb r u i k t in het lonkundó soms den relatief waar wij 
hem niet zouden gebruiken. Dit gebeurt hoofdzakelijk wanneer 
men nadruk wil leggen op het bepaalde naamwoord. In dit geval 
neemt de relatief het onbepaald prefix. Bv. 
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mbUla öf:itáki loánjá, het is de regen die het binnenpleintje heeft 
bedorven. 

ingómba 5kwéi l'ompompo, het is de loods (niet .het huis bv.) 
die omgevallen is door den wind. 

nsaajá bäléki benkándá, het zijn de termieten (geen andere in
sekten) die de papieren hebben opgegeten. 

Vóór het relatief-werkwoord kan ook het woord bonto (banto), 
mensch, worden gevoegd, zelfs al gaat het over dieren of zaken. Bv. 

mbuIa bont'öfitáki, nsaajá bant'äléki, enz. 

Waar het gaat over menschen, wordt deze vorm ook zeer dikwijls 
gebruikt om den nadruk te leggen. Bv. 

em'à w'àkisi (em la we bäkisi), het zijn wij beiden die samen zitten. 

De relatief kan echter ook het prefix aannemen van het bepaalde 
zelfstandige naamwoord. Bv. het spreekwoord : 

ifukyá ikis'à we ikosom61'êtuwá ikonangyá l'olóló, het is de vleer
muis die bij je woont, die de "handdoeken" van tusschen (de dakbe
dekking) trekt en die je door heel het dorp doet gaan (sleurt), het is 
niet een vreemde die je gebreken aan iedereen bekend maakt, 
doch iemand die steeds bij jou is, een familielid, een vriend, enz.). 

Woordelijk beteekent deze zin: de vleermuis die bij je woont, enz. 
Het werkwoord van den hoofdzin is geheel weggelaten ; de drie 
werkwoorden behooren alle tot betrekkelijkl:l bijzinnen. 

Dergelijke spreekwijze komt veelvuldig voor, waar het gaat 
om iets pittigs uit te drukken ; men hoort ze dan ook regelmatig 
in spreekwoorden. Bv. 

öle -la yandá 5kot'otámbá, woordelijk: die is met de bijl die kapt 
den boom; (hij) die de bijl heeft, (is hij) die den boom kapt. Wij ver
talen: wie de bijl heeft, kapt den boom. 

ötsimi etóko öyaomi l'enkende ötaát'onk6lu t'ätokol'asi, wie den 
put heeft gegraven wie zich gedood heeft (gansch besmeurd) met slijk 
wie geen kruik heeft om water te putten = iemand die een put heeft 
gegraven en zich daarbij gansch bevuild heeft met slijk, heeft vaak 
geen kruik om dan zelf er water uit te putten (veel sloven voor weinig 
nut). 

Men vergelijke ook de spreekwijzen in les 19, I, 2, en 6. 

2. Men geb r u ik t den rel a tie f ni e t in uitdrukkin
gen waar wij bv. zouden zeggen : ik zag een man zitten, ik vond 
een mes (liggen), enz. : 

Iijfuáki jwende akisi, ik zag een man hij zit; 

Iitánaki ifaká yämbi, ik vond een mes het ligt; 




tósUkaki bonto áleka lá mbóka, wij hielden eenmtm8ch tegen, 
hij gaat over den weg (die O1Jer den weg ging). 

Wanneer men in dergelijke zinnen den betrekkelijken vorm 
gebruikt, is het zelfstandig naamwoord bepaald en dient het te 
worden vertaald met het bepaald lidwoord : 

ii.jénáki jwende lökisi, ik zag dén man die zat .. . 
iltánaki ifaká Jndámbi, ik vond het me8 dat lag .. . 
tósUkáki bonto 61eka lá mbóka, wij hielden den mensch tegen die 

lang8 den 'Weg ging. 

3. Men lette hier op het geb r u i k der tij den : het tweede 
werkwoord staat in den tegenwoordigen tijd, terwijl het werkwoord 
van den hoofdzin den verleden vorm heeft. DE TIJDEN DIENEN 
STEEDS HUN VOLLE WAARDE TE BEHOUDEN. In deze voorbeelden 
zijn de handelingen van het voorwerp (jwende, ifaká, bonto) 
tegenwoordig op het oogenblik dat het onderwerp van den hoofdzin 
de werking (die ·nu voorgesteld wordt als verleden) verricht. Indien 
men de werkwoorden van de bijzinnen in het verleden zet, geven 
zij om plus-quam-perfectum weer: 

iljfnáki jwende ákókisi, ik zag (dat) een man gezeten had. 

il.jénáki jwende lökökisi, ik zag den man die gezeten had. 

ii.tánaki ifaká Jkwàmbi, ik vond het me8 dat gelegen had. 


4. V 0 r min g der 0 n der w e r pre 1 a tie ven. 
Uit de voorbeelden in les 18, Il, 6, a), blijkt dat de onderwerp

relatieven dezelfde vormingselementen hebben als de absolute 
vervoegde vormen, die eraan beantwoorden. Er bestaan slechts 
enkele kleine verschillen. 

Het p r a e sen s a f f i r mat i e f is de zuivere stam, doch 
met hooge eind-a; en bij klinkerstammen met invoeging van nd 
vóór den stam. 

Het neg a tie ve p r a e sen s komt geheel overeen, ook 
in de toonregels der eind-e, met den absoluten vorm. 

De ver led e n - v 0 r men komen eveneens geheel overeen 
met de absolute. Zoo ook de sta tie vev 0 r men, de 0 n t 
ken n i n gen van d e nbofifo, de gewoonte -vormen, 
het a f sta n d - p ra e sen s, de nog - n iet - v 0 r m, enz. 

Verschillen echter : 

a) De b e v est i gen d e bofi.fo-t ij den, die overeenkomen 
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met den bofifo-vorm nr 2 (les 7, lIl) en bestaan uit den stam 
met uitgang i. Deze i is hoog in den gisteren-tijd, laag echter in 
den vandaag-tijd. Men lette hier ook op de euphonische vervor
mingen van· den eindmedeklinker van den stam' (zie Inleiding, 
Il, 4, 6). Bv. 

banto bäk:snji, de menschen die vandaag zijn weggegaan. 

banto bäk:snji, de mensc1ien die gisteren zijn weggegaan. 

etóo endátsi, het kleed dat vandaag gescheurd is. 

bitóo bindátsi, de kleederen die gisteren zijn gescheurd. 

Werkwoorden die uitgaan op a, veranderen deze a in e vóór i : 

yá, komen: bonto oyéi, de mensch die gekomen is (vandaag) . 

banto bäyéi, de menschen die (te voren) gekomen zijn. 

wá, sterven: nyama ewéi, het dier dat vandaag gestorven is. 

nyama iwéi, de dieren die te voren gestorven zijn. 


De causatieve werkwoorden uitgaande op y( a), nemen niet het 
suffix i, doch isa. Bv. 

engambi etdngisa ntaa, de grijsaard die een geit vast gebonden 
heeft (vandaag). 

bonkonji atakmjisa, de hoofdman die ons heeft l.aten weggaan 
. (heden). 

bonkonji atakmjisá, de hoofdman die ons heeft laten weggaan 
(gisteren). 

Het verschil in tijd wordt aangeduid door den toon van den 
uitgang isa (hoog: gisteren, te voren; laag: vandaag). 

Dezelfde vorming wordt aangenomen door intransitieve werk
woorden uitgaande op wa. Bv. 

mpaka elángwisa balako, een oudere die dronken is (vandaag). 
bampaka bäJángwisá balako, de ouderen die dronken zijn (te voren). 
b) De b e v est i gen d een 0 n t ken n end e toe k o

men d e t ij d. De eerste wordt gevormd door het infix yo en 
den uitgang a (1) ; de tweede door het infix fó en den uitgang 
aki (2). Bv. 

wato böyöfénda, de prauw die zal oversteken. 

wato böf6féndaki, de prauw die niet zal oversteken. 


(I) In plaats van yo worden ook Ö en so gebruikt. Vergelijk in les 25, 
IV, 1° den onmiddellijk toekomenden tijd. . 

(2) Sommige dialekten gebruiken fo (laag) ; andere 10... aki ook in den 
absoluten vorm. 
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11. De voorwaardelijke wijs (wejaka). 

A. BEVESTIGENDE VORMEN. 

l. De toe kom s tig e of m 0 gel ij k e voo r w a a r d e
1 ij k e v 0 r m (indien je zult komen, indien je doet) wordt ge
vormd door een hoog prefix en den uitgang áká, die de bij-klank
grepen hoog maakt. Bij stammen die uitgaan op een klinker, is 
het suffix ká. 

De vorm. die dient te worden gebruikt in den gevolg-zin (thesis, 
apodosis), hangt af van de beteekenis die men er aan hecht. Bv. 

óátáká töma, tompimáké, indie~ je eten zult hebben, weiger het 
me dan niet. 

átswáká ndá ngonda, álendake batké, indien hij naar het bosch 
gaat, dat hij oplette voor de doornen. 

Voor zijn gebruikt men hier den voorwaardelijken vorm van -ya, 
blijvend zijn. Bv. áyaká, indien hij zal zijn ... 

2. De n iet - ver v u I bar e voo r w a a r debeteekent dat 
de voorwaarde niet meer vervulbaar is. Wij vertalen dezen vorm 
door den onvoltooid verleden tijd (imperfectum) of door de zg. 
voorwaardelijke wijs (ware ik... ). Hij wordt gevormd door een 
laag prefix, het infix ta of to, en den uitgang a. Bv. 

ntsiyala bokulaka, indien ik een rijk man was ... 

Ook de apodosis staat in denzelfden vorm : 

ataáta liátsf, atakokaa bakonga, indien hij rijkdom had, zou hij 


je koperen ringen geven. 
!' totakenda ndá ngonda, totaoma nyama, indien uij naar het 

bosch waren gegaan, zouden wij dieren hebben gedood. 
I,, Vóór een klinker verliest ta zijn a en wordt t(ts) : 

nyama etlsama, totlsola éká, indien het dier zich verscholen had, 
dan zouden wij het te voorschijn gehaald hebben. 

Evenals in het Nederl. kan deze voorwaardelijke vorm ook 
zonder hypothesis gebruikt worden. Bv. 

etayala ns6s6 éà mb6óta, het zou een legkip geworden zijn. 

E. NEGATIEVE VORMEN. 

Er zijn verschillende negatieve vormen in gebruik Voor het 
oogenblik kunnen we niet voor alle met zekerheid uitmaken in 
hoever zij verS'Chillen, noch in hoever sommige wellicht slechts 
dialektische synoniemen zijn. 
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We laten ze hier volgen met een proeve van lJ.itleg. Daar meestal 
een omschrijving met voegwoorden (zie hierna, IU) kan .geschie
den, zijn zij voor den beginneling van minder belang. De beslist 
louter dialektische afwijkingen laten we achterwege. 

1. De ontkenning van de ver v u I bar e voo r w a a r d e 
staat vast. Zij wordt gevormd door het infix ta in te lasschen m 
den bevestigenden vorm met laag prefix. Bv. 

atáksndáká, indien hij niet weggaat (zal weggaan) ... 

ntötánáká, indien .jij hem niet vindt ... 


2. Een veelvuldig gebruikte vorm van de ontkenning der n iet 
ver v u I bar e voo r w a a r debeteekent : indien de voor
waarde niet gesteld was, zou ... Hij wordt gevormd door vóór 
het voorwaardelijk infix ta, het negatieve infix tá te voegen. Bv. 

ntsitayala bokulaka, indien ik niet een rijk mensch ware ... 
atátaáta liátsi, atátakokaa bakonga, indien hij geen bezit had, 

zou hij je geen koperen ringen geven (gegeven hebben). 
Evenals in den bevestigenden vorm kan ook hier de hypothesis 

verzwegen worden. 
Deze vorm kan ook vertaald worden door : wij hadden niet 

moeten doen ; bv. 
totátaksnda loksndo lont, wij hadden deze reis niet moeten onder

nemen; wij waren beter thuisgebleven. 

3. Sommige dialekten maken in dezen vorm onderschèid tusschen 
de infixen ta en to, die elders synoniem schijnen te zijn. to beduidt 
de voorwaarde van heden, ta die van vroeger. Bv. 

atátakona nkánge, indien hij niet ziek geweest ware, of : indien 
hij niet ziek ware (sinds meerdere dagen). 

atátokona nkánge, indien hij (vandaag) niet ziek ware ... 
Men hoort den vorm met to ook in uitdrukkingen als : 
nsósó etátoyala éá mbóóta, de kip zou geen legster geweest (ge

worden) zijn. Men zegt dit van een kip, die juist is gestorven, of 
gepakt door een wilde kat, of verkocht, enz. 

wato botátoyala wankondéjá banto jöm, de prauw zou er geene 
geweest zijn die tien man kon bevatten (nl. men zegt dit wanneer die 
prauw gespleten is vóór ze af is). Of: de prauw was niet geschikt 
om tien man te dragen, men had er geen tien personen moeten 
laten instappen (men zegt dit als ze met zooveel personen is ver
gaan, en men bedenkt dat het aantal eigenlijk overdreven was). 
Vergelijk met analoge uitdrukkingen hierboven onder A, 2, en 
B,2. 



4. Voor de voo r w a a r dei n het ver led e n hoort men 
in plaàts van den vorm vermeld onder 2, ook dien met infix to . 
en uitgang e. De voorwaarde wordt in dit geval voorgesteld als 
gansch verleden; terwijl de vorm met infixen táta er .tegenover 
staat als een soort bofifo (zie les 7, lIl). Bv. 

otoltike la nguyá seki wináki, indien je niet st,emg geroeid hadt, 
Zott je vergaan zijn. 

In plaats van otoltike mag men ook het infix voorop zetten : 
ntoltike. 

5. De vorm met infix ta en uitgang e lijkt veel op, of is syn(miem 
met dien vermeld onder 2. Na het voegwoord lakó (zie verder lIl) 
verdient hij zeker de voorkeur. Voorbeelden: 

lakó otaltike seki wato bóólina, indien je niet geroeid hadt, zou 
de prauw vergaan zijn. 

batanjéte ntsitoma es'ini, indien zij me niet geroepen hadden, 
zou ik dit dorp niet gezien hebben. 

Ngonga ntankumbólé seki ntsiy'éndo, indien N gonga me niet tot 
vrouw genomen had, dan zon ik niet hier (gekomen) zijn. 

6. Met de infixen táto kan ook de uitgang e verbonden worden. Bv. 
otátoltike la nguyá, otátokita, indien je niet stevig geroeid hadt, 

zou je er niet geraakt zijn. 
Deze vorm schijnt te verschillen met denzelfden uitgaande op 

a, doordat deze meer drukt op het positieve resultaat van de voor
waarde (nI. het behouden zijn door het hard roeien), terwijl die 
op e meer negatief is : zonder stevig roeien was je er niet geraakt; 
men denkt vooral aan de moeilijkheden van den storm. 

C. De voo r w a a r del ijk e w ij.s kan ook uitgedrukt wor
den door den sub jon c tie f. Bv. 

iwá iyale ngá lokEndo, seki njólinga fafá la ngóya, indien de 
dood ware als een reis, dan zou ik van vader en moeder afscheid 
nemen. 

iá te bákendE, mpá tótefele, indien (als) zij weggaan, zullen wij 
spreken. 

Deze spreekwijze kan beide voorwaarden vervangen, en zelfs 
een tijdsbepaling inhouden. De subjonotief wordt in dezegevarllen 
vaak voorafgegaau door het voegwoord te, dat; terwijl de gevolg
zin (apodosis) den gewonen tijd heeft (met of zonder voegwoord 
seki). 
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111. Voorwaardelijke voegwoorden. 

1. In plaats van deze voorwaardelijkè vormen kan men een voor
waardelijken zin ook omschrijven door de VOEGWOORDEN ngá, 
indien, in de protasis, en seki, dan, dus, in de apodosis. De negatieve 
protasis wordt dan uitgedrukt door lakó, indien nie.t, zonder, of 
nkó, zonder, in plaats van ngá. Men gebruikt in deze omschrijving 
de vormen en tijden van het werkwoord die beantwoorden aan 
de gedachte welke men wil uitdrukken. Bv. 

ngá óáta tóma tompimákê, indien je eten hebt, weiger het me dan 
niet (1). 

ngá ááta liátsi, seki aökokaa bakonga, indien hij bezit had, zou 
hij je koperen ringen gegeven hebben. 

ngá áátáki liátsi, seki ákokaáki bakonga, indien hij bezit kadde 
gehad, zou hij je koperen ringen gegeven hebben. 

ngá áki l'ekelé, seki nták ofima, indien hij eieren kadde gehad, 
zou hij er je geen geweigerd hebben. 

lakó Njakomba seki tófóbike, zonder God zouden wij niet leven. 
lakó we óónkambya, seki Iijólélengana, indien jij mij niet ge

.holpen kadt, zou ik gebrek lijden. 
nkó bowá, seki tóówá la jwilo, zonder het laag water zouden wij 

van honger omgekomen zijn. 
áyMnde seki aölamba, hij is aan het bidden, anders zou hij ant

woorden; - ware hij niet aan het bidden, dan zou hij antwoorden ; 
hij zou wd antwoorden zop hij niet aan het bidden was. 

bofaya seki aOkola mbáta, de bezoeker had best een stoel kunnen 
nemen (vergelijk dezen zin met dezen vermeld onder B, 2 en 3). 

Andere voorwaardelijke voegwoorden zijn nog : 

2. wénáká, indien; drukt de toekomstige voorwaardelijkheid uit. 
Is etymologisch de· toekomstige voorwaardelijke vorm van in, 
zien. Bv. 

wÉnáká isua yöyá, mpá tónane, als de boot gekomen is, dan zullen 
wij opvaren. 

3. áyàká, indien; eveneens de toekomst-voorwaardelijkheid; Is 

(1) Men lette op het onderscheid in tijd tusschen dezen zin en den korres' 
pondeerenden zin hierboven onder A, 1. Voor een praesens conditionalis zal 
men aldus dikwijls een omschrijving met voegwoorden dienen te verkiezen. 
boven den rechtstreekschen vorm. 



eigenlijk de beantwoordende vorm gebruikt voor zijn (zie hier
boven). Bv. 

áyäká ákwéta, otswä.ka, indien hij je roept, ga dan. . 
áyák:á jwende, owilaka lIna Bale, indien het een jongen i8, geef 

hem dan den naam "Eale". 
Woordelijk beteekenen deze zinnen: indien het is (zal zijn) (dat) 

hij je roept... ; indien het zal zijn een jongen... 
Wanneer het eigenlijk gezegde gevormd wordt met het ~erk

woord zijn, wordt dit niet meer uitgedrukt, wijl het al in á,yaká 
besloten ligt. Soms kan men het toch hooren, als tautologie. 

4. nkina, mi88chien ; drukt een mogelijke voorwaarde uit, zonder 
dat er een voorwaardelijk voegwoord, of een voorwaardelijke vorm 
wordt aan toegevoegd. Bv. 

nkina ákmda bolá, áfaókit'aló, veronder8tel dat hij mi88chien 
wil naar hui8 gaan, hij zal er toch vandaag niet geraken. 

TOEPASSINGEN. 

Eangi 6senjoli bokwá böki'm'ósómbáká, het i8 de dauw die het 
zout heeft doen smelten, dat ik gekocht had. èki'm'6kEndáká ndá 
ngonda, njotána etül.i é! nkai ambi ndá mbóka. etátafanda seki 
njolámbola, toen ik naar het b08ch ging, vond ik het lijk van een 
luipaard op den weg liggen. Indien het niet rot wa8, zou ik het opge
nomen hebben. lakó otakambé la nguyá seki óówá la njala, indien 
je niet hard gewerkt hadt, zou jè van honger omgekomen zijn. ótswáká 
lilako wèkolaka l'otsina, als je naar de les gaat, leer dan met ijver. 
njöyêla jiimbu likófanyi nd'étáf'ényi, ik heb het nest gebracht, dat 
aan dien boom gehangen heeft. banto b8.wéi báósij'èlo, de o'verleden 
menschen hebben geen ellende meer. em tè :ó.kise áfótéfélé, em te 
flkEndE etongó ngáé, zoolang ik hier zit, 8preekt hij niet; maar zoodra 
ik weg ben, (maakt hij) groot lawaai. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg de volgende werkwoorden in de toekomst-voorwaar
delijkheid: ut, iman, tswá, It, lámb, fénd, nan, kondel, kit, bát, 
bom, il. 

2. Vervoeg de volgende werkwoorden in de onvervulbare voor
waardelijkheid (bevestigend) : isam, iso1, is, sáng, yal, téfel, kûnd, 
keI, lt, st, land, lang, kand, kónd, san, sin. 

3. Vervoeg in de gewone ontkenning van de onvervulbare voor
waardelijkheid : zitten, staan; bouwen, planten, kappen, nemen, 
verbieden, vechten. 
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4. Vorm den onderwerp"relatief van den bevestigenden boMo 

in beide tijden en voor de acht klassen (enkelvoud en meervoud) 

van de werkwoorden : nemen, scheuren, beLe!'l(ligen, vallen, komen, 

aanhaken, geopend zijn, dooden, wegvliegen, neerleggen, liegen, 

uitspreiden, gedaan zijn. 


5. 	 Vertaal: '. 
Het is de luipaard die de kippen gepakt heeft. Het is de blanke 


zelf die ons heeft laten weggaan. Dat alle menschen, die hier ge

komen zijn, me hun briefje laten zien. Indien het een wilde kat 

is, eet ze maar op ; maar indien het een luipaard is, draag hem 

naar den vader. Indien ik geld hadde, zou ik er je geen weigeren. 

Als gij zult visch hebben, zou ik gaarne hebben dat gij er me 

brengt. Indien je van morgen vroeg was vertrokken, zou je 

nu al dicht bij huis zijn. Zonder dezen jongen zouden wij in den 

put zijn gevallen. Indien ik het geweten had, zou ik dat mes niet 

gekocht hebben. Indien hij ziek is, dat hij naar den dokter ga. 

Indien hij iets zegt, zullen zij hem antwoorden. Zonder zijn belee

diging zou men niet hebben gevochten. Indien ik niet naar den 

tuin ware geweest, zou ik niet gewond zijn. Indien Jezus niet voor 

ons gestorven ware, zouden wij niet verlost zijn. Indien de boot 

vandaag aankomt, zullen de roeiers morgen vertrekken. Waren 

zij gisteren vertrokken, dan zouden zij de kisten niet gevonden 


'.hebben, die op den oever lagen. Had je niet. geslapen, dan had 
je de men!,jchen gezien die met de boot zijn afgevaren. Het is 
een donderslag, die dien boom heeft gedood. Zij hebben den dief 
gezien, die in de gevangenis zit. Heb je de slang gezien die in den 
strop heeft vastgezeten ~ Zou ik ze niet gezien hebben indien ik 
gewild ha(l1 Uit geen bedreigingen die niet zullen geschieden. 
Indien die boom gevallen ware toen wij daar voorbijkwamen, 
zouden wij verpletterd zijn. Indien het niet regent, zullen de 
groenten verdorren. 

DRIE EN TWINTIGSTE LES 

I. 	Voorzetsels (baosMna). 


Aan eigenlijke voorzetsels is het lonkundó arm. Zij zijn 


1. ndá, in, op, uit, naar, ,te. ndá kan verkort worden tot á. Bv. 

nd'ilombe, in het kuis. 

ndá nsambá, op ket dak. 

aölóla ndá loulu, kij is uit de slaapkamer gegaan. 

tóótungwa ndá pekáto, wij zijn verlost uit de zonde. 

a5kmda ndá lisála, kij is naar het veld. 

ale ndá Mbándáká, kij is te Coquilkatstad. 


-




Bij de werkwoorden gaan,' terugkeeren, weggaan, wordt ndá 
weggelaten vóór namen van dorpen, streken, enz., alsook vóór het 
woordje bolá, eigen dorp. Ook bij zijn kan ndá worden ve:rzwegen : 

aotswá bolá, hij is naar huis. 
áóhindola Mpótó, hij is teruggekeerd uit Europa. 
ale Boklima, hij is te BokiJma. 
baOluta Bamanya, zij zijn teruggekeerd naar Bamanya. 
táksnde Ngombe, laat ons naar de N gombe gaan. 
Zoo zegt men ook : 
-tswá basi, om water gaan; 
-ksnda mbaka, op kopal gaan; 
-leb ndombá, naar de markt trekken; 
-tswá nsé,' op vischvangst gaan; 
-tswá nkónyi, om brandhout gaan ; 

en dergelijke meer. 

2. êle, bij, naar; gebruikt vóór een persoon, terwijl ndá de zuivere 
plaats aanduidt. Bv. 

tómb'onkándá êle.Mbóyó, draag den brief naar (aan) Mbóyó. 
longo lole êl'emi, de hak is bij me. 
yökole bliku èle bolaki, ga het boek halen bij den onderwijzer. ' 

In zinnen zooals de eerste, dient men den objectieven vorm 
van het werkwoord te gebruiken zonder voorzetsel (cf. les 15, II) 
tenzij men nadruk wil leggen op dien bepaalden persoon. 

3. éka, bij, naar ; geeft de woonplaats van iemand aan (ten huize 
van). Bv. 

y511! tama éka'mi, kom eten bij me (aan huis) ; 
tómba saw éka Mbóyó, draag het bard bij Mbóyó (deze kan 

zelf afwezig zijn) .. 
ék'lsó nkó nyama, bijons (in huis) is geen vleesch. 

Men merke op dat de eind-a van éka niet elideert vóór de per
soo~ijke voornaamwoorden van het enkelvoud (terwijl emi en 
endé hun begiuklinker laten van~n). 

Hier volgt nog een sprekend voorbeeld, dat goed het onderscheid 
doet uitkomen tusschen de drie voorgaande voorzetsels : 

átsw~ nd' onganga, hij ging naar den dokter (om verzorging); 
bonganga staat hier voor ntlitsi, verzorging, of boté, ,geneesmidJ,el, 
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die ook gebruikt worden. Voor gewone persoonsnamen wordt ndá 
niet gebruikt. 

átswälti el' onganga, hij ging naar den dokter (~ar den persoon 
van den dokter). 

átswälti ék' onganga, hij ging bij den dokter (aan huis; of de 
persoon er was of niet, heeft geen belang). 

4. la, met, door, door middel van, wegen8. 

Vóór een klinker elideert la de eind-a. Vóór een medeklinker 


wordt het voluit gezegd, ofwel valt de begin-l weg. Bv. 
átswákf l'emi, hij i8 met mij gegaan. 
tókmd'a Mbóyó, laat ons met Mb6yó gaan. 
loamáná 1'15, gaat 8amen met hen mee. 
áténákf b;:lkolf l'ifaká, hij heeft de liaan met een me8 doorgesneden. 
Iilbikáki Ö l'endé, ik werd gered door hem. 
la wordt soms ook gebruikt in de beteekenis van ten opzichte van. 

Bv. 
Iijókákf nkde l'ont'önko, ik was vertoornd op dien mensch. 

5. lá, lang8, over (een weg die gevolgd wordt). Bv. 

álekaki lá mbóka, hij ging over den weg. 

áyälti l'ökili, hij is gekomen over land. 

ûtákf lá ntando, hij i8 over water (den stroom) teruggekeerd. 

Dit voorzetsel kan ook vervangen worden door het bezitwoordje 


a 	met het onbepaald prefix 0 : 

áyälti ów' okili, hij kwam over land (1). 

6. limá, van (af). Voor personen en wponplaatsen worden res
pectievelijk ele en éka bijgevoegd. lfmá heeft zoowel tijdelijke als 
plaatselijke beteekenis. Bv. 

aöyá limá M.bándáká, hij is van Goq gekomen. 

toókelaka ö limá kalakala, wij doen dat 8teeds van oudsher. 

toöhindola lim'éle b;:lndtlt, wij keeren weer van bij den blanke. 


7. kitst, tot aan; plaatsaanduidend ; soms ook tijd-bepalend. 
Kan vervangen worden door la : 

lfm'w kitst (la) BokUma, van hier tot Bokuma . 
. limá nkÉsá kitsi (la, elaká) bokolo, van den morgen tot den avond. 

(1) Hiermee overeenkomstig zegt men ook: leká önko, ga daarlangs; 
yáká ;:Int, kom hierlangs. 
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Men kan ook gebruiken l'ökita (= la + infinitief van kit, 
aankomen). 

8. nkó lakó, zonder : 

aOIlindola nkó (lakó) yömba, hij is teruggekomen zonder. ie:ts. 

talákÉ bangánju nkó bokwá; eet geen maniok bladeren wnder wut. 


9. ngá, woals, gelijk : 

ibEllgÉ Ue ngá momá, een aardappel is woals een jamswortel. 

ale l'atsá ng'impoma, hij heeft een hoofd als dat van een impoma


visch. 
De gelijkenis tussehen personen wordt uitgedrukt door het 

werkwoord kolan, gelijken, of het zelfstandig naamwoord ekojá, 
gevolgd door la : ákolana la nyangó; ale ekojá la nyangó, hij 
gelijkt op zijn moeder. i'áfé ekojá ngáé, die twee gelijken zeer op elkaar. 

10. Vele werkwoorden sluiten een beteekenis in die wij door 
een voorzetsel weergeven. Zooals : 

afem, ergens boven op liggen, zitten (met ndá) ; 
ámem, beneden liggen, zitten (met ndá) ; 
tlj.tam, naderen (met la, tot); 
baman, zich bij iemand voegen (met la) ; 
ad, zîch tegenover iemand (iets) bevinden (met la). 
Deze en dergelijke werkwoorden worden gebruikt ofwel vervoegd, 

ofwel in 	den noemvorm, ofwel als onomatopee, of als relatief. 
ilambe :lkáIh itutsi la bakili, mijn huis is dicht bij de beek. 
mpEtsa ntutámá la baksli, ik woon dicht bij de beek. 
ituté l'akEli tutsi l'akeli, dichtbij de beek. 

11. Verder zijn vele sp ree k w ij zen in gebruik met voor
zetsel-beteekenis : 

achter, nd'afeka ba.... (ndá) mbusa éà... nd'5kanga wa.... 
betrekkelijk, ndá liko'á. 
binnen, nd'atéi ba... nd'étéi 'á... 
boven (op), nd'Aliko ba.... 
buiten, nd'anja ba.... 
midden, ndá ngimá éà... nd'angimá ba... 
na, nd'afEka ba, (efr. achter).rI" naast, het werkwoord tutam (en onomatopeeën en zelfstandig 

It nw.) of andere werkwoorden met overeenstemmende beteekenis. f
i ~ 	 onder, beneden, nd'ansé ba.... , nd'ans'á... 
1I 
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over, aan den overkant van, wili wa... , wij'a... 

tegenover, njtltlá la... , ndongámá la.. . 

tusschen, nd'atéi ba... , nd'ats'á... , èndátsi, èsambi. 

voor (iemand), la ntsin'èa... , nd'éwel'èa ... , nd'tloko ea... of, als 


het mogelijk is, door den objectieven vorm van het werkwoord. 
vóór, ndá jos6 ja... , nd'ökálá wa... , ndá nt6ndó éa... 
vóór (in tegenwoordigheid van), nd'ä.iso ba... 
voorbij, wili wa... , wij'a... , (1) ndekáná la... 
wegens, la (ndá) ntsin'ea...,nd'éwel'èa... , nd'áloko ea. 
ten opzichte van = betrekkelijk. 
ten voordeele van voor (iemand). 

Il. Voortdurings-praesens (loyoóko jwa lotsiné). 

Dit wordt gevormd met het boog pronominaal prefix, infix y6 
en uitgang e (toon naar gelang van den stamtoon, zie les 5, lIl, 2). 
Het drukt uit dat de werking op het oogenblik voortdurend bezig is. 
Ook wordt het, in sommige dialekten, gebruikt om een gewoonte 
weer te geven. '\Tegens de duidelijkheid is het echter aan te raden, 

. alleen de eerste beteekenis te behouden. Bv. 
á-y6-ksnd-á, hij is aan 't gaan; 
á-y6-kund-e, hij is aan 't slaan; 
á-y6-téfél-é, hij is aan 't spreken. 
De ontkenning voegt het infix fó vóór het infix yó en heeft ook 

beide beteekenissen. De laatste zouden wij vertalen door een 
sterke ontkenning. Bv. 

Ih-p6-y6-tum61-é banto, ik beleedig geen (nooit) menschen. 
bentóné bé-f6-y6-fst-t, bentáné-(hout) vlammen niet. 
Vergelljk dezen vorm met den korrespondeerenden vorm van 

den statief (les 16, lIl, 4). 

lIl. Obligatief (lokoá). 

De obligatief drukt de verplichting uit, zegt dat iets moet ge
daan worden. In het Nederl. vertalen wij hem echter dikwijls 
door den imperatief. 

:Men dient in het lonkundó steeds een streng onderscheid te 

(l) a wordt geëlideerd vóór een persoonlijk voornaamwoord en ·soms 
vóór zelfstandige naamwoorden. 
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maken tusschen imperatief en obligatief. De eerste legt een bevel 
op, en bijgevolg moet de bevolen werking aanstonds worden vól
bracht. De tweede ecbter legt een verplichting op; er is. dus geen 
tijd bij bepaald. De werking zal slechts behoeven te geschieden als 
het pas geeft. Wil men dus een bevel geven in den echten zin, d. i. 
eischt men dat de werking terstond gedaan wor de , dan gebruikt 
men altijd den imperatief. Is de tijd der handeling vrij, dan bedient 
men zich van den obligatief. 

1. De g e won e 0 b I i gat i e f (lokoá jwa ntsina) bestaát uit 
laag pronominaal prefix + stam a (laag). Bv. 

a-ksnd-a, kij moet gaan; o-IUk-a, je moet roeien ; 
b-us-a, zij moeten werpen; jw-emb-a, gij moet zingen. 

2. De st e r k e 0 b 1 i gat i e f (lokoá jwa lokámo) heeft den 
uitgang aka; bij stammen die op een klinker eilldigen, slechts ka. Bv. 

a-ksnd-aka ; o-Iuk-aka ; b-us-aka j jw-emb-aka j :>-Iê-ka, gij moet 
eten. 

Deze vorm wordt in groeten gebruikt als beleefde uitnoodiging 
of wensch. 

3. "De ha bit u a I i s wordt weergegeven door den habitualis 
van den subjonctief (zie les 14, lI, 4). 

Men lette er op dat, in bet meervoud, de beide eerste vormen bij 
sommige stammen gansch hetzelfde zijn als de imperatieven, en 
dat zij bij andere werkwoorden enkel verschillen door den toon. 

IV. Bezitwoordje -a. 
1. Dit woordje wordt niet gebruikt na de volgende zelfstandige 

naamwoorden: 
bosi, bekoorende tot familie, dorp, enz. van ... 
boséká, man van ... , kind van ... , partijganger van ... 
bomóngó, eigenaar van ... 
nkanga om de overtreffing uit te drukken (zie les 21, I, 5, a). 
bosi duidt aan het behooren tot een stam, een klan, een familie; 

boséká echter het behooren tot een persoon (als kind, als onder
daan, als werkman) of tot een groep personen (bv. een vereeni
ging). Aldus zegt men: 

bosi Bamanya, iemand van Bamanya ; 

bosi Mpótó, een Europeaan; 


" bosi Bongili, een lid van den stam der Bongili ; 
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bosi Bakutu, iemand van den stam der Bakutu; 

basi Ikéngé, menschen van het dorp Ikéngé; 

boséká Ngoi, een kind van N goi ; 

baséká bolaki, de gasten (leerlingen) van den onderwijzer; 

baséká mpElu, de menschen van de paters (de kristenen) ; 

baséká kompanyf, lui van de compagnie; enz. 

Voor het woord bosi lette men er op dat het steeds moet ge


bruikt worden om een lid van een volk, stam, klan, enz. aan te 
duiden. De naam die erop volgt, is immers de naam van die groe
peering en niet van de enkelingen. Een Nkund6 mag men dus niet 
vertalen door Nkund6 ; maar alleen door bosi Nkund6 (bonkund6 
wordt zelden gehoord, en dan nog met de nuance: een echte Nkund6). 
Individuen van het Nkund6-volk, basi Nkund6. Wanneer men echter 
wil aangeven dat een dorp, een stam, enz. behoort tot het Nkund6
volk, dan zegt men bv. : 

Bongili bale Ö Nkund6, de Bongili zijn wel degelijk Nkund6. 
Bongand6 bale Ö M6ngo, de stam der Bongand6 zijn (behooren 

tot de) M6ngo. 
Om te vragen tot welken klan, enz. iemand behoort, gebruikt men 

het vraagwoord nk6? (zie les 14, I) na bosi. Bv. 
ole bosi nk6? tot welken klan (enz.) behoor jij? 
wekoli onÉ ale bosi nk6? van waar is deze leerling1 
Bij het woordje bolá, dorp, klan, enz. van afkomst, gebruikt men 

echter ná. Bv. 
bolá'ökä ná? van waar ben je~ tot welken klan, enz. behoor je? 
bolá wa wekoj'onÉ ná? wekoj'ont bolá (bOkáé) ná? van waar 

is deze leerling? 
Indien men na bolá het vraagwoord nk6 gebruikt, vraagt men 

niet naar den naam van het dorp, klan, enz., maar naar de ligging. 
Bv. ' 

bolá bökt nk6? waar ligt uw dorp? 
Na boséká gebruikt men eveneens het vraagwoord ná. Bv. 
ole boséká ná? van wien ben je een kind (enz.)? 
wekoli ont ale boséká ná? van wien is deze leerling een zoon (enz.) 1 
Iemand van bij ons vertaalt men door : 
bosi éka lsó = bos'ék'isó. 
bosi anÉ = bos'änÉ = bos'éndo(ko), iemand van hier. 
Een van jouw mannen, kinderen, lui, enz. door: boséká wä. 



2. Wanneer er twee bezitters zijn van hetzelfde zelfstandig 
naamwoord, gebruikt men slechts éénmaal het bezitwoordje. Bv. 

ekalási éa Esalé la Mputu, de klas van Esalé en Mp:utu, d. i. 
beiden zitten in dezelfde klas. 

bolá wa Mbóyó la Mpia, de klan van Mbóyó en Mpia ; nI. Mbóyó 
en Mpia zijn van denzelfden klan. 

Indien men het bezitwoordje herhaalt na éénzelfde substantief, 
dan heeft elk der bezitters een der voorwerpen; het bezeten zelf
standig naamwoord staat dan in plaats van het meervoud. Bv. 

ekalási éa Esalé l'ea Mputu, de klas van Esalé en die van Mputu. 
bolá wa Mbóyó la wa Mpia, de klan van Mbóyó en die van Mpia. 
Esalé en Mputu zitten niet in dezelfde klas. Mbóyó en Mpia. 

behooren niet tot denzelfden klan. 
Dezelfde wijze van uitdrukking hebben we behandeld bij de 

bezittelijke voornaamwoorden (les 12, I, 6). 
Is een der beide bezitters uitgedrukt door een bezittelijk voor

naamwoord, dan staat dit natuurlijk voorop. Naar gelang dan bij 
het zelfstandig naamwoord het bezitwoordje wordt herhaald of 
niet, ,gaat het over één of tw:ee bezeten voorwerpen. Bv. 

ilombs ikáIh la BombUla, het huis van mij en BombUla (we 
hebben samen hetzelfde huis). 

ilambs ikáIh la yA BombUla, mijn huis en dat van BombUIa. 
(we hebben elk een afzonderlijk huis). 

3. Worden twee zelfstandige naamwoorden aan éénzelfden be
zitter toegeschreven, en behooren beide tot dezelfde klasse, dan 
neemt het bezitwoordje het meervoudig prefix dier klasse. Be
hooren beide tot verschillende klassen, dan neemt het het meer
voudig prefix der klasse zonder prefixen (y). Ofwel neemt het 
bezitwoordje slechts het prefix dat overeenstemt met de klasse 
van het laatst gezegde woord, en wel in het enkelvoud. Het gebruik 
van één dezer twee wijzen van spreken hangt af van de personen, 
en vooral van de noodzakelijkheid der duidelijkheid. Indien het 
hiervoor niet geeischt wordt, maakt men meestal het gewoon 
akkoord met het laatst uitgedrukt zelfstandig naamwoord. Bv. 

yiika la yandá tswà bosáli, de mand en de bijl van den werkman. Of 
yiika la yandá yA bosáli, hetgeen zeker duidelijk genoeg is. 
boséngé l'etóo ya bokulaka, de riem en het kleed van den rijken 

man. Of liever: boséngé l'etóo éà bokulaka. 
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4. Waar éénzelfde zelfstandig naamwoord terugslaat op twee 
bezitters met herhaling van het bezitwoordje (zooals hierboven) 
zoowel als in de daar even aangehaalde gevallen ,van twee zelf
standige naamwoorden, die op éénzelfden bezitter terugslaan, kan 
het werkwoord staan hetzij in het enkelvoud, hetzij in het meer
voud. Men gebruike den vorm die het duidelijkst is. Het akkoord

,/-
prefix van het werkwoord volgt dezelfde regels als het bezitwoordje : 
het komt overeen met de klasse indien beide woorden tot dezelfde 
klasse behooren, anders neemt het het akkoord der klasse zonder 
prefixen, of ook het onbepaalde prefix dat der eerste klasse). Bv. 

ilombe lkáwlla ya fafá yólongola, of beter: baölongola, jouw huis 
en dat van vader zijn afgebrand. 

iláká yá Pételo la ya Paól0 tokunji ndá Lömá, de lijken van 
Petrus en Pa'ulus liggen te Rome begraven. 

boséngé l'etóo éà bokulaka baokita bisesu, de riem en het kleed 
van den rijken man zijn gansch versleten. Ofwel : boséngé l'etóo 
éà bokulaka yókita bisesu. 

5. Het bezitwoordje kan ook zonder akkoord gebruikt worden 
.in geijkte uitdrukkingen, zooals bokil'á jwende, schoonbroer; 
wij'a ntando, over den stroom; is'á Mputu, vader van Mputu, enz. 

6. Het kan ook gans eh elideeren vóór een klinker: wIj'ötámbá, 
voorbij den boom; is'5kätu, vader van Bokätu; nyang'ölumbu, 
moeder van Bollimbu. 

7. Ten slotte kan men, in plaats van het bezit uit te drukken door 
het bezitwoordje, een andere zinswending gebruiken. Zooals : 
ik ken den naam van dit dier niet : mpée nyam'enä lina (woordel. 
ik ken niet dit dier naam). 

TOEPASSINGEN. 

baséká Mputu báfóyókambé, de lui van Mputu zijn niet aan 
't werken (of: werken nooit). bolá wa Bosongo la Mpämbä ná? i6 
bale basi Ndong6, welk is de klan van Bosongo en Mpmb2? Zij 
hooren tot den klan Ndong6. óféndáká ntand'Enä, okémyaka nkái, 
als je dezen stroom oversteekt, roei dan flink (woordel. : versterk de 
roeispanen). Boséká bonkonji áyósoólé la bosi ngelä, de man van 
den hoofdman. is aan het praten met iemand van stroomafwaarts. 
mpoku èkáIh la èkl báyaälela, mijn bananenplanting en de jouwe zijn 
tegenover elkaar gelegen. sangélá bosi 1010 alekak' önko wij'efekele, 
zeg den man van stroomopwaarts, dat hij moet daarlangs gaan voorbij 
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den stronk. ngóya aöllindola nsé ko aölafya yüka nd'ölikó, moeder 
is weergekeerd van de visch(vangst) en heeft de mand op het schap 
gelegd. lim'äná kitsi Bongale t5kmds em' a w!, laten we van hie.r tot 
Bongale samen gaan. ék'inyó nkó nsango é? Is er bij .jullie geen 
nieuws? ófée botámb'önyi lina é? Ken je niet den naam van dien 
boom daar? 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in bet voortdurings-praesens en in de drie obligatief
vormen : slaan, begraven, beleedigen, werpen, zingen, springen, 
vlammen, verbranden, opstijgen, neerdalen, wegnemen,' doen, 
sterven, scheuren. 

2. Vertaal: 
Indien je den grijsaard tegenkomt, zeg hem dan dat hij bij mij 

(aan huis) kome. Hij is zijn mes aan het zoeken. Ik heb een, mes 
gevonden, wie is er de eigenaar van? De eigenaar van het mes is 
iemand van Wangatá, je moet het hem weergeven. Hij staat bij 
den onderwijzer; zij zijn aan het praten. In het bosch móet je 
uitzien naar de doornen. Het is verder van hier tot bij Mbóyó, dan 
van bij Mbóyó tot aan het einde van het dorp. Ge moet hem zeggen 
dat hij niet terugkeere over land. Er is te veel slijk op den weg; 
het is beter dat hij langs den stroom gaat; maar dan moet hij een 
goede prauw nemen. Zij moeten den weg door (van) de beek her
stellen. Hij is vernield voorbij den grooten boom. Wij zullen het 
vandaag niet doen, wegens den hevigen regen. Wij blijven in leven 
door God. Wij zijn teruggekeerd van bij den eigenaar van het 
magazijn. Gij moet dien omgevallen boom doorkappen. Wij kunnen 
het niet zonder bijlen. Gaat ze halen bij den kapita en zegt hem dat 
hij er scherpe geve. Met botte werktuigen kan men zulk een harden 
boom niet doorkappen. Wij zijn teruggekeerd van Boktima zonder 
eten. Dat dier heeft haar zooals een varken. Wij hebben het gezien 
dichtbij de beek. Het ligt te slapen onder een boom. Jij hebt vele 
palabers gehad inzake je vrouw. Leg dit boek boven op de kast. 
Je moet hard roeien midden in de strooming. Zijn huis staat naast 
het onze, tegenover dat van den rechter. Gaat voorop, ik zal 
achteraan komen. Wij schelden niemand uit. Jullie die op het dak 
zit, moet naar beneden komen. Indien de zonneschijn vermindert, 
moeten zij buiten zitten in een ligstoel. 
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VIER EN TWINTIGSTE LES 

I. Relatief-vormen van het koppelwoord zijn. 

l. Van zijn bestaan natuurlijk alleen onderwerp (en bepaling)
relatief-vormen.  " 

Zij worden gevormd van dezelfde stammen als de korrespon
deerende absolute vormen : Ie, fa, ki en yal. 

P r a e sen s b e v est i gen d : de stam Ie is laag zooals 
in den absoluten vorm (sommige dialekten echter gebruiken 
hooge lé) ; de prefixen zijn zooals in de gewone werkwoorden. Bv. 

nyama ne ndá ngond'sni ó nsombo la njaku, de dieren die in dit 
bosch zijn, (zijn) slechts varkens en olifanten. 

P r a e sen s 0 n t ken n end. De stam fá is hoog. Bv. 
mpólangé mbóto ifá la byili, ik wil geen scheuten die geen wortels 

hebben. 

De ver led e n v 0 r men komen overeen met de absolute. Bv. 
bonto öki ant ná? wie (is) de mensch die hier UJa8 (varuJaag)1 
banto bW ant baa ná? wie (zijn) de menschen die hier waren 

(gisteren) 1 
elombé étáki skf! á.fée, de rechter die er niet (bij) was, weet het niet. 
bilombé bitáki sk5 báfée, de rechters die er niet bij waren, weten 

het niet. 

De toe kom end e t ij d wordt gevormd zooals bij de overige 
werkwoorden. Bv. 

tófée banto bäyöyala sk:>, wij weten niet wie er zal zijn. 
Deze vorm wordt meestal omschreven door het praesens gevolgd 

door de tijdsbepaling lffé of Ungá (cfr. les 11, V, en les 13, I). Bv. 
tófée ekeké éyalá (of ékitá) l.fligá likambo j'ésuko, wij weten 

niet wanneer (den tijd waarop) het laatste oordeel zal zijn (komen). 

2. Geb r u i k der rel a tie f - v 0 r men van zijn. 
,/ . Buiten het gewone gebruik worden deze vormen ook nog gebe
I 1 zigd om het bezit uit te drukken, zonder of met het bezitwoordje. , . 

A. In het bevestigende praesens wordt deze vorm zelden ge

bruikt want hij is daar tautologie. In het ontkennende praesens 

echter (steeds met bezitwoord), en in de verleden vormen is hij
l onontbeerlijk. Bv.( 
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tokondéláké ndá wato bOfá wa bOló, stap niet in een prauw die 
niet sterk is. 

to6nuka bambénga bäfá ba bióto, wij hebben peper gep'lukt die 
niet van de verwanten is. 

ifaká lki mpaka, ifaká lki ya mpaka, het mes van den grijsaará 
(het was van hem, nu niet meer). of 

onko ndé it6ko Itáki ya bokuné, dat is een lepel die niet van mijn. 
jongeren broeder is geweest. 

B. Gevolgd door het vraagwoord nkó wordt de relatief 'van 
zijn gebruikt om ons welk? uit te drukken. Bv. 

báyàki ekeké ele nk6? welke tijd (wanneer) zijn zij gekomen? 
botámbá bOle nkó? welke boom 1 
likambo lIki nkó? welk palaber (was het)? 
Lowi löle nkó? welke Louis is het (nI. als men twijfelt tusschen 

meerdere personen die zoo heeten). 	 . 

C. De relàtief van zijn vormt ook in den verleden tijd het relatief 
hulpwoord van gewone werkwoorden (zie les 18, II, 6 en 7). In 
dergelijke vormen kan het hoofdwoord worden weggelaten, zoodat 
enkel' het relatief hulpwoord blijft. Deze vorming komt overeen 
met de vorige, doch ze dient te worden verstaan in den zin van het 
verzwegen hoofdwoord. Bv. 

ifaká lki mpaka, het mes dat de grijsaard (me heeft nagelaten). 
elá1f ekf fafá, de plaats waar mijn vader (heeft gewoond). 
bosisé boki Mbombiándá, de wet(sregeling) van God, die Goá 

heeft verordend. 
Mn' oki bowéi, het kind dat de overledene heeft nage,laten. 

11. 	Gewoonte-vormen (habitualis). 

Het lonkundó kent verscheidene habitualen. 

A. B e v est i gen d e v 0 r ID: e n. 

1. De gewone vorm om uit te drukken dat iets dikwijls gedaan 
wordt, is gekenmerkt door een hoog prefix, het infix yo, en het 
suffix aka (ka bij op een klinker eindigende stammen). Bv. 

áyoyàka, hij komt dikwijls. 

isua iy5sémaka, de boot legt dikwijls aan. 
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Voor zijn gebruikt men den stam ya : 
áyöyaka la nkánge, hij i8 dikwijl8 ziek. 
In plaats van bet infix yö hoort men ook het in.fix ó (soms met 

laag prefix). Mogelijk is er een schakeering tusschen beide vormen 
(al of niet een uitzondering toelatend of iets dergelijks) (1). 

De onderwerp-relat'ief verschilt van den absoluten vorm door 
het stijgend prefix : 

isua JyosÉmaka éndo, de boot die hier dikwijl8 (of altijd) aanlegt. 

De voorwerp-relatief gebruikt het relatief hulpwoord ya : 
bonto oya'm'óÉnaka njöbungé ngámó, hoe zou ik den mensch 

niet kennen dien ik regelmatig zie! 

Hier ook hoort men in plaats van ya, het hulpwoord a met laag 
akkoord-prefix (eveneens met de mogelijke schakeering van 
altijd) : 

wekoli oá bolaki ófsngnlaka áfaókisa, de leerling dien de onder
wijzer 8teed8 beri8pt, zal niet blijven. 

2. Met hoog prefix, infix Ó en uitgang áká heeft men een soort 
boMo (les 7, lIl) : de werking duurt voort van vroeger tot nu, of 
heeft' vroeger voortgeduurd (1). Bv. 

lomuma lóókilimwáká, de 'I)rucht rolt (rolde) steeds voort. 
áóyäká la nkánge, hij i8 altijd door ziek. 
Men hoort dezen vorm ook zonder infix 0 : 

isua inko isÉmáká éndo, die boot legt hier voortdurend aan. 

De onderwerp-relatief verschilt van dezen laatsten vorm door 
het stijgend akkoord-prefix. Bv. 

isua lsÉmáká éndo yolina, de boot die hier voortdurend aanlegde, 
is vergaan.. 

eléngé nk'eyäká, het is nog altijd hetzelfde, zoo is het altijd geweest. 
ale ö la mpóta eyaká l'endé, hij heeft nog steeds dezelfde wonde. 

Deze relatief-vorm dient ook om onze adjektieven als eerbied
waardig, prijzenswaardig, enz. weer te geven : 

Bale ale engambi smsmyámáká, Eale is een eerbiedu-aardige 
grijsaard. 

De voorwerp-relatief wordt gevormd met het relatief hulpwoord 
á met laag prefix, terwijl het werkwoord zelf uitgaat op e : 

(I) Vó6r klinkerstammen vervalt het infix ó, of de eind-o van yo. 
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lomuma loá bonolu okilimólé wané wané, de vrucht die het jongetje 
den heelen dag aan het verrollen is. 

3. De vorm met laag prefix en suffix aka duidt op ·een· vaste 
gewoonte, die als een eigenschap, een tweede natuur geworden is. Bv. 

litófé likilimwaka, de bal rolt (het is zijn vaste gewoonte, zijn 
aard van te (kunnen) rollen). 

ntaa balska beyau, de geiten eten gras (daarom nu niet op het 
oogenblik; het is zoo hun aard). 

fafá ayaka wate aéitswá ndá ngonda a6kolé ifaká, heti8 vaders 
vaste gewoonte, wanneer hij naar het bosch gaat, zijn mes te nemen. 

boengi ök!só aomaka nyama, het is de gewoonte van onzen jager 
beesten te schieten. 

oyaka é ng'ánt é? ben jij zoo iemand? (1) 
Deze vorm zal men dikwijls behoeven te verlalen door : hij kan 

het; 	of door ons praesens met die beteekenis. Bv. 
akataka benkándá é? kan je brieven schrijven? 

• ntêka mpáko, ik kan honig uithalen. 
lobinaka bebina é? danst gij ook? (kunt gij dansen n 
Deze vorm kan zoowel verleden zijn als tegenwoordig. Aldus de 

zin : fafá ayaka (zic boven) kan ook beteekenen : hel was vaders 
gewoonte (toen hij nog leefde), enz. 

De onderwerp-relatief verschilt van den absoluten vorm door 
het stijgend akkoord-prefix. Bv. 

biina biitólaka bitóli blfosiswa, de kinderen die de slechte gewoonte 
hebben de grijsaards te beleedigen, zullen gestraft worden. 

ökambaka Ifoáta, hij die werkt, zal bezitten. 
kelá nk'eléngé èyaka, doe zooals het altijd gedaan wordt. 
De voorwerp-relatief verschilt niet van den onderwerp-relatief. 

Alleen de zinsbouw maakt onderscheid, doordat het onderwerp 
van den betrekkelijken zin achter het relatief werkwoord komt te 
staan. Deze vorming stemt overeen met die van het gewone 
praesens (zie les 18, lI, 6, b). Bv. 

llna llndétak'lsó botámb'önyi wate Dokung(i, de naam dien wij 

(1) Deze vonn is morphologisch gelijk aan den versterkten obligatief. 
hortatief (les 23, lIL). - Dialektisch bestaat deze vorm ook met uitgang a. 
Bv. totéfela, wij zeggen dat (in onze taal) ; njékola, ik studeer, ben student, 
houd me bezig met de studi~. 
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geven aan dien boom is bokungti, wij noemen dien boom bokungti 
(dit is onze vaste gewoonte). 

lokombo ale bolemo bOkambak'lsó, vangafsluitingen maken is 
onze vaste gewoonte (steed,s geweest en nog). . 

tókele nk'eIéngé ekelaka bank5ko, laat ons doen zooals onze voor
vaderen plachten te doen. 

4. De habitualis van den subjonctief (zie les 14, 1I, 4) wordt veel 
gebruikt van den stam -ya, zijn, om een vaste gewoonte of eigen
schap uit te drukken. Bv. 

bohimbe anko áyake cl ndá bokonda, die pygmoïde is altijd in het 
bosch. 

nkondé iyake cl ndá ntando, de kroko's zitten (steeds) in den stroom. 
iiIu áyake la bifaso, de schildpad heeft schilden. 
biliki biyake ngóla, de baksteenen zijn rood. 

Bij andere werkwoorden komt deze vorm zelden voor met indi
catieve beteekenis, wel als subjonctief. 

5. Verdere habitualen bestaan nog: in het futurum, zie les 25, 
IV, 4; het praesens continuativum. Voor de duidelijkheid is het 
.echter aangeraden dezen laatsten vorm uitsluitend te behouden 
in de beteekenis van den voortdurenden tegenwoordigen tijd 
(zie vorige les). 

B. Neg a tie vev 0 r men. 

1. Va.n den affirmatieven vorm op áká (A, 2) verkrijgt men met het 
negatief infix ta (laag) een vorm die beteekent : wat nooit gebeurt, 
wat nooit mag gebeuren. Het prefix wordt hier infix. Bv. 

ta-b-fs-áká tsi nyama, men kan niet het vleesch verbergen voor het 
vuur; men verbergt nooit het vleesch voor het vuur. 

tabákmdáká l'anto b'àbé, men gaat niet om met slechte menschen. 
tabá kan ook samengetrokken worden tot ti.. 

D!'lze vorm wordt zelden gebruikt buiten den derden persoon. 
In het enkelvoud vervangt men ta door het andere negatie-prefix 
ntá. Bv. 

nkoso ntáótáká ndá jiUnbu, de papegaai baart niet in een nest. 
bont'aa bfoso ntáátáká öndowetela, een lawaaimaker heeft nooit 

iemand die bij hem aanloopt. 

De relatief vertaalt men in het Nederl. door bijvoeglijke naam
woorden, als: on...baar. Bv. 



boálá wäte botámbá bötákatámáká, de boálá i8 een onomkapbare 
boom. 

2. De gewone ontkenning der gewoonte door het dubbele infix 
fóyö (dialektisch: foyó of fóyó) en den uitgang e. Bv. 

isua mko ifóy5sfmll, die boot legt hier niet aan (tenzij een enkele 
maal bij uitzondering mi88chien). 

bentóné béfóyáflltÉ, bent{)ne-8tokken branden niet, dat i8 geen 
goed brandhout (1). 

bant'anyf báfoyóbine, die menschen dansen nooit, het zijn geen 
dan8er8. 

In plaats van het infix foyo, hoort men ook foó. We kunnen 
nog steeds niet uitmaken welke schakeering er tusschen beide 
vormen bestaat. 

De onderwerp-relatief verschilt van den absoluten vorm alleen 
door het stijgend akkoord-prefix. Een voorwerp-relatief is ons 
niet bekend. 

3. De negatieve subjonctief met infix fó en suffix áké (les 15, 1,4) 
dient ook als indicatieve habitualis. Hét onderscheid met den 
vorigen vorm is gering. Het lijkt een minder sterke gewoonte uit 
te drukken. 

De onderwerp-relatief verschilt enkel door het stijgend akkoord
prefix. Bv. 

banto bäfóbináké báy'endo, dat degenen die (gewoonlijk) niet 
dan8en hier komen. 

De voorwerp-relatief bedient zich van het relatieve hulpwoord -fá 
(zooals in het gewone praesens) en het werkwoord gaat uit op áké : 

mbóka efá banto olekáké, een weg waarlang8 niemand gaat. 

4. De negatieve subjonctief-vorm met infix fóyö (of foó) en uit 
gang -aka (zie les 15, I, 5) hoort men soms om het Nederl. nooit 
weer te geven. Bv. 

báfoóbinaka, zij dan8en nooit. 

báfoékolaka, zij 8tudeeren vol8trekt niet. 

báfóyàsaka, z~j ·zoeken nooit. 

Dit gebruik is echter niet aan te raden, wijl het licht aanleiding 


geeft tot dubbelzinnigheid. 

(1) Men merke op dat de euphonische overeenkomst zich niet uitbreidt 
tot het prefix, noch tot het infix fo. 

149 



150 

111. Voegwoorden. 

Buiten de voegwoorden die werden behandeld in lessen 19 en 20, 
blijven'er nog enkele over : 

1. te, dat ; luidt een voorwerp-zin in. Kan ook doel-aangevend 
zijn (cfr. les 20, IV). Bv. 

ákela te ákende, hij zegt dat hij wil weggaan. 
ósima te itkokoélé y3k6, verlang je dat ik maniok voor je hale 1 
mb3, dat; vervangt te in verscheidene dialekten na zeggen(sang) : 
ásanga mb3 nj3ku ba5t6ka bas ála, hij zegt dat de olifanten de 

velden hebben platgetrapt. 
De werkwoorden van den hoofdzin kunnen weggelaten worden, 

zoodat de voegwoorden onmiddellijk op het onderwerp (naamwoord 
of voornaamwoord) volgen: i6 te, zij (zeiden) dat .. ; endé mb3, hij 
(zegt) dat .. 

2. Behalve, uitgezonderd worden weergegeven door de gebiedende 
wijze van yeng61á, uitzonderen, of imólá, wegnemen; of nog door 
de onomatopee: yeng5, uitgezonderd. Bv. 

báumá baösija bolemo, yeng61á (imólá, yeng5) BolfunbU, allen 
'hebben het werk geëindigd, behalve Bohimbli. 

3. V 0 e g w oor den van tij d. 

Deze bestaan in het lonklindó niet. Zij worden omschreven door 

a) Uitdrukkingen: 

e,laká: ö, woordelijk : afspraak, afgesproken tijd. 

esilé 0, woordelijk : teeken. 

Vóór een klinker gebruikt men lik' in plaats van Ö. 


Beide uitdrukkingen geven het Neder!. totdat, weer. Zij worden 

gevolgd door den bofifo, absoluut of relatief. Bv. 

ákambe eláká ö nj öyá, dat hij werke tot ik kom. 
ákambe elaká lik'eki'm'óyé, dat hij werke tot ik kom. 
Met de negatie beteekenen deze uitdrukkingen tenzij. 
l'afeka (ofnd'ä.feka) en wij'ik6, daarna, nadien (cf. lessen 23 en 19). 

b) Het hulpwerkwoord -singi, steeds in den statief gebruikt, 
beteekent alvorens, vooraleer. Het wordt gevolgd door het eigenlijke 
werkwoord in den infinitief (cfr. les 21, 11). Bv. 

tosingi 6kenda, tsifosija bolemo, alvorens weg te gaan, zullen wij 
het werk afmaken. 

Deze bijzin staat gewoonlijk voorop. 



4. Ver gel ij kin g : als, ngá, of ng'61e, zooals is. Geeft ook 
ons "bijvoorbeeld" weer. Zie ook de trappen van vergelijking 
(les 19, I). 

Zooals, naar gelang wordt weergegeven door elaká o'f esilé ö 

(cfr. 3). Men kan ook den gewonen relatief-bofifo gebruiken. Bv. 


r kolá lomuma elaká ö löki w'ölangé, of kolá lomuma löki w'ölangé, 

neem de vrucht welke jijzelf verlangt. 

elaká ö w~, zooals jezelf (verkiest). 

TOEPASSINGEN. 

wÉnakf ilombs ne nkó? Welk huis heb je gezien? nj51Éna ilombs 
iki bokulaka, ik heb het huis van den rijke gezien. tókele ng'óky'ösó é? 
Zullen wij doen zooals vroeger? lakó, t6kele ö ng'éyaka, neen, wij 
zullen maar doen zooals wij gewoon zijn. Ihpût'6Éna bonto öyöyaka 
6kambak'endo, ik zie niet meer den mensch die hier dikwijls komt 
werken. bäsambáká bakambo l'inyó é? Zijt (lij het die steeds de 
geschillen oordeelt? ntákendáká l'ökotumolaka, men gaat niet om 
men iemand die je steeds beleedigt. :tikwetélé bonolu öfá banfngá 
olangáké? Zal ik den jongen t)oor je roepen dien de makkers niet 
beminnen ?ónsókójé basáli bäfókambáké belemo, ymgólá ö Njoli, 
stuur me de werklui die (gewoonlijk) niet werken, behalve Njoli. 
basingi óimana, bá6kole nganji :tik'ek'iy'ólangé, vooraleer zii weg
gaan, mogen zij een gift komen halen, die zij zelf mogen uitkiezen. 
:tij ókole l'éIh? - elaká ö w~, mag ik er ook een komen halen 1 
Zooals je verkiest. yête bonto esilé :tik'öki w'otof61É, ga iemand 
roepen, den gene dien jezelf uitkiest. 

OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in de verschillende gewoonte-vormen, en vertaal : 
doen, zeggen, slaan, dansen, eten, oversteken, leeren, werpen. 
2. Vertaal: 
Zij komen altijd hier om te bidden. Onze jager schiet apen. Hij 

komt dikwijls weer uit het bosch met een varken. Hij zal hier blijven 
totdat ik hem wegjaag. Wasch je handen alvorens je naar de klas 
gaat. De werklui hebben alle boomen omgekapt behalve den grooten 
die in het midden staat. Zij zeggen dat hij veel te hard is en dat 
men nooit zulk een boom kapt. Dat zij hem dan laten, totdat wij 
een zaag hebben. Het past immers niet dat hij alleen blijft staan. 
Men zegt dat er gi~teren een prauw vergaan is. Dat zij sterke lianen 
gaan halen alvorens ze boven te halen (-inol). Zij gaan altijd naar 
het bosch om paddestoelen te plukken. Welke plukken zij? Er 
zijn vele soorten; zij plukken degene die zij zelf willen hebben. Wil 
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je dat ik een vrucht neme? Ja, neem degene die je verkiest. De 
geiten vernielen altijd onze bananenscheuten. Zal ik ze wegjagen? 
Indien (zooals) je verkiest. Maak lawaai alvorens ze te slaan, opdat 
zij vluchten. Ze zeggen dat de groote boot is aangekomen. Komt 
die boot dikwijls hier? Aan onze haven kan geen boot aanleggen. 
Men mag volstrekt geen palmboomen vellen. In dit dorp danst 
men niet. In zijn geboortedorp drinkt men dikwijls bier, en ze 
zijn altijd dronken. Men steekt geen stroom over zonder een prauw. 
De koeien zijn donker of gevlekt. Zij hebben horens. Zij eten gras. 
Rare melk is goed om te drinken. De jongens kunnen niet voor
bijgaan zonder er steenen naar te werpen. Een hond gaàt geen huis 
binnen zonder iets te stelen. De ziel wordt niet bevrijd uit het vage
vuur alvorens zij haar schulden heeft afgedaan. De leerlingen die 
altijd steenen op het dak werpen, zullen gestraft worden. Zij die 
dikwijls brandhout kappen, lijden geen kou. Begin niet te schrijven 
vooraleer je je schrijfboek hebt recht gelegd. Alvorens je naar den 
dokter gaat, is het goed dat je een briefje bij mij komt halen, be
halve als ik er niet ben. 

VIJF EN TWINTIGSTE LES 

1. Re~iem-infixen voor zaken (byäkwano bya bekéto). 

Het lonkundó bezit, naast regiem-infixen voor personen en het 
wederkeerend infix (les 12,IIenIII),nogregiem-infixen voor zaken. 
Zij duiden het lijdend of meewerkend voorwerp aan, dat men 
in het Neder!. uitdrukt door een persoonlijk voornaamwoord. Zij 
worden gebruikt voor zaken, planten en kleinere dieren. 

J?eze regiem-infixen komen in vorm overeen met de akkoord
prefixen der klassen van de zelfstandige naamwoorden, behoudens 
enkele vervormingen, waarvan de voornaamste is, dat de begin-b 
dikwijls wegvalt. 

Vóór medeklinker Vóór klinker 
Enkelvoud. Meervoud. Enkelvoud. Meervoud. 

klasse bo-be 0 e (soms be) ow by of eby 
,. e-bi e bi, i iy by of iby 

li-ba li(i) a j(y) a 

" 
i-to i to i, iy tsw 

" 
Io-n lo(e) i jw i(iy) 

e i iy i(iy) 

Deze infixen worden echter niet alle even veelvuldig gebruikt. 
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Algemeen in zwang zijn: li, i, to, 10, hun vervormingen minder. De 
andere worden slechts zelden gehoord. Men omschrijft ze liever 
door het voornaamwoord -k6 (les 10, Hl), dat men tr~)Uwens in 
plaats van alle infixen mag gebruiken. 

Enkele voorbeelden : 
(ilambE) Iijiéna, ik zie het; mpiénE, ik zie het niet; o5liéna, je 

hebt het gezien; witónga, je bouwt het. 
(botámbá) Iijokota, ik kap hem; Iijowlna, ik zie hem. 
(betámbá) njöbEkota, ik heb ze gekapt; Iijekata, ik kap ze; Iijebylna, 

ik zie ze. ' 
(etóo) Iijesamba, ik naai het; Iijiénákf, ik zag het. 
(bitóo) ilj isambäki , ,ik naaide ze ; iljibymaki, ik zag ze. 
(tuka) iltotómbákf, ik droeg ze ; nj5tswlna, ik heb ze gezien. 
(Iotómo) : t610kela(tswêkéla), wij doen het; tójwia, wij kennen het. 
Wanneer het zaken-infix zich voegt bij het persoonsinfix, staat 

dit laatste achteraan. Rv. 
(yä.ndá) w-i-n-kaa, je geeft ze me. 
Men merke nog op : 
1., dat het infix onmiddellijk vóór den stam komt, dus na de 

tijd- of vorm-infixen; 

2. dat de pronominale prefixen de gewone euphonische ver
vormingen ondergaan vóór infixen die met een klinker beginnen. 

II. Mogen. 

Ons woord mogen wordt op verschillende wijzen weergegeven 
in het lonkund6. 

1. Door het werkwoord -bong dat ook mogelijk zijn, pas8en en 
kunnen beteekent, en dat gevolgd wordt door een werkwoord in 
den subjonctief : 

áonga ákele, hij mag het doen. 
Dit is dubbelzinnig, wijl het ook kan beteekenen : het i8 mogelijk 

dat hij het doen ka1l; ; of: het past dat Mj het doet (1). 

2. Door een omschrijving : ik laat hem toe, verbied hem niet, of 
door den subjonctief (les 14). 

(1) Voor het weergeven van de mogelijkheid, zie les 2I,III. 

Hulstaert 11. 
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3. Niet mogen kan men vertalen door ,de ontkenning van -bong: 
áf60ngt ákele, hij mag het niet doen. Ook dit is dubbelzinnig. 

}len gebruike dan ook liever de ontkenningen van d~n subjonctief 
(les 15). Wat nooit mag gebeuren, wordt uitgedrukt door de ont,. 
kennir,tg van den gewoonte-vorm op áká (zie les.24, 1I, B,l). 

4. Om mogen zonder dubbelzimligheid te vertalen, gebruike men 
liefst den toe I a tin g s - of g e rus t s tel] i ti g s v 0 r m 
(lontsitsa). 

Deie bestaat uit : laag prefix infix ambo (0 valt \\reg vóór 
een klinker) stam + uitgang e. Voor de tonen van dezen uitgang, 
zie les 5, lIL Enkele dialekten hebben mbo in plaats van ambo. 
wambosangé, je mag zeggen. tswambasé, wij mogen zoeken. 
jwambontóne, gij moogt me verachten. njambokendt? mag ik weggaan? 

111. Vergeefschheid. 

1. De vergeefschheid der pogingen wordt uitgedrukt door een 
bijzonderen vorm van het werkwoord, den 10ntuka. 

. Hij b~staat uit: hoog pronominaal prefix infix ambo (0 ver
valt vóór een klinker) stam + eind-eo 

Men lette op het verschil in tonen met den mogen-vorm. 

De lontuka geeft aan, dat de pogingen vruchteloos zijn, dat de 
werking niets uithaalt. 

wambösangé, zeg maar op, het zal toch niet helpen. 
tswambäsé, wij zoeken wel, doch vinden niet. 
jwamböntóne, gij moogt me verachten, ik bliif toch van u houden. 
njamMkendt, ik ga, doch het is vergeefsche moeite. 

2. Het zelfstandig naamwoord bontuka beteekent ook ver
geefschheid : 

nj51tfa balónga, 1016 0 bontuka, ik heb stroppen gezet, maar het 
is vergeefs (ik vang niets). 

3. Hetzelfde begrip. wordt nog uitgedrukt door de herhaling van 
den zuiveren stam van het werkwoord (dat de toonregels volgt 
van den eenvoudigen imperatief, cf. les 5, lIl, en 6, V). Deze uit
drukking is pittiger dan de vorige. Bv. 

laká laká (áfóke), al ons onderricht loopt op niets uit, hij luistert 
toch niet. 



téfélá; téfélá (ófaólónga), je mag praten zoo'Veel je wilt, je zult 
toch geen gelijk hebben. 

efekele é!.tsimatsima, een stronk.waaraan men vergeefs graaft. 
Het tweede lid van dergelijke zinnen blijkt dikwijls uit het 

zinsverband, en wordt dan ook niet herhaald, zoodat de uitdrukking 
nog kernachtiger wordt. 

IV. Toekomende tijd (eyoyá). 

Buiten den gewonen toekomenden tijd (eyöyá é! isangyá) 
(les ll, IV) en den subsequenten-subjonctief-toekomst (eyoyá 
é! nkikima) (les 14, 1I, 7), bestaan er nog andere toekomst-vormen. 

1. De 0 n m i d d e 11 ij ket 0 e kom s t ~ v 0 r m (eyöyá é! 
limpa) wordt gevormd door hoog prefix, het infix 0 en den uitgang 
a (1). Hij beteekent een werking die aanstonds zal gebeuren. Vóór 
een klinker valt het infix weg. 

á-a-kEnd-a, hij gaat aanstonds weggaan. 

t6-ö-téfel-a, wij gaan aanstonds spreken. 

6-U-a, jij gaat aanstonds plaatsen. 

bá-us-a, zij zullen aanstonds werpen. 

16~às-a, gij zult aanstonds zoeken. 


2. De bet rek kei ij ket 0 e k om s t (eyoyá éá njèeja) 
wordt gevormd door laag pronominaal prefix, het infix nyángó 
en den uitgang a. Wij vertalen hem door: 'toanneer je zal ... Som
mige dialekten gebruiken het infix ángó. 

a-nyáng6-sang-a, wanneer hij zal zeggen ... 

o-nyáng6-kEnd-a, als je zal vertrekken ... 

Men merke op dat in dezen vorm de prefixen geen euphonische 


overeenkomst aannemen met den stamklinker. 

3. Door 4et vervoegings-adverbium mpángá, kángá te plaatsen 
vóór den onmiddellijken toekomst-vorm (zie 1), bekomt men een 
mengsel van onmiddellijke toekomst en subsequente toekomst, dat 
krachtiger is dan de gewone subsequente toekomst (les 14, 1I, 7). Bv. 

onyángósija bolemo, mpángá 65kmda, wanty,eer je je werk 
zal af hebben, dan mag je daarna aanstonds vertrekken, doch in 
geen geval te voren (2). 

t·, 
(1) Enkele dialekten hebben het infix liko ;f lingo. 
(2) Er bestaan nog andere subsequente vormen met mpángá, daarna. 
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4. Er bestaat een voo r t dur i n g s - v 0 r m (eyöyá éa. 
lotsiné) zoowel van den gewonen toekomenden tijd (eyöyá éa. 
isangyá) als van den onmiddellijken toekomst-v~rm (eyöyá ea 
timp:». Hij wordt gevormd door aan den respectievelijken een
voudigen vorm den uitgang aka (ka) te geven. 

w-Ifo-kamb-aka, je zal steeds werken en blijven werken. (De tijd 
waarop de werking zal beginnen, is niet bepaald; doch je zal het 
doen, en als je begonnen bent, zal je htt 700rt doen). 

bá-ö-kamb-aka, zij gaan aanstonds werken en blijven ,werken. 
bá-èkol-aka, zij gaan aanstond,s leeren en blijven keren. 

Door denzelfden uitgang aka verkrijgt men de voortdurings
ontkenning van de toekomst : 

bá-fa6-kamb-aka, zij zullen volstrekt (nooit) niet werken. 

Men kan ook op dezelfde wijze hetzelfde begrip uitdrukkeIl in 
den relatief (les 18, lI, 6). 

V. Namen. 

L Namen voor onbepaalde personen, zooals bij ons Mr. X of Y, 
'zijn in het lonkund6 S6ng616, Fakala en Sisa. 

Gebruikt men een enkelen naam, dan zegt men meest S6ng616. 

In de opsomming (Jan, Piet en Klaas) blijft men bij de hier
boven gegeven volgorde. 

Als "schuilnaam" hoort men ook nog Is6ng61ongonda, vooral 
als men bij het plots verschijnen van een vreemde bij een 
geheim gesprek - niet wil dat anderen weten over wien men het 
heeft. 

2. Bijnamen, of namen van het .beroep, worden met den eigen
lijken, of ten minste met den voorgaanden naam, verbonden door 
het bezitwoordje -a, dat het akkoord aanneemt van de klasse 
waartoe de eerstgenoemde naam behoort. Dit geldt ook voor de 
bijstellingen. 

Esalé éa. Elongama, Esalé Elongama (eigenlijk: moeial). 

Lowî jwa. bolaki, Lodewijk de onderwijzer. 

Yèsu yä bosikoli ökis6, Jezus onze verlosser. 

Maliá bä nyang'éa. Mb6y6, Maria de moeder van Mb6yó. 


3. Waar wij in een bijstelling geen lidwoord gebruiken, neemt 



het bezitwoordje het akkoord van de eerste klasse. Bv. BasáJ.á 
onderwijzer te Bokûma, Basélé óá bolaki nd'ökûma. 

4. Een bijzondere uitdrukking verkrijgt men met bezittelijke 
voornaamwoorden. Bv. 

v) Welke Lökóló? Lökóló löle nkó? 
A) Ik zelf, lökáIh (woordelijk : de mijne). 
Vergelijk ook: 
Bolûmbu bökl móngó wa walf, Bolumbu je eigen vrouw; woordel. 

je eigen Bolumbu de echtgenoote. 

5. Het roepen gebeurt bij de inlanders met een anderen toonval 
als bij ons. Indien wij een Nkundó roepen op de in Vlaanderen 
gebruikelijke wijze, dan hoort hij het niet, tenzij, natuurlijk, hij 
danig aan ons is gewoon geraakt. 

Bij het roepen spreekt de Nkundó den naam goed geartikuleerd 
uit, en vooral doet hij de tonen duidelijk uitkomen, door de afstan
den ertusschen grooter te maken dan in de gewone taaL Hij laat dan 
verder den naam volgen door 0 met stijgenden toon, die nog hooger 
eindigt dan in gewone gevallen. Bij een herhaling van den mep, 
wordt 0 vervangen door e met lagen toon, die dan nog valt beneden 
de gewone grens van den lagen toon. Zelden wordt e in den 
eersten roep gebruikt, met den toon van o. 

De geroepene antwoordt : ö op denzelfden toon als die van den 
roep: Ö. Dit beteekent U'ftt is er'? 

Waarop de roeper het geval uiteenzet, en eindigt met 0 of e 
met lagen-dalenden toon (zooals hierboven in e van den roep). 
Gewoonlijk zegt hij nog eens: oölóka ö, je hebt het gehoord'? 

Het antwoord van den geroepene is 0, met de toomhoogte van e 
van den roep, maar meer gedragen. 

Bv. v) Bokungti Ö. A) Ö. v) yáká o(e), kom. A) 0, ja. 
v) Bokaá Ö. A) Ö. v) balá 0, ziehier. A) O. v) osangelaka is:> áye 0, 

zeg je vader ~at hij kome. A) 0, ja. 

6. De gewone aanspraak kan gebeuren door den naam van 
den aangesprokene eenvoudig uit te spreken, met of zonder 0 er 
achter. Dikwijls echter gebruikt men den naam afgekort, d. i. 
men laat de laatste klankgreep weg, en het intensiteitsaccent is 
sterker. Bv. 

isuké isû; bokaá boká; ekomélá = ekomé; njoli = njó. 
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·Wordt aan de aanspraak geen gèvolg geven, dan zegt men den 
vollen naam, kort en zenuwachtig.· 

Een derde maal wordt de naam weer afgekort ; het intensiteits
accent wordt verlegd op de voorlaatste klankgreep (gewoonlijk het 
prefix) en het geheel wordt op een hoogere gamma uitgesproken. 
De toon van den eindklinker daalt sterk. Daardoor maakt de aldus 
afgekorte naam, indien deze maar twee klankgrepen bevat, den 
indruk alsof het prefix hoog wordt en de andere klankgreep laag. 
Alles wordt kernachtig en met klem gezegd. Bv. 

isUké = lisu; bokaá lboka; skaméJ.á slkamt ; njoli = Injo ; 
it5ka = I it5 . 

Een andere wijze van dergelijke aanspraken-reeks is de volgende. 
De eerste aanspraak is de gewone volle naam met 0 of e erachter. 
De tweede aanspraak is de hierboven op de eerste plaats aange
haalde afkorting. Dan volgt de tweede soort van afkorting. Ten slotte 
de korte zenuwachtige uitspraak van den vollen naam. 

De naam kan ook afgekort worden met hoogen toon en intensi
teitsaccent op de voorlaatste klankgreep, terwijl de laatste laag 
is. Bv. 

isUké = lisu; bokaá = Ibóka ; skaméJ.á = slk5mt ; njoli liljo. 
Deze afkorting wordt meestal gebezigd buiten de gewone reeks, 

als een soort klaagtoon. 
Ook gewone soortnamen kunnen aldus gebezigd worden. Bv. 
bokuné bóku; wäj'ókám = waj'óka; ngóya = ilgo. 

TOEPASSI~GEN. 

njambokolé itak5 inko é? - wambikolé; mpángá WÛljutéyé, 
mag ik die mat nemen? - Je mag ze nemen. Daarna zal je ze me 
(echter) teruggeven. b5nojw'ok5 óá lakálaká, wámbötsingójé jöi, 
die jongen onderricht men te vergeefs, je mag hem iets uitleggen, het 
helpt niets. löngo 15k5 loólotána é? tswámbàsé. Hebt gij de hak 
gevonden? -- Ons zoeken is te vergeefs. tak5 töki w'ötsimáká baóto
lámba, de maniok die je uitgegraven hebt, ga ze aanstonds bereiden. 
tak5 töki w'ötsfmáká baótolámbela, de maniok die jij uitgegraven 
hebt, hebben zij voor ons bereid. onyángósola bakata, mpángá 50lt 
töma, wanneer je je handen gewasschen hebt, dan pas mag je eten. 
banto b'àbé bifany5kwaka ndá lifelu, báfaótlingwaka, de slechte 
menschen zullen lijden in de hel, en zullen er niet meer uit verlost 
worden. bäèmalaka bambaksndt, zij die aanstonds gaan rechtstaan, 
zullen mogen weggaan. Ekamba é'is'iloko ámbOkat€ botámbá 'önko, 
Ekamba, de vader van Iloko, kan dien boom niet omkappen. 



OEFENINGEN. 

1. Vervoeg in den lontsitsa, den lontuka en in de verschillende 
toekomst-vonnen, de werkwoorden : 

spreken, overwinnen, werpen, houden, nemen, wegjagen, roepen, 
komen, werken, studeeren, onderrichten, hooren, bereiden. 

2. 	 Vertaal: 
Waar is de bijl? Ik ben ze verloren. Zoek ze. Ik zoek ze maar 

vind ze niet. Je mag gaan. Zie je het huis van den onderwijzer? Ik 
zie het niet. Je hebt het immers zelf gebouwd. Ik heb mooi te kijken, 
ik zie niets. Ga hem zeggen dat hij het niet mag doen. Wij graven 
zooveel wij kunnen, doch vinden geen steenen. De vreemdelingen 
gaan aanstonds vertrekken. Zeg hun dat zij op mij wachten, zij 
mogen pas daarna weggaan. Wanneer zij zullen vertrokken zijn, 
zullen we het palaber beslechten, maar niet eer. Zij gaan aanstonds 
beginnen te dansen. Wanneer je de. bel zal hooren, moet je opstaan. 
Hij zal blijven studeeren tot hij het weet. X. zal aanstonds gaan 
zoeken tot hij het heeft gevonden. Johan de onderwijzer onderricht 
te vergeefs. Bakttu kom hier. Welke Bakttu roep je? Je zelf. 
Waar zijn de eieren dierikgekocht helr?' Heb je ze gezien ~ Ja, en ik 
heb ze opgegeten. Dat mag niet zijn. Weet gij dat al? We weten 
het. Ik zal u voortaan niet meer beleedigen. Ik zal-van nu af altijd 
het werk doen dat je me beveelt (= bevolen hebt). Wanneer ik 
het ·werk nalaat, moogt gij me straffen. Al het gepraat helpt niets. 
Mag hij spreken ? Wanneer Bokelé, smid van Ntómbá, gekomen 
is, dan mag hij pas beginnen te spreken. Dat is Boálá de rechter 
van de Wangatá. Je mag hem het palaber uitleggen. 

ZES EN TWINTIGSTE LES 

I. 	Afleiding van zelfstandige naamwoorden. 

Er zijn verscheidene wijzen om zelfstandige naamwoorden te 
vormen: 

a) Het naast elkaar zetten van zelfstandige naamwoorden komt 
weinig voor : bv. bón5lu, jongeling (van Mna, kind, en Mlu, 
zwakheid). 

b) Ook met andere woorden kan een zelfstandig naamwoord 
verbonden worden, doch er doen zich weinig gevallen voor, bv. 
bonkómbóka, iemand wvar tegen men niet opgewassen is, alles 
overtreffend (van nkó, zonder, en mbóka, weg) (1). 

(1) Tusschcn den hoogen toon van nkó enden lagen van m ontstaat een 
glijding, zoodat het ongeveer klinkt als bonkömbóka. 
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c) Samenstelling van werkwoord + zelfstandig naamwoord; het 
prefix is gewoonlijk i-ba, soms bo-be of e-bi; bv. itsimangélo, (lraf
delver (fig. uitpluizer) van tsim, graven, en ngélo" kerkhof; itó
mbenkándá, briefdrager (van tómb, dragen, en bonkándá, brief). 
Op deze vlijze kan men alle mogelijke zelfstandige naamwoorden 
vonnen. 

dl Rechtstreeksche afleiding van werkwoorden, door verschil
lende achtervoegsels, met of zonder geheele of gedeeltelijke ver
dubbeling van den stam. (Zie de verkleinwoorden, les 6; I, 5). 

1. Volgens dezelfde regels worden de ver g r oot w oor den 
gevormd met de prefixen e-bi oflo-n. Bv. 
bonto, mensch ; entonto, een reus van een mensch ; 
mbóka, weg; embà.:mboka, een groote weg; 
etóo, kleed; lotötoo, een g'root kleed. 

De vergrootwoorden komen minder voor dan de verkleinwoorden. 
Op dezelfde wijze worden ook de ver z a mei w oor den 

gevormd met het prefix bo. Bv. 
nyama, dier; bonyanyama, het gedierte; 
nltundó; bonki'inkundó, heel het Nkundó-volk. 

Een verzameling van planten wordt, wanneer er geen specifieke 
term bestaat (zooals mpoku, banaanplantage ; nkélé, palmerij) , 
rechtstreeks, zonder verdubbeling, gevormd met het prefix e. Bv. 

lofde-plant; dete; gmep mpete-struiken. 

lokongo-plant; ekongo, groep nkongo-bladeren. 

De gedeeltelijke verdubbeling komt echter ook voor; bv. 

bakambe-liaan ; Ekakambe, veel bekambe bij elkaar. 


2. Door volledige verdubbeling, met de prefixen e-bi vormt men 
van alle werkwoorden zelfstandige naamwoorden, met de betee
kenis van een werking zonder reden, gesteld op een onredelijke 
wijze, onnadenkend. Die woorden kan men dik"'Îjls vertalen door 
zoo maar er op los doen... Eénstammige werkwoorden kunnen ook 
gedeeltelijke verdubbeling hebben (volgens de regels aangegeven 
bij de verkleinwoorden, les 6, I, 5). Als prefix kan ook bo gebruikt 
worden (2e kl.), nl. vóór zuivere éénstammige werkwoorden 
(les 6, IV), alsook vóór klinkerstammen (waar bo verandert in w). 
Bij deze laatste hoort men ook y als prefix. De toonregels blijken 
uit de volgende voorbeelden 



k:)t, kappen, Ek:)tAk:)ta EkAk:)ta, er maar op los kappen ; 

luk, roeien, elukAlUkà. = elAluka, ordeloos roeien; 

téfel, spreken, etéfélAtéfela, redeloos spreken ; . 

fmg:>l, ber'ispen, EfEng:)IAfEng:>la, berispen zonder reden ; 

tswá, gaan, etswátswá, zoo maar gaan ; 

wá, sterven, bowáwá, zoo maar sterven zonder meer; 

ét, roepen, ététa, roepen zonder reden ; 

in, haten, winina (yintna) , er maar op los haten; 

imej, gelooven, iméjîmeja, lichtgeloovigheid; 

ámbol, oprapen, ámbólámbola, zoo maar oprapen zonder nadenken. 


3. Door het suffix i verkrijgt men, voor alle werkwoorden, den
gene die de handeling doet. Voor de kla'3Ee bo-ba verwijzen we 
naar les 1, II, 2 en 3. 

Ook in de klasse zonder prefixen kan men aldus woorden vormen, 
door n te voegen vóór den stam (vóór klinkers nj). Bij hooge stam
men is de eind-i laag, bij lage stammen heeft i een hoogen of lagen 
toon. Is de agens geen persoon, dan dient men de vorming met n 
te gebruiken. 

Éénstammige werkwoorden op a uitgaande, veranderen vóór 
den uitgang i, de a in e. 

4. In andere klassen dient de uitgang i om verschillende aflei
dingen te vormen. Aldus ook de uitgangen e, u, 0, a, ako, aki, aka. 
We kunnen hier onmogelijk alle behandelen. 

De uitgang elo geeft de mogelijkheid aan, soms ook de werking 
als zoodanig (zie les 21, III). 

Met uitgang a en de prefixen bo~be kan van elk werkwoord een 
zelfstandig naamwoord worden gevormd, dat de werking aanduidt 
die gesteld wordt. Met een telwoord verbonden, geeft het ons zooveel 
maal weer. Bv. bokunda bámák5, het slaan éénmaal. beknnda la 
beknnda, het meermalen slaan (zie les 10, I, 4). 

5. De uitgang wá, met de prefixen bo-be (soms e-bi), geeft het 
werktuig of het middel aan. Bv. 
bumb, afdekken, eumbwá, deksel, scheel; 
kós, vijlen, bok6swá, vijl; 
lombol, verzachten, bolombójwá, iets dat verzacht; 
sUkut, ondersteunen, bosukutswá, steunpaal; 
15t, zich kleeden, d6tswá, kleedingstuk. 
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G. élá, beteekentdikwijls éen; gewDonte, iets zeer groots, of iets 
redeloos-onbezonnens: Prefixen e-bL Bv. 
tok, zweeten, etokélá, gewoontè ?Jan,veel te zweeten; 
fuk, schudden, efukélá, rukwind ; 
lang, beminnen, elangélá, grilligheid; 
sEk, lachen, ESEkélá, lachen zonder reden; 
lend, kijken, elendélá, dwaas kijken, droomerij. 

11. Herhaling en voortzetting. 

I. De herhaling kan worden uitgedrukt op de volgende wijzen : 
a) Door het hulpwerkwoord -kong, dat nooit anders gebruikt 

wordt dan als hulpwerkwoord. Erop volgt de infinitief. Bv. 
ákong'ökela, hij doet het nogmaals ; 
kong'ótéfela, spreek nog eens. 
b) Door het werkwoord -ut, teruggaan, gevolgd door den infi

nitief : 
aût'ósanga, hiJ" zei nogmaals; 
mpaût'ökotumola, ik zal J"e niet meer beleedigen. 
c) Door het werkwoord-utel, herhalen, zonder infinitief. 
utélá felé, doe het nog eens. 
d) Door het zelfstandig naamwoord dat van het werkwoord is 

afgeleid door den uitgang a en in de klasse bo-be, gevolgd door 
het onbepaalde bijvoeglijk woord -m5 of -nkiná. Bv. 

sangá bosanga bomo, zeg het nog eens (zie bierboven . I, 4, en 
les 10, I, 4, en 15, lIl). 

e) Door het bijwoord lénkiná, nog eens (les 15, lIl, en les 19, IJ). 
f) Als versterking kan men vorming a of b verbinden met d. Bv. 
aokong'5kEnda boksnda hOmo, hiJ" ging nogmaals weg; 
ifut'öémba wemba bönkiná, hiJ" zal nogmaals (en op een andere 

wiJ"ze) zingen. 

2. Buiten de voortduriIlgs-vormen (les 23, IJ, 24, Il, en 25, IV, 4) 
kan de voortzetting der handeling nog worden uitgedrukt : 

a) Door het werkwoord -fong, bewaren, behouden, als hulpwerk
woord gevolgd door den infinitief. Bv. 

lofong'ólota, gaat voort met vluchten, vlucht voort; 
báófong'oksnda, zij gingen voort (door). 
b) Door het werkwoord -tsindimw of tsinimw, voortzetten, vol



narden, met of zonder infinitief, naar gelang·van de noodzakelijk
heid aan duidelijkheid. Bv.. 

tótsfnimwálti (ókamba, of nd'ölemo), wij gingen voort m.et werken. 

lil. Verleden vormen. 

Buiten den verleden tijd, die de handeling voorstelt als gebeu
rende in het verleden (zie les 9, IV), bestaan nog andere verlèden 
vormen. 

1. De pas ver led e n v 0 r m (losilo 1~6li), die uitdrukt 
dat de werking zoo pas ij) gesteld. Hij wordt gevormd door het 
werkwoordelijk voegwoord of voorzetsel mpángá (mpá) (efr. les 14, 
Il, 5), t~rwijl het werkwoord gewoon vervoegd wordt met laag 
prefix en den uitgang áká (de bij-klankgrepen hoog !) Bv. 

mpángá aksndáká, hij is zoo pas weggegaan ; 

mpá toyáká, wij zijn nog maar pas aangekomen. 

Deze vorm kan ook beteekenen : we zijn pas daarna aangekomen. 


2. Het ver led e n van den bofifo (bofifo bölekanyi), ge
vormd door het infix yo, met of zonder uitgang aka. De beide 
tijden, vandaag en gisteren (of te voren), hebben dezelfde ver
schillen in den toon van de prefixen en van het infix als de tégen
woordige bofifo-vormen (zie les 7, lIl) ; dus in den vandaag-tijd 
(b. bölekanyi) : laag prefix en dalend infix; in den gisteren-tijd 
(b. bölekányi) : hoog prefix en infix. De klinkerstammen plaatsen 
eveneens eén 1 tussehen infix en stam. 

Deze vorm drukt het verleden uit van den bofifo, en beteekent 
dat er een bofifo is geweest, dat de werking volmaakt tegenwoordig 
is geweest. Bv. 

ayoyaka, hij is vandaag hier geweest, maar nu weer weg. 
bayobfna(ka), zij hebben gedanst, zij zijn aan het dansen geweest 

(heden). 
tóyóléla(ka), u'ij hebben in gebrek gezeten (vroeger). 
Deze vorm wordt veehrnldig gebruikt, nI. wanneer men wiraan

geven dat de verleden werking een tijd geduurd heeft. 
De uitgang aka beduidt de herhaling der. werking of geeft een 

sterkere bevestiging aan. 
Van dezen vorm bestaat geen ontkenning. Men gebruikt den 

vorm van den gewonen bofifo (les 7, lIl). 
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3. Het lonkundó kent geen "voltooid verleden tijd". De gedachte 
ervan wordt weergegeven door het bijeenbrengen van twee 
"tijden" of "vormen". Bv. 

Toen ik gegeten had, kwam vader binnen, 
eki'm'5Uká (ko) fafá 5tswaki, of 
fafá 5tswaki (nk') eki'm 51éká, of 
nki ndé njosij'51é mpángá fafá a5tswá, (woordelijk: ik was name

lijk ik had gedaan met eten, daarna kwam vader binnen), of 
fafá aompomanya nj51á, (woordelijk : vader trof me 'aan ik heb 

gegeten). 

De Nederlandsche zin: Ik had gegeten toen vader binnenkwam, 
kan men op dezelfde wijzen weergeven. Wil men het onderscheid 
uitdrukken dat wij leggen tusschen beide aangehaalde Nederl. 
zinnen, dan behoudt men de eerste twee nkundó-zinnen voor 
toen ik gegeten had ... , en de laatste twee voor :ik had gegeten... 

IV. Hulpwerkwoorden. 

Buiten de hulpwerkwool'den -singi (vooraleer te ... ) (zie les 24, 
lIl, 3, b) en -kong, nogmaals doen (zie hierboven, lI, 1, a), die 
uitsluitend als hulpwoorden worden gebruikt, bestaan enkele 
werkwoorden, die veelvuldig als hulpwerkwoord dienst doen, zooals 
-fong, behouden, -ut, terugkeeren, welke we hierboven hebben be
handeld (lI, 1, b, en 2). Verder komen nog veel voor: 

1. -bang of mang, beginnen. Bv. 
mbUla émangaki 5jwá, het begon te regenen. 

2. -tsik, aflaten met, en -ámby, ophouden met. Bv. 
ófótsike 5ángda b5na, laat niet af het kind gade te slaan. 
ámby' ötéfela, houd op met spreken. 

3. -sfl, geëindigd zijn, om een versterking van den boMo uit te 
drukken; vaak te vertalen door: gedaan hebben of reeds. Bv. 

aosfl'5kmda, hij is werkelijk weggegaan, reeds weggegaan. 
toosfl'51é, wij hebben reeds gedaan met eten. 
njósil'öbóka, ik heb het reeds weggeworpen, het is weg. 
lóósfl'5ána, hebt gij het (goed) gezien? 

Sommige dialekten hebben een specialen vorm in plaats van 

164 .. 



deze laatste uitdrukking, nl. met hoog prefix en infix so (laag 
voor vandaag, hoog voor gisteren) en uitgang a. Bv. 

ás:>ksnda, hij is reeds weggef/aan (vandaag); 
t5s:>lá, wij hebben reeds gedaan met eten (vandaag); 
Iisótengola, ik heb het reeds weggeworpen (gisteren); 
lásÉna, hebt gij het reeds gezien (gisteren) 1 

TOEPASSINGEN. 

wasi óä. nsé ifofong'at:>tákEja nsé ; aosû'otoyêla nsé ima éy':>nÉnE, 
de visscher zal voortgaan met ons msch te verkoopen ; hij heeft ons 
weer een grooten .visch gebracht. kon&:..óé~ba nsao ènko, tótsi.ni
mw'Oóka ; bama mpé mpá bayáká, zing dat lied nog eens, wij gaan 
voort met luisteren; en anderen zijn pas gekomen. ániby'ak:>ta 
Ek:>tä.k:>ta ; njomang' alembwa, houd op met je onbezonnen geschrijf, 
ik begin het beu te worden. toyOlémbaka nsao ; mpángá tswämbyáká, 
wij zijn liederen aan het zingen geweest; wij hebben pas ermee opge
houden. ófût'ókela bikä.kela, doe zulke dwaze dingen niet meer. 
batáfoténa likambo, mpángá basûáká ál:>k:>la bEl:>ká, men heeft 
het palaber nog niet gevonnisd, zij hebben pas gedaan met hun uit
eenzettingen te doen. 

OEFENINGEN. 

1. Vertaal de volgende woorden en zoek hun vergrootwoorden : 
huis, boom, schildpad, dier, visch, mensch, aap, luipaard, stroom, 

hoofd, oog, tand, steenzweer, bosch, palmboom, stekelvarken, beek. 
2. Maak tien verzamelwoorden. 
3. Vorm zelfstandige naamwoorden met de beteekenis van onbe

zonnenheid, van de volgende werkwoorden (waar mogelijk op' twee 
wijzen) : 

schrijven, zeggen, spreken, loopen, werken, snijden, weenen, 
kijken, roepen, koopen, openen, sluiten, vluchten, zoeken, zingen. 

4. Vorm de namen der verrichters van de werkwoorden: 
roeien, onderrichten, zingen, dansen, zwemmen, zoeken, koopen, 

weenen, drinken, roepen, stelen, haten, vernielen, vluehten. 
5. Vervoeg de volgende werkwoorden in den pas-verleden vorm 

en in de verleden vormen van den boMo : 
komen, weggaan, afvaren, zien, hooren, spreken, eten, dompelen, 

haten, mishandeld worden, gebrek lijden, ziek zijn, stijgen, klim
men, gaan liggen, ophouden, stervenr leeren, uitvegen,· dooven. 

6. Vertaal : _ 
Heb je den zanger gezien? Hij is hier geweest, hij is zoo pas 

vertrokken. Hij heeft .schoon gezongen (gisteren) .. Maar hij is ook 
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een echte drinker. Hij was een leerling van den onderwijzer, die 
begonnen is met hier te onderrichten. Waar is die onderwijzer nu? 
Hij is overleden. Zeg hem dat hij nogmaals visch brenge. Roeit 
door want het begint te regf.\nen. Misschien zal, het· aanstonds op
houden. Wij hebben gedaan met schrijven; nu gaan wij beginnen 
te lezen. Gij hebt juist gedaan met werken. Houdt op met steenen 
te werpen. Zie nog eens goed toe, misschien vind je het mes wel. 
Het is immers nog maar pas verloren. Indien je zoo maar onbe
zonnen zoekt, zal je het niet vinden. Spreek er zoo maar niet op los. 
De boot heeft hier aangelegd, maar nu is zij stroomop gevaren. Is 
hij al vertrokken '? Hij is reeds weggegaan. Wij hebben te Ingende 
aangelegd en hebben er veel hout genomen. Wij hebben er het 
nieuws gehoord dat de zuster van den hoofdman reeds overleden 
is. De overledenen zullen eens verrijzen van den dood, Zij hebben 
de notenkappers gezien, zij zijn zooeven teruggekeerd uit de palm
planting. Zij hebben vele noten gekapt. Hebben zij reeds den tros 
aan stukken gekapt (-bákol)? Ja, maar zij hebben de noten nog 
niet losgewrongen. Men heeft het eten reeds bereid en de tafel 
gedekt. Ik heb het je herhaaldelijk gezegd: ga voort met leeren. 
Hij heeft het mes nog niet gevonden, doch hij gaat voort met het 
te zoeken. Loopt door want het onweer dreigt, het begint reeds te 
donderen. Alle Elingá weten reeds het nieuws. Wij luisteren niet 

,naar al dat geklets. Houdt op met uw dwaas gevraag. 

ZEVEN EN TWINTIGSTE LES 

I. Bijwoorden (belongyá). 

Verschillende bijwoorden werden reeds behandeld. Hier volgen 
nog enkele aanvullingen. 

1. Bij w oor den van p I a at s (belongyá by'èténélá). 
De eigenlijke zijn opgegeven in les 9, lIL 
ergens wordt uitgedrukt door eténélá nkó loswélé. of wili nkó 

loswélé, een onbepaalde plaats. De zelfstandige naamwoorden kun
nen .vervangen worden door andere beter passende, zooals esé, 
dorp, enz. 

nergens geeft men weer door een ontkennenden vorm van het 
werkwoord, gevolgd door een zelfstandig naamwoord, als eténéla. 
esé, en dergelijke. Bv. Ihpótsw'ésé, ik ga nergens heen. 

Ihpa l'esé, ik heb geen dorp (waar ik heenga). 
elders, eténélá èm5 (een andere plaats) ; bojé bönkiná (een andere 

plaats); wij'5m5.('önkiná), een andere plaats. 



ver wm:dt uitgedrukt. door de zelfstandige naamwoorden bosiká 
of esiî (verte). 

Als men twee V00rwerpen of dorpen vergelijkt in de verte van 
den afsta n d, kan men in plaats van de vergelijking door werk· 
woorden of onoma,topeeënte gebruiken, ook het woord josó of bosó, 
eerste toepassen op het dorp dat het verst afligt. Van het stand
punt van den persoon die er heen gaat; ligt het immers voorop. 
Bv. 

b:>ksj'5ká bole nkó? waar is die beek1 
bole ndá josó, zij ligt voorop, verder, wij zijn er nog niet (maar 

gaan er heen). 
B:>nj:>ku ale nM.? waar ligt (het dorp) B:>nj:>ku? 
ale ndá josó, het ligt verder op .. 
Beambo ale ndá josó ja MpénjáJ.é, Beqmbo ligt voorbij Mpénjélé. 

Als men er niet heen gekeerd staat (gaat), dan gebruikt men 
nd'Meka bafEka, of mbiisa, of b:>k:>t:>, zelfstandige naam
woorden die als bijwoord kunnen gebruikt worden. 

Zoo men met den rug naar Mptnjélé zich ervan verwijdert en 
beide dorpen waarover het gaat" achter liggen, dan zegt men 
Beambo ale nd'äfEka bä Mpénjélé., 

Spreekt men over twee dorpen en vergelijkt men welk het verste 
af ligt, dan wordt dit laatste genoemd als, eerste, als nl. voorop 
liggende in de rij. Bv. 

Boéndé ale ndá josó ja Bokóté, Boéndé ligt verder dan Bokóté ; 
of Boéndé ale ndá josó, als dit volstaat voor den zin. 

Dezelfde gedachtengang wordt gevolgd bv. in geschrift of druk
werk. Van achter op den regel is josó voor den M:>ng:>, omdat hij, 
beginnende te lezen of te schrijven aan den linkerkant, zooals wij 
allen, voortgaat naar den rechterkant, die dus voorop komt in de 
rij ; de letters worden voorgesteld als menschen die' stapvoets langs 
het pad gaan. Zoo zal de M:>ng:> zeggen dat in het woord bokéla, 
de letter a voorop, eerst staat. In de scholen wordt onder Euro
peeschen invloed, deze beteekenis sterk tegengewerkt, en het is 
goed ook dit met opzet te doen, en woord en zin op te vatten van 
gesproken standpunt uit; men verlieze het inzicht van de inlanders 
echter nooit uit ,het oog. 

Ook van het standpunt van den t ij d heeft josó bosó de 
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beteekenis van voorop, dus wat later zal gebeuren. Aldus zegt men: 
eyenga ele ndá josó, de komende week. 

Met het werkwoord in een verleden vorm echter~ krijgt men de 
beteekenis die overeenstemt met de onze, bv. 

eyenga eki ndá josó, of : eyeng'eky'osó, verleden week. 

In verbinding met mpángá, daarna (zie les 14, H, 5) kan josó 
slechts de beteekenis hebben van ons eerst. Bv. 

tókitajosó Boéndé, mpángá Bondombe, eerst komen wij te Boéndé, 
daarna pas te Bondombe. 

josó en bafska worden dus in twee beteekenissen gebruikt. De 
bijgevoegde woorden en vormen, alsook de omstandigheden maken 
het uit, welke moet genomen worden. Een beetje gewoonte en de 
vergissingen zijn uitgesloten (I). 

In de Neder!. beteekenis komt het woordje josó nog voor in de 
herhaling, om uit te drukken: vooreerst, eerst en vooral, voornamelijk: 
jos'ösó of josó l'08ó. 

2. B ij w oor den van tij d (belongyá by'ekeké). 
Buiten degene die behandeld werden in les ll, V, gebruikt men 

. nog (men lette ook op bepaalde vormen van het werkwoord) : 
soms, bikeké bimo, bskolo bema, bekela bsmo. 
zelden, toi, soi, (of verdubbeld). 
eens, de een of andere keer, boknlo'5m5, ekek'tm5. 
toen, ekek'tkó. 
eens, even, ereis, felé. 
aanstonds, limpo, linko, llyo. 
voor goed, definitief, botako (zelfstandig naamwoord). 
l.ang(durig) , elingi, efikî (zelfstandige naamwoorden). 
binnen kort, nk'élingi, nk'éfikî. 
eerst, daarna, josó ... mpángá (cfr. les 14, H, 5), met of zonder 

werkwoord. Bv: josó Bokóté, mpángá Boéndé, eerst Bokóté daarna 
pas Boéndé. 

3. Bij wo 0 r den van wij ze (belongyá by'eléngé) (zie 
les 17, I). 

ino wordt gebruikt na zijn in het praesens, om aan te geven :. 

(1) Vergelijk ook de dubbelzinnigheid van ons Nederl. tijd-voorzetsel 
vóór, in : vóór vier dagen. 
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bijna (met den bevestigenden vorm) of nog lang. niet (met den 
ontkennenden vorm). De werking waarover het gaat, blijkt uit de 
omstandigheden, ofwel gebruikt men een zelfstandig nl),amwoord 
hetwelk de werking aanduidt en als onderwerp van het koppel
woord staat, of nog den infinitief, soms ook den subjonctief. Bv. 

al' Ino, hij i8 bijna... ; 

al'mo 1'5sémwa, hij gaat bijna van wal 8teken ; 

tol'mo 1'5:>tswa, wij gaan bijna binnengaan; 

báf'lno (l'öyá), zij zijn nog lang niet hier; 

bolemo bóf'mo, het werk i8 nog lang niet... (begonnen of ge

daan, naar gelang) ; 
m blil' el'lno ndé? denk je dat het zal gaan regenen? 
tóf'mo rokende, wij gaan nog lang niet weg. 
Bijna kan ook nog worden weergegeven door : 

a) den onmiddellijke-toekomst-vorm (zie les 25, IV, I); 


b) het werkwoord tutam, nabij zijn, gevolgd door den infinitief: 

njotutam' ösija, ik heb bijna gedaan; 

atutsi l'öyá, hij komt bijna; 


c). het werkwoord tsikal, blijven, in den statief en gevolgd door 

isisi, klein, weinig. Bv. : 

atsiki isîsi rokenda, wij gaan bijna vertrekken; 
of in den negatief met biiké, veel: 
ifotsiki bUké tósije, wij hebben bijna geëindigd; 

d) het werkwoord lang, willen, gevolgd door den subjonctief: 
fidangáki fikwe, ik viel bijna; 

e) het zelfstandig naamwoord mpesé, gevaar, gevolgd door te 
met den subjonctief en meestal voorafgegaan door het werkwoord 
-im, komen van : 

áyime mpesé t'ötale, hij werd bijna gewond. 

• fijime mpesá te Ihbwe, ik wa8 bijna dood. 
I 4. Bij w oor den van b e v est i gin g 0 fan t ken 

ni n g (belongyá byá nkaJ.ó). 
1. ja, e, i of 0, dikwijls gevolgd door het versterkende ndé. Ook 

hoort men m. 
2. neen, ny5ny5, lakó, nkó. Als versterking kan men er mó bij

voegen. 
In het lonkundó dient men de heele vraag te bevestigen of te 
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ontkennen. Bv. Heb jij dat niet gedaan? Ja(d. i. ik heb het niet 
gedaan). Of : neen (dus ik heb het wel gedaan). Tegenwoordig be
ginnen degenen die bestendig met Blanken in aanr!tking Zijn, de 
inlandsche uitdrukking te vervangen door de Europeesche. 

3. niet, fiS, wanneer er geen werkwoord gezegd wordt, anders 
gebruikt men immers den werkwoord-vorm. Bv. 

ik niet, emi fiS. 
die man niet, jwende lönko fiS. 
Men kan ook den ontkennenden vorm van zijn gebruiken, in den 

derden persoon enkelvoud -(onpersoonlijk). 	Bv. 
wij niet, áfa isó. 
die man niet, áfa jwende lönko. 
4. 	 in het geheel niet, (0) nyÊ ; (0) mpá (of mpämpá). 
5. 	 wel zeker, ndá tsi, ns5ns:'il:'i, ndé. 
6. inderdaad, zoo is het, ng'5k5, ng'5s3(k3) (zie ook les 17, I). 
7. 	 ook, lá, gewoonlijk voorafgegaan door O. Bv. 
ol'émi,ik ook; 
o lá nk3i, ook de luipaard; 

áyáki 0 l'éndé, ook hij kwam; 

bäsi bal' Ek5 0 l'ák:'i, er is ook water. 

8. Men gebruikt ook ng'5k5, dat eigenlijk eveneens beteekent. Bv. 
emi ng'5k5, ik ook, ik eveneens. 

Il. Onomatopeeën (bikokantsingó). 

Het lonkundó is buitl,'lngewoon rijk aan onomatopeeën. 

1. Geb r u i k. De onomatopeeën vervangen zeer vele onzer 
bijwoorden. Dikwijls voegen zij geen bijkomstige beteekenis aan 
het werkwoord toe, doch versterken dit slechts. 

De onomatopee kan ook gebruikt worden als zelfstandig naam
woord van de klasse zonder prefixen. Dit gebeurt echter niet veel, 
tenzij wanneer zij dient als hoedanigheidswoord, voorafgegaan 
door het bezitwoordje. 

Wanneer men ze als gansch zelfstandig naamwoord wil gebruiken, 
dan neemt men zeer dikwijls zijn toevlucht tot een echt zelfstandig 
naamwoord. (Van vele onomatopeeën kunnen trouwens recht
streeks zelfstandige naamwoorden worden afgeleid' door pre
fixen, zooals bo-be). Bv. 



tsi, recht. bont'M tsi, een rechte mensch (figuurlijk, rechtvaardig). 
mbóka éä tsi, een rechte weg. tsi èkáé, zijn rechtvaardigheid. Maar 
meestal: lisémbi ja bont'onko, de rechtvaardigheid van die.n mensch. 

De onomatopee vervangt vaak een heelen zin, hetgeen een zeer 
kernachtige uitdrukking is. Bv. 

kukulu kukulu kukulu, waf, klanknabootsing van het slaan van 
de trom, stil. D. w. z. zoodra de trom geslagen heeft, is alles muisstil. 

Men vraagt iemand iets. Het antwoord is b5 (onomatopee die 
een weigering uitdrukt). 

likangá jèkwá nd'5kanga kwo, mpé nd'olóko ngém, njaku mpé 
kj mpé kwu, de lans 'b-ielin den rug, drong door tot in het hart; de 
olifant viel en ... dood ! 

De taal der echte inlanders is gansch doorspekt met onoma
topeeën, hetgeen aan hun taal een buitengewone pittigheid ver
leent. De schat dezer woordsoort biedt een massa termen voor 
hoedanigheden, die men anders niet kan uitdrukken, en dit in een 
verscheidenheid van schakeeringen die een bijna onuitputte
lijke bron uitmaken om nieuwe gedachten en moderne dingen 
uit t,e drukken. 

2. Naast vele oorspronkelijke onomatopeeën bestaan nog meer 
a f gel e i d e. Van praktisch alle werkwoorden kunnen onoma
topeeën worden gevormd volgens bepaalde regels, die we hier 
onmogelijk alle kunnen behandelen. Slechts enkele eenvoudige 
regels mogen hier volgen : 

a) Achtervoeging van lange a (liefst dubbele aa) achter den stam. 
Is de stamklinker e, a ofu, dan wordt niet aa doch e achtergevoegd. 

De stamklinker wordt steeds I a a g van t 0 0 n. Bv. 
báka, vasthechten, on. bakaa. 
tungam, gevangen gezet worden, on. tunge. 

b) Afgeleide werkwoorden op ol (of w) vervangen den uitgang 
dcor 0 (dalende t 0 0 n). Bv. 

ny5kal, mishandelen, on. ny6k5. 
matsw, intreden, on. matS. 
senjw, smelten, on. senjö. 

c) De uitgang i is hoog bij lagen stamklinker, laag echter bij 
hoogen stam klinker. Bv. 

tut, (op)zwellen, on. tutsi. 

. 171 



---

kol, nemen, on. koU. 
sÉl, glibberig zijn, on. sÉIL 
Gewoonlijk wordt deze soort verdubbeld. 

d) De toonregels der verdubbeling zijn uiteengezet in Anthropos, 
XXIX, 1934, blz. 410. 

Verscheidene andere vormingen, vooral door verdubbeling, zijn 
nog in gebruik, naar gelang van den aard van het werkwoord. 

3. Meerdere onomatopeeën zijn slechts klanknabootsingen, 
zooals 	: 

fwifwî, gesjirp, 
kaa, krak, 
ku, klop, 
ngmgÉ, gerammel van ijzer, 
nyÉ, gezoem, 
pyo, slag met wis. 

TOEPASSINGEN. 

ótswalti nkó? ntsitsw'ésé, waar ben je naar toe geweest1 Ik ben 
nergens geweest. nyam'ik:> if'endo ; ile ndé nd'êj'énkiná, die dieren 
zijn niet hier; zij zijn elders. bolaki ale ndá josó, de onderwijzer is 
voorop, is verder op. besongo'!m5 bele ndá josó (bel'osó), er is nog 
meer suikerriet verder op. mpá iikokaá ifaká botako, ik zal je daarna 
een mes voor goed geven. tóf'ino l'öéa lonkundó, 'toij kennen nog 
lang geen lonkund6. wäto'önko bóyime mpEsÉ t'lne, die prauw is 
bijna vergaan. Ö l'önyi, en die ginder ook. tok6 tol'Ek:> ö Iá t6k6, 
is er ook maniok? t:>k6kofi nd'aÉkÉ kofE, wij bleven vasthaperen aan 
de doornen. nk'élingi bokulaka ifuta l'akongá ngÉngÉ, binnen kort 
zal de rijke man terugkeeren met (zijn) rammelende lansen. 

OEFENINGEN. 

Vertaal: 
Ik zal nergens heengaan. De luipaard ligt ergens in het bosch. 

Waar men ook heengaat, zal men miseries ontmoeten (vinden). Deze 
man kan hier niet blijven; hij is elders gaan wonen. Als je hier 
geen zwammen vindt, ga ze dan elders zoeken. Eerst komen we 
te Bokuma, en daarna te Löngá. De ouderen moeten altijd achterop 
komen. Wij hebben soms olifanten gezien, doch zelden komt men 
een chimpansee tegen. Eens heb ik er een gezien. Kom eens hier. 
Ik zal je maar aanstonds den kam geven. Geef me even de boter. 
Binnen kort zal hij terugkeeren uit Europa. Ik dacht dat hij voor 
goed weg was. Neen, doch hij is ginder wel lang gebleven. Heeft hij 
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je niet geschreven dat hij weldra zal komen? Neen, ik heb geen 
brief ontvangen. Gaat hij bijna aan boord van het schip gaan? 
Ik weet het niet. Wij hebben nog lang niet gedaan met werken. 
Toen die oorlog plaats greep (= toen zij dien oorlog 'vochten), 
waren de blanken nog lang niet hier (tegenwoord. tijd.). Heb jij 
dien oorlog meegemaakt was jij in... nJa, maar die man daar 
niet. Wie heeft deze groenten bedorven? Ik niet. Maar zeker, jij 
hebt het gedaan. Neen, in het geheel niet, je vergist je. Dat is wel 
zeker een olifant. Inderdaad, zoo is het. Heb je dat nieuws nie
mand meegedeeld? Neen, ik heb het niemand meegedeeld. Ben je 
ergens naar toe geweest ? Neen. Voorwaar, het. zal zeker regenen. 
Heb je reeds gedaan met het eten te bereiden? Nog lang niet. 
Hebben zij reeds den maniok geplant? Bijna. Het eten is nog lang 
niet op. Het is nog tijd genoeg voor het gebed. Het is nog lang 
geen avond. . 

ACHT EN TWINTIGSTE LES 

I. Onvolledi~e werkwoorden (bikeelo bikutswá). 

Er zijn slechts enkele onvolledige werkwoorden~ Zij worden 
enkel in de rechtstreeksche gebiedende wijze gebruikt : 

ma, mäk.a, loma, lomaka (ook met infixen), neem (ziehier). 
kwa, lokwa, luister, hoor toe. 
tê, têke, laat af (I). 

11. Versterkende vormen van de werkwoorden (lokémemala). 

Van de meeste werkwoorden kan men vormen afleiden die een 
versterking beteekenen. Dit gebeurt hetzij door achtervoeging 
hetzij door gedeeltelijke verdubbeling van den stam. 

1. Door· ach ter v 0 e gin g. 

Verscheidene achtervoegsels zijn in gebruik. De voornaamste 
zijn: 

ol, bv. 
tén, doorsnijden, ténol, gansck doorswijden ; 
át, 8plijten, átol, heelemaal splijten (scheuren). 

an, na herhaling van den stamklinker ; bv. 
tónd, opgeblazen zijn, tóndoan, dik opgeblazen zijn; 

(1) Vergelijk ook nts5 (les 6, V). 
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sáng, hoog zijn, sángaan zeer hoog zijn; 
fik, nederig, laag zijn, fi.kian, zeer laag zijn. 

ngan, eveneens na herhaling van den stamklinker ; bv. 
sal, zich verheugen, salangan, zeer verheugd zijn; 
kós, bedriegen; kósongan, foppen; 
tsil, bot zijn, tsilingan, hardnekkig zijn. 

san, even een 3 na herhaling van den stamklinker ; bv. 
ung, verdwalen, lingusan, verdoold zijn; 
ék, dwars zitten, ékesan, heelemaal in den weg zijn. 

tan, na herhaling van den stamklinker ; bv. 
nysng, overvloedig zijn, nymgEtan, zeer overvl{)edig zijn; 
ling, omwinden, lingitan, verward zijn; 
sM, bemorsen, sMatan, heelemaal bemorst zijn. 

mol, na herhaling van den stamklinker ; bv. 
nyEng, overvloedig zijn, nyEngEmal, zeer overvloedig zijn; 
el, plots uitroepen, elemol, hevig tumult maken. 

al, na herhaling van den stamklinker + den daarop volgenden 
medeklinker (of medeklinker-groep) ; bv. 
fik, laag zijn, onderdanig fikikal, zeer laag, nederig, onderdanig 

zijn, zijn; 
kut(am), stil zijn, kututal, zeer stil zijn; 
sing, bij elkaar zijn, singingal, steeds dicht bij elkaar zijn; 
bák, vasthechten, bákakal) stevig vastgehecht· zijn; 
tónd, opgeblazen zijn, tóndondal, dik opgeblazen zijn. 

Verscheidene werkwoorden die dergelijke vorming vertoonen, 
bestaan in de taal zonder dat het eenvoudige stamwoord gehoord 
wordt. 

2. D oor ge d e e I tel ij k e ver dub bel ing. 
A. Medeklinkerstammen verdubbelen de(n) beginmedeklinker(s) 

en doen deze(n) volgen door a. De aldus gevormde klankgreep 
wordt gevoegd vóór den oorspronkelij~en stam. Bv. 

ling, winden... làling, kronkelen; 

tén, doorsnijden... táten, druk in de weer zijn. 

De eerste klankgreep van de aldus gevormde woorden wordt in 


de vervoeging behandeld als hoofd-klankgreep, terwijl de oor
spronkelijke stam (ling, ten) beschouwd wordt als bijkomstige 
klankgreep. 



De toonregels echter lijken nog niet vast te staan. Men neemt 
verschillen waar, zelfs in éénzelfde groot dialekt. Hetgeen mogelijk 
er op duidt dat de vorming van verscheidene dezer wo.orden . nog 
niet zeer oud is. 

Ziehier de regels : 

a) De bij~omstige klankgrepen volgen de gewone toonregels van 
alle meerklankgrepige werkwoorden (zie les 5, lIl, 2 ; 7, III ; 
8, I, 6, e, 3 ; ~ 9, IV ; - 14, Il, 1 ; - 17, II ; 22, II, 1 ; - 23, 
Il ; - 24, Il, 1, 2, 3; 26, III, 1). 

b) De eerste klankgreep neemt, bij oorspronkelijken hoogen 
toon, in den gewonen tegenwoordigen tijd (loyoóko) den dalenden 
toon; stammen met oorspronkelijk lagen toon echter nemen ofwel 
den dalenden ofwel den lagen toon. 

e) De eerste klankgreep die in het praesens den dalenden toon 
heeft, behoudt dezen toon in de vormen wier bijklankgrepen 
laag zijn; zij is echter hetzij hoog hetzij stijgend in de vormen 
wier bijklankgrepen hoog zijn. 

d) De eerste klankgreep die in het gewone praesens den lagen 
toon heeft, wordt ofwel behandeld als de eerste klankgreep van 
gewone meerklankgrepige werkwoorden, ofwel is zij laag als de 
bijklankgrepen laag zijn, en stijgend wanneer de bijklankgrepen 
hoog zijn (zooals bij suy, zie les 5, III, 4). 

Gelet op de verschillen in de toonregels, is het volgende gebruik 
aan te raden : 

voor b) : stammen met oorspronkelijk lagen toon, den lagen toon 
behouden; 

voor e) : de eerste klankgreep neme den hoogen toon, daar waar 
de bijklankgrepen hoog zijn; 

voor d) : de eerste klankgreep blijve laag als de bijklankgrepen 
laag zijn; zij worde stijgend bij hooge bijklankgrepen. 

Aldus worden de regels teruggebracht tot degene die de stammen 
beheeren, welke, ofschoon éénklankgrepig, de toonregels der meer
klankgrepige volgen, zooals -fit en -suy (zie les 5, III, 4). 

B. Klinkerstammen verdubbelen den beginklinker den daarop 
volgenden medeklinker(-groep), zooals in d~ v~rkleinwoorden 

(les 6, I, 5, e). E~ heeft geen toonverandering plaats. Deze kate
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gorie wordt dus behandeld als gewone meerklankgrepige werk
woorden. 

C. Beteekenis. De aldus afgeleide werkwoorden geven een ver... 
sterking aan met bijkomstige en soms groote sehakeeringen. 

D. Voorbeelden van vorming: 
ktf, op zij kijken, kakef, rondloeren, 
Jing, omwinden, läJ.ing, omwegen maken, 
tén, doorsnijden, táten, zeer druk in de weer zijn, 
ltj, doen wiegen, lálej, op en neer balanceeren, 
kamw, verwonderd zijn, kakamw, verbaasd staan, 
sil(am), stil zijn, sasil, treuzelen, 
ut, terugkeeren, utut, achteruit deinzen, 
él, gebrek hebben, élel, groot gebrek lijden. 

E. Voorbeelden uit de vervoeging ; 
praesens affirm. ; ákakefa, ásasila, ûtuta. 
verleden (vandaag) ákáksfaki, ásasilakf, ûtutaki. 
verleden (te voren) ákáktfáki, ásäsiIáki, ûtutáki. 
imperatief : kWfá, sásilá, ututá. 
praes. negatief: áfókákUt, áfósásilé, áfûtuté. 

Feitelijk komt dus de vervoeging ganseh overeen met deze der 
meerklankgrepige werkwoord -stammen. 

111. 	 Gebrujk der tijden. 

In les 22, I, 3 is reeds gewezen op den regel dat in het lonkundó 
de tijden van het werkwoord hun v 0 11 e w a a r d e moe ten 
b e hou den. Waar wij bv. zeggen : ik zag de boot die voorbij
voer of (beter) ik zag de boot voorbij varen, dient voo rb ij
var e n in den tegenwoordigen tijd te worden gebruikt, Iijtnáki 
isua ileka. D. w. z. dat de boot aan het voorbijvaren was (praesens) 
op het oogenblik dat ik ze zag: Gebruikt men, zooals dikwijls in het 
N ederl. geschiedt, den verleden vorm, dan geeft men te kennen dat 
men de boot zag toen zij reeds voorbij gevaren was (denzelfden 
dag of te voren naar gelang van den tijd die gebruikt wordt) ; bv. 
njtnáki isua ilekaki (vandaag), of Iijtnáki isua ilekáki (die gisteren 
voorbijvoer). 

áwáki Iik'isé ale Bokuma, hij stierf terwijl zijn vader te Bol.;uma 
was. 



ókoláki yandá ilk'otásangél'ömóngó, je hp-bt de bijl genomen en 
je hebt het den eigenaar niet gezegd. 

ntsikaki banto bálela, ik Het de menschen achter, zij .weenen ; 
nl. ik liet de menschen al weenende achter. 

isua indekánáki em nde Bolondó, de boot voer Bolondó voorbij 
toen ik er was; ik was te Bolondó toen de boot er voorbijvoer. 

Vergelijk ook bv. : 
iltánáki banto bákt:nda, ik vond de menschen zij gaan weg, nl. 

ik kwam aan toen de menschen weggingen. 

iltánáki banto ba5kt:ndt, ik kwam er aan toen de menschen al een 
eind op weg waren. 

iltánáki banto ba5kt:nda, de menschen waren weggegaan (den
zelfden dag) (ik heb ze niet meer gezien). 

iltáná:ki banto bá5kt:nda, toen ik er kwam, waren de menschen 
weg ten minste sinds daags te voren. 

iltánáki banto bákt:ndáki (ko báóyá), de menschen waren weg 
geweest en reeds teruggekeerd. 

iltánáki banto batáf5kwda, zij waren nog niet weg. 
iltánáki banto bá5kt:nda, zij stonden op het punt weg te gaan. enz. 
iltánáki ö mpá bakt:ndáká, zij waren pas weggegaan toen ik kwam. 
etumb' sk' ébuna ö bt:ndtlt batáföyá, woordel. die oorlog wordt 

gevochten, de blanken zijn nog niet gekomen ; dus : die oorlog greep 
plaats vóór de blanken kwamen. 

2. De gewone tegenwoordige tijd wordt buiten de regelmatige ge
vallen nog veelvuldig gebruikt om een rechtstreeksche aanhaling 
in te leiden. In dit geval wordt een andere tijd zelfs zelden gehoord. 
Bv. 

áyáki, mpé ásanga te, hij kwam, en hij zegt dat ... 
banto baötswá bolá, básanga te, de menschen zijn naar huis ge

gaan, en zij zeggen dat ... 
bokulaka amba te, de rijke man antwoordde ... 

3. De gewone tegenwoordige tijd van den indicatief, gevolgd 
door den overeenkomenden tijd van den subjonctief, maken 
samen een levendigen verhaaltrant uit, dien wij weergeven door 
voegwoorden als toen, terwijl, en die dikwijls den relatief ver
vangt. Het indicatief-praesens kan voorafgegaan worden door 

177 



6 = :fik', terwijl de subjonctief er meestal dOOF gevolgd wordt. Bv. 
(:fik') atéfela Êlle 6 nkoi aóyé, terwijl hij sprak, zag hij een lui

paard aankomen. 
Was de eerste handeling al gebeurd, dan gebruikt men, volgens 

regel I, den verleden vorm : 
átéféláld Êlle 6 nkoi aóyé, toen hijgedaan had met spreken ... 
Zoo ook met den bofifo : 
ba510tswa ndá lokolé Mkè Iik'onto ákota botsá, toen zij in het 

hol waren gekropen, hoorden zij een mensch bez~g met ket onderhout 
te kappen. 

4. Men lette ook steeds op het gebruik van den bofifo, dien wij 
dikwijls vertalen door het praesens. Bv. 

ntsifèà èki'm'6tswé , ik 'weet nog niet waar ik henèn ga; d. w. z. 
op welke plaats ik zal gaan en er een tijdje blijven. 

mpée èki'nd'5kendá, ik weet niet Waar hij heengaat, zegt men van 
iemand dien men ziet weggaan. Men stelt zich den toestand voor 
waarin die persoon zich zal bevinden als hij zal aangeland zijn op 
het punt waar hij wil komen. 

Dezelfde gedachtengang ligt het gebruik van den bofifo na elaká 
(esilé) ten grondslag, zie les 24, UI, 4. 

IV. Zinsbouw.' 

De gewone zinsbouw is reeds uiteengezet in les 10, U, en les 13, 
U en JIL 

Het regiem kan ook vóóropgezet worden om nadruk te leggen. 
Bv. 

yömb'ik5 ntsikola nyÊ, die zaak, ik heb (ze) in het geheel niet ge
nomen. 

botámb'5nt mp6wèe lina, deze boom, ik ken hem niet den naam, 
ik ken den naam van dezen boom niet. 

wèkoli ont bat6fîtela töma = wèkoli ont batáfîta töma tökáé, 
deze leerling, maar men heeft zijn zaken niet bedorven. 

Deze zinswending komt echter niet voor, wanneer het zelfstandig 
naamwoord, dat regiem is, alleen staat, d. i. zonder verdere be
paling gebruikt wordt. 

Het lonkundó biedt verdèr nog zeer ruime mogelijkheden voor 
allerlei zinswendingen, die zeer pittig zijn, en vaak vol stijl, doch 
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die wij in het Nederl. onmogelijk kunnen vertalen, tenzij door een 
geheele omschrijving, die de oorspronkelijke schoonheid gans'ch 
doet verdwijnen. Dergelijke wendingen dient ,men aan te leeren door 
het gebruik. Hier volgen echter enkele als voorbeeld, met woorde
lijke en vrije vertaling : 

nk:>i aotungy'EsME, h>l5 0 nd'éfukusáká EsME, bekulu 0 ngá batá
tungya, de luipaard bond den ofter , maar 8lecht8 toen de otter 8chudde, 
de touwen wel al80f zij ze niet hadden gebonden de luipaard bond 
den otter va8t, maar daar 8chudt de otter zich en het wa8 al80f hij met 
geen touwenwa8 gebonden. 

isua lnko iyake wàte bákolakeja bauta :>ny:>maka bosáká, die 
boot i8 namelijk ze beloven je olie, per8 ver8che olie uit die boot 
daar kan men niet op vertrouwen. 

botámbá b06tá nkoso wàte botámbá bOfUki wa léngelénge, bOle 
wàte wafi nd'5k5 mpé wina nd:>ngît5li, de boom waarop de papegaai 
baart namelijk een boom die niet dichtbij is, van zeer hoog, die i8 
namelijk je zit er boven in en je ziet de kruinen van het b08ch de 
papegaai kweekt zijn jongen op een zeer hoogen boom, zoo hoog dat 
al8 j~ er boven in zit, je heel het b08ch kunt overzien. 

'. ngómpám'in'ékám, :>n'óà nkó lá te ilsokoje bOnankán'ókáIil 
felé mpató ant è? deze mijn oom deze van niet zelf8 dat ik zende aan 
mijn neef even een ge8chenk wat? = wat i8 me dat voor een oom die 
nog niet eens denkt : kom, ik ga even mijn neef een geschenk zenden? 

w'öleki 0 baningá bátswake bäsi ko we ókisake nd'olá, je overtreft 
wel de kameraden gaan 8teed8 om water en je zit altijd thui8 je 
bent me nog al iemand, al je kameraden gaan voor moeder water 
putten en jij zit maar 8teed8 thui8. 

Zooals men uit de voorbeelden merkt, zijn vooral de gezegde
zinnen in eere. Heele spreekwoorden kunnen als bepaling of als 
bijstelling dienst doen, of een hoedanigheid uitdrukken verbonden 
met het zelfstandig naamwoord door het bezitwoordje. 
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NEGEN EN TWINTIGSTE LES 


I. Uitroepen (besimbo). 

Hier volgen de meest gebruikte uitroepen en uitroep-uitdruk
kingen: 

v reu gd e : hahá, iyée, :Sé, ol'ol:Stsi 0 (wat goed !), plus een 
veel gebruikt woord met min fatsoenlijke oorspronkelijke betee
kenis. 

d roe f hei d : óye, a, ae, isEÏ 0, (= medelijden), ngóya e, 
(= moeder), etumba (= oorlog). 

a fk e u rin g : oliká, á, hái, ol'obé 0 (wat slecht !) (1), ngámó 
(= hoe !). 

t oor n : ha, mó, m:S. 

ver won der i n g : m:S, á, áé, ái, b:S, óma, bän'ané, (= deze 
kinderen), bandeko, (= vrienden), móngóyèká (= 0 mijn moeder!) 

eed en: seléká, eboka, bamenga, (= kaalhoofden) , ikoló, 
(= boven), nkingó. (= hals). 

o m s til t e t e v rag e n 0 f t e geb i ede n : kw! 
(lokwä), lioko, inyó, (= jullie), wÈ, (= jij), öka, zeg! 

o m tew eer hou den : tê(ke), ámbya, émálá, tsfka, wl 
kisá 	(alle imperatieven van werkwoorden). 

bij die f sta I : ikwèkè ; antwoord: indombe. 

11. 	Beleefdheid. 

In de aanspraak behoeft men verscheidene vormen te eerbie
digen. Het verschillend gebruik van de persoonlijke voornaam
woorden is niet tegen de beleefdheid zooals in Europa. 

Men moet den waardigsten eerst laten spreken. In groeten 
echter is het de mindere die begint. 

Bij het getallen zeggen, eischt de nkundó-formule dat de spreker 
het getal slechts met de vingers uitdrukt en den aangesprokene 

(1) Op dezelfde wijze (met ole) kan men uitroepen doen over andere 
hoedanigheden: ol'osiká, ê, wat is dat ver! ole lituká ê, wat is dat 
prachtig! 



.' . 

uitnoodigt zelf het getal in woorden uit te drukken. Deze uitnoo
diging bestaat in een hooge mof in het uitspreken van slechts het 
prefix. Bv. bakonga ... gebaar ... en mof bá... Is het getal boven 
de tien, dan zegt men tien voluit, en doet dan voor de namen der 
eenheden zooals boven aangeduid. Bv. 23 manden: tiika ntuku... 
gebaar van 2 + i (antw. fé) la... gebaar van 3 + tó (antw. sáto). 

Om iemand op een beleefde wijze een opmerking te maken, 
spreekt men den persoon in kwestie niet rechtstreeks aan, men 
zegt gewoon hoe de anderen doen. Bv. 

baningá bábijake bana la botsina, de anderen (makkers, gelijken) 
bewaken hun kinderen met ijver. 

De aangesprokene weet genoeg en is op een zachte manier op 
zijn gebrek of fout gewezen. 

Om op zachte wijze iemands aandacht op iets te vestigen, zegt men 
nkela ó, ik zeg... ofnkokela te Ó, ik zeg je, waarop de aangesprokene 
ten teeken van instemming, antwoordt: o. 

"Wat belieft?" als men wil dat iets herhaald wordt: ókela é? 
ókela teé? ókela te mó? 

"Als het u belieft" om iemand iets te geven: má, máka (cfr.les 28, I). 
Dezé uitdrukking, met de beteekenis van : indien je het goedvindt, 
vertaalt men door: ng'ólanga of ng'ósima, indien je wilt; ofwel 
eenvoudig door zijn wensch uit te drukken: nsima ... ,ik zou gaarne 
hebben ... Of men omschrijft, bv. als volgt: ng' óndaka bolemo Mma 
óndaké, indien je me een ander werk unlt opgeven, is het goed, woordel. 
indien je me een ander werk opgeeft, dat je het opgeve (subj.). 

"Zooals het u belieft", elaká 0 m,o ng'ósima m. Of jói Ö llkä, 
je eigen zaak. Dit laatste is geen uiting van-er-niet-om-geven, maar 
een instemmen met de zaak, terwijl men tegelijkertijd de beslissing 
aan den anderen overlaat en zich aan zijn besluit onderwerpt. 

Een eerbiedige aanspraak-term is, voor mannen: fafá, vader; 
voor vrouwen: ngóya, moeder, die kunnen verkort worden tot fa 
en ngÓ. Tegenwoordig gebruikt men voor bepaalde personen en in 
sommige kringen de ingevoerde woorden tatá en mamá. 

Om te bed ank e n gebruikt men het werkwoord sim, gaarne 
hebben, tevreden zijn met ... Bv. 

nkosima, ik bedank je. 
nkosima bal6tsi, idem. 
tókosima la nganji, wij bedanken je om je liefdegave. 
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111. Groeten. 

A. G e won e g roe ten zijn de volgende : 

1. 01'ek5, ben je daar? Antw. : 0, ja . .Men kan ook de vraag recht
streeks beantwoorden: 0, nd'ekó, ja, ik ben er. En men vraagt dan 
iets terug, bv. : oie nk'ánko, ben jij daar ook? of: lá w~ oIe nk'ek5, 
en jij, ben je er ook? Of nog: ókéma é? ben je gezond? 

2. w'5né, jij deze, dus : ben je daar 1 Of als de aangesprokene 
verder afis : w'önko, jij daar? Het antwoord is : 0, ja, met of zonder 
em'5né (em'ónko), ik ben er. 

In het mv. wordt alles: iny'Allé of iny'ànk:o, en het antwoord: 
(weinig gebruikt in dit geval) : is'ané of is'ànko. 

3. Vooral 's morgens, doch ook later op den dag, als men iemand 
voor de eerste maal ontmoet : oöétswa 0, ben je opgestaan '? 
Antw. 0, (njóétswa). Of o5kyêIa, ben je al op? 

4. Om afscheid te nemen : 

njakenda 0, ik ben weg. Antw. okendaka 0, of okendak'oI5tsi ° (I). 

njótswá o,ik ga. Antw. ntsako, ga maar. 

Dan zegt degene die weg gaat : otsikalaka 0, blijf, of otsikaIak' 


oI5tsi 0, blijf goed (gelukkig). Waarop antwoord: 0, ja. 

f). Om goeden nacht te wenschen : 
Wie gaat slapen zegt : nj5Iotswa, ik ga binnen. De anderen 

antwoorden: o5Iotswa 0, ga je binnen? Hij antw. weer: 0, ja; 
Ioétama(ka) 0 of 10étamak'oI5tsi 0, of jwimbwaka 0, slaapt wel. 
Antw. 0, ja. 

6. Als men ergens aankomt, wordt men vaak begroet (vooral 
als men verwacht wordt) met: oóyá 0, ben je aangekomen'? Antw. 
0, ja, met of zonder: njóyá 0, ik ben aangekomen. 

7. Wanneer iemand terugkomt van een reis, begroet men hem 
met: oöIlindoia é (of 0), ben je teruggekomen? Antwoord: 0, ja 
(njolundoIa, ik ben terug). Verder kan men hem vragen: na nsango 
il'ek5 é?is er nieuws? Of : nsango il'ekó ná? wat nieuws is er? 
Of nog - vooropgezet dat de reiziger van Bokuma komt 

(1) De eind -0 is stijgend indien de groet van op een zekeren'afstand wordt 
toegeroepen. 



vraagt men hem : Bokuma bal'ekó é? zijn Boklima er (hoe is het 
met Bokuma)? ; of indien hij van zijn familie komt: ilongo bareM 
é? hoe is het met defamilie1 Antwoord: 0, bal'ekó, ofbaJ'ekó :ó.k'ol:ltsi, 
het is er goed mee. In plaats van bale, zij zijn, kan men ook' zeggen: 
bakisi, woordel. zij zijn gezeten. 

B. Mee ree r bie d i ge g roe ten worden gebruikt te
genover hooger geplaatsten, dus van een mindere tegenover een 
meerdere, een vrouw tegenover een man, enz. 

1. losáko (uitdrukking: kunda of lika of usa losáko, klindela bonto 
losáko, een losáko slat:n (losáko eigenl. handgeklap). Het drievoudig 
handgeklap geschiedt alleen nog voor een nkum. 

Men zegt tot den hooger geplaatste: losáko. Hij antwoordt met 
een zinspreuk. 

2. wandá, gelijkend op losáko, maar vriendelijker en eerbiediger, 
is in het Westen bijna in onbruik geraakt. 

3. isango, waarop gewoon geantwoord wordt: 0, hoort men nog 
minder, behalve bij sommige stammen (Bosaka, Loilaka). 

Als, men meerderen tegelijk aantreft die men een losáko wil 
geven, dan zegt men: nsáko ildnyó, uw nsáko. Waarop de aange
sprokenen niet antwoorden met een zinspreuk, maar gezamenlijk 
zeggen, met waardige stem: iyoo. 

DERTIGSTE LES 

Hier volgen ten slotte nog enkele kleine bijzonderheden van 
verschillenden aard. 

I. Relatief. 

1. Zooals reeds wel is opgevallen, staat de relatief dikwijls waar 
wij een bijvoeglijk hoedanigheidswoord of een deelwoord van het 
werkwoord zouden gebruiken. Bv. 

ww. fond, rot worden. bokelé b5fonjf, een rot ei. 

ww. kotam, .geka1Jt worden. botámbá bökotami, een gekapte boom. 

ww. fekw, vliegen. mpulu Uekwá, een vliegende vogel. 


2. Een interessante uitdrukking met den relatief is nog de vol
gende; zij geeft ons Nederl. dus ... daarom ... en toen ... weer en 
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bestaat uit het persoonlijk voornaamwoord + aanwijzend voor
naamwoord relatiefvorm (na een dergelijke combinatie mag de 
absolute vorm niet gebruikt worden). Bv. 

Daarom zeg ik je, em' :Sn' 6kosangela ... 

En toen zei hij hem, an' 6nk' öndosangéláki... 

En nu brengen wij je dan het dier dat je gedood hebt, is' an' ákoyélá 
nyama ëki w'öomáká. 

En zij hebben het ons dan ook gemeld, iy' ak' átosiséláki. 

En toen legde de onderwijzer hun de les uit, bolaki an' 6nk' önda
tsing6jáki lilako. 

}\fen merke op dat, zelfs wanneer een zelfstandig naamwoord 
gebruikt wordt, het persoonlijk voornaamwoord nooit weggelaten 
wordt. Men vergelijke de uitdrukkingen in les 10, lIl, waarvan 
de hier behandelde zinnen slechts toepassingen zijn. 

11. Eene op de voorgaande veel gelijkende uitdrukking is deze 
met zei f sta n d i gen a a mwo 0 r den u i t g a a n deo p 
elo (zie les 4, I, 5 en 21, lIl). }\fen gebruikt ofwel het zelfstandig 
naamwoord dat is afgeleid van het werkwoord waarvan men de 
beteekenis wil uitdrukken, ofwel eyêlo, het komen, de komst (van -yá), 
of etswêlo, het gaan (van -tswá), gevolgd door den infinitief van 
het passende werkwoord. Deze uitdrukking heeft een loutere tijd
beteekenis : en toen ... Bv. 

endé mpé s:Snddo, en toen ging hij bidden; of: s:Snddo 0 ... , idem. 

elotelo :fik'sk:S buo, en toen vluchtte hij weg, weg ... 

eyêlo éy' oóto :fik' sk:S, en van toen was het weer 1.J'Tede. 

eyêlo 6ntsikaka, en toen liet hij mij staan. 

eyêlo 6tobunyaka etumba, en toen begonnen zij tegen ons te 


vechten. 

111. WeL .. en andere dergelijke uitdrukkingen geeft men in het 
lonkundó weer, als volgt : 

Ma, hij is niet, ook verkort tot á. Bv. 
áfa ntsikosangélá. é? wel, heb ik je dan niet gezegd? 
Ma loókela é? wel, gij hebt het dan gedaan? 
endé áfa aólóla, wel, is hij dan niet buitengegaan? 
á lo51sna, wel ziet ge het nu (dat komt er van !) 



Ook alleen: 
áfa ó, welnu, zie hier, wil ik het zeggen? Is vaak zooveeJ als vèrlof 

vragen om iets uit te leggen ; ook het begin van een uiteenzetting. 
In dezen zin gebruikt men ook :)fÉne, zie je niet. Bv. 

6fÉne ntswáki ndá ngonda mpé ... , wel, ziehier, ik ging naar het 
bosch en... 

Zie ook les 14, I, na. 

IV. 	OnpersoonHjk gebruikte werkwoorden. 

De werkwoorden die passen, enz. beteekenen, kunnen ook on
persoonlijk gebruikt worden, gevolgd door een onderwerpzin. Bv. 

eli t6kende, het past dat wij weggaan. 
asóngi te ókele ö bolemo bötómámi, het past dat je toch het werk 

doet dat (je) bevolen is. 
áonga lósunamele Njakomba, het past dat gij u aan God~rwerpt. 
áfdi tókole tama tsw'ànto, het past niet dat wij andermans zaken 

nemen. 
Ook zijn kan onpersoonlijk worden gebezigd, in uitdrukkingen 

als· : 
het is een goed ding dat je werkt, ale joi j'êl5tsi te ókamba belemo. 
In dit geval laat men echter gewoonlijk ale weg en zegt men 

eenvoudig: bolátsi te ... enz. 
Om weer te geven: ik ben het, hij is het niet, wordt zijn evengoed 

onpersoonlijk gebruikt als in onze uitdrukking het is mijn broeder 
die het gedaan heeft. 

ale nd'émi, ik ben het; 
áf'endé, hij is het niet; 
áf'ls'ikeláki, het zijn wij niet die het gedaan hebben; 
ale nd'äkful'ikiny'ikeláki, het zijn uw broeders die het gedaan 

hebben. 
ale Njakomba atswangáki, het is God die ons geschapen heeft. 
Men lette op het gebruik van den relatief. 

V. Veel. 

Om een groote hoeveelheid aan te duiden, kan men, buiten buké, 
veelheid, en woorden met gelijke beteekenis (bofula, veelheid, -ful, 
vermeerderd zijn; -nyeng, overvloedig zijn, linymga, overvloed, en 
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derg.), ook nog het zelfstandig naamwoord in het meervoud zetten 
en het herhalen met tusschenvoeging van la, en : 

bisé la bisé, zeer vele dorpen ; 
töma la töma, allerlei zaken; 
bileko la bileko, alle tijden; 
besanga la besanga, herhaaldelijk zeggen; 
mbUla la mbûla, jaren en jaren, alle jaren. 

Men kan ze nog doen voorafgaan door het bezitwoordje -a met 
het onbepaald prefix 0, bv. 

6w'elemo l'elemo ambi ngá nkásá l'aánga, allerhande tuigen (woor
delijk : werken) liggen (er) zoo (talrijk) als bladeren en palmtakken. 

I1 
I 	 VI. Echt. 

1. Dit woordje wordt weergegeven door m6ng6 (zie les 12, I, 7, 
en les 21, I, 1). Bv. 


bonto móng6, een echte mensch ; 

ale a jwende móngó, het is een echte man. 


2. Door het onbepaalde telwoord -umá, allen, met het onbe
paald 	akkoord prefix 0, bv. 

óum' anto, een echte mensch (zie les 13, I, 2); 
óum' ànto, echte menschen. 

3. Door de herhaling van het zelfstandig naamwoord, met tus
schenvoeging van het bezitwoordje -a. Dikwijls bezigt men dan 
nog m6ng6 erbij. Bv. 

ns6s6 é& ns6s6, een echte kip; 

bonto m6ngó 6& bonto, een echte mensch; 

nkund6 m6ng6 é& nkund6, een rasechte Nkundó ; 

boté m6ng6 w' öté, een echt krachtig geneesmiddel. 

bEsafá bY'Esaf6, de echte darmen, d. z. de dunne darm, tegenover 


,bv. den dikken darm of den endeldarm. 

VII. Van-naar (aan, voor). 

Het bezitwoordje -a, zoowel als de bezittelijke voornaamwoorden, 
kunnen beide begrippen vertolken, en beteekenen hetzij een bezit 
dat iemand toebehoort, hetzij iets dat men iemand wil doen toe
komen. Bv. 
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bonkándá wa Mpótó, een brief uit Europa, of : een brief naar 
Europa; 

bonkándá bökáé, een brief van hem, of : een brief voOr hem be
stemd ; 

nganji éa bokulaka, een gift van een rijke; of : een gift voor een 
rijke bestemd; 

beseso beks, de groeten aan jou; 
boté wa likundu, een geneesmiddel voor den buik; 
boM wa nsembe, een geneesmiddel tegen wormen ; 
boté wa njlindólá, een middel om te purgeeren, af te gaan. 

VIII. Phonetische en tonetische waarde van eindklinkers. 

Daar de eindklinker in het gewone spreken zeer zacht wordt 
uitgesproken, zoodat hij zelfs dikwijls bijna onhoorbaar is, ver
eischt het lange oefening van het oor om zijn juiste phonetische 
en tonetische waarde te leeren vatten. 

Wil men dus in het begin er een juist begrip van krijgen, dan 
late ,men het bedoelde woord zeggen in een vollen zin, of men 
voege er een of ander woord of bepaling aan toe, zoodat de klank 
niet meer op het einde van den zin komt te staan, en hij zijn volle 
uitspraak krijgt. Men kan woordjes nemen zooals móngó, zeer, 
ndé, zeker, of een hoedanigheidsbepaling, of een bezittelijk of 
aanwijzend bijvoeglijk woord, en dgl. 
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TAFEL DER VERSCHILLENDE' 

NAAMWOORDELIJKE PREFIXEN 


ZELFSTANDIGE-NAAMWOORD-PREFIXEN AKKOORD-PREFIXENI 
vóór vóór vóór vóór 

medeklinkers klinkers medeklinkers klinkers 

Klasse IEnkv. Mv. Enkv·1 Mv. Enkv_1 Mv. Enkv. Mv. 

I bo 
i 

ba w(b) ba 0 ba 0 b 

2 bo be w(b) by bo be w by 

3 e bi(li) - by(j) e bi e by 
! ei 

4 li ba. j(l) ba li ba j b 

5 

6 

7 

8 

i 

10 

-

-

to 

n 

-

ba 

Y 

jw(l) 

-
-

t(sw) 

nj 

-

ba 

i 

10 

e 

e 

to 

i 

i 

ba 

Y 

jw 

e 

e 

t(sw) 

Y 

y 

b 

I 

k-VJ 

/i[? 

__ Jfl-'*'i.I 

TAFEL DER VERVOEGING VAN HET WERKWOORD 

Hieronder geven we negen paradigmata, die alle phonetische 
en tonetische regels bevatten (zie blz. 31 en 36). 

1. yá, komen 2. Is, eten 3. 	 kis, gaan zitten 
4. 6k, 	baden 5. bát, bezitten 6. slam, gelijk (ge

maakt) worden 
7. fit, bederven 8. suy, loven 9. 	 kaa, geven. 

Om deze tafel niet nutteloos te verlengen, zijn slechts de meest 
noodzakelijke hetgeen daarom niet beteekent de meest ge
bruikte - vormen in alle personen uitgewerkt. Een tweede afdee



ling bevat slechts de overige vormen in den eersten en tweeden 
persoon enkelvoud (1). 

De cijfers achter de namen der vormen, verwijzen naar de blad~ 
zijde van de spraakkunst, waar verdere uitleg is vers~rekt.De 
hier gegeven vertaling is natuurlijk slechts benaderend. Voor 
meer juistheid raadplege men den tekst. 

A. DE EENVOUDIGE VERVOEGING 

I. Meest noodzakelijke vormen 

1. B e v est i gen d e v 0 r men (jwimej0 ) 

AANTOONENDE WIJS (etumaka) 

Gewone tegenwoordige tijd (loyoóko jwa ntsina) (22) 

1. 	 iljá, ik kom 2. Mé 3. iikisa 4. iljáka 
óyá, je komt ólÉ ókisa wáka 
áyá, hij komt álé ákisa áka 
tóyá, wij komen tálé tókisa t(sw)áka 
lóyá, gij komt lálé lókisa j(w)áka (láka) 
báyá, zij komen bálÉ bákisa báka 

5. 	mbáta 6. iljelama 7. mpîta 8. ilsuya 9. iikaa 
óáta w~lama ófîta ósuya ókaa 
ááta üama áfîta ásuya ákaa 
tóáta t(sw)~lama tófîta tósuya tókaa 
lóáta j(w)~lama lófîta lósuya lókaa 
bááta b~lama báfîta básuya bákaa 

Gewone verleden vorm van heden (losfio jwa win'5nÉ) (52) 

1. 	iijä.ki, ik kwam 2. itdêki 3. iikisaki 4. iijákaki 
(ben gekomen) 

óyäki, je kwam ál~ki ókisaki wákaki 

(I) Het is tB voorzien dat onder invloed van vreemde (vooral Europeesche 
talen), meerdere min gebruikelijke vormen zullen verdwijnen en dat andere 
van beteekimis zullen veranderen. 
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áyAlti, hij kwam álêkf ákisakf 5kakf 
tóyAlti, wij kwamen t51êkf t6kisaki t(sw)5kakf 
16yAkf, gij kwaamt 15100 16kisakf j(w)5kakf 
báyAki, zij kwamen bálêkf bákisakf b5kaki 

5. 	Ihbátaki 6. iijdamaki 7. mpîtakf 8. iisuyaki 9. iikaaki 
óátakf wêlamaki 6fîtaki 6suyaki ókaaki /'
áátaki êlamakf áfitaki ásuyaki ákaaki 
t6átakf ts(w)êlamakf t6fitaki tósuyaki t6kaaki 
lóátaki j(w)êlamaki 16fîtaki lósuyaki .lókaaki 
báátaki bêlamakf báfitaki básuyaki bákaaki 

Gewone verleden vorm van te voren (losilo 15tsmi) (52) 

1. 	 iljáki, ik kwam 2. ildfri 3. ilkfsáki 4. iij5káki 
6yáki, je kwam 61fri 6kfsáki w5káki 
áyáki, hij kwam álfri ákisáki 5káki 
tóyáki, wij kwamen tólékf tókisáki t(sw)6káki 
lóyáki, gij kwaamt 151éki lókisáki j(w)5káki 

(l:>káki) 

báyáki, zij kwamen bálékf bákisáki b5káki 


5. 	 Ihbátáki 6. iijslámákf 7. mpitáki 8. iisuyáki 9. ilkaáki 
6átáki wêlámáki ófitáki ósuyáki ókaáki 
áátáki êlámáki áfitáki ásuyákf ákaáki 
tóátáki ts( w)êlámáki tófitáki tósuyáki t6kaáki 
16átáki j(w)êlámákf lófitáki lósuyáki 16kaáki 
báátáki bêlámáki báfitáki básuyáki bákaáki 

Zekere onbepaalde toekom8t (eyöyá éA isangyá) (63) 

1. 	 njffoyá, ik zal komen 2. njifalé 3. njifokisa 4. njif5ka 
wifoyá, je zal komen wüalé wifokisa wif5ka 
üoyá, hij zal komen ifalé ifokisa if5ka 
ts(w)ifoyá, wij zullen ts(w)ifalé ts( w )ifokis~ ts(w)if5ka 

komen 

j (w)üoyá, gij zult j(w)ifalé j (w)ifokisa j(w)if5ka 


komen 

bifoyá, zij z1tllen bifalé blfokisa bifnka 


komen 
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5. 	 njifoáta 6. njifdama 
wffoáta wifslama 
ifoáta ifslama 
ts(w)ifoáta ts(w)ifslama 
j(w)lfoáta j (w )if8la.ma 
bifoáta bifslama 

7. 	 njifofîta 8. njifosuya 9. njifokaa 
wffofîta wffosuya wifokaa 
ifofîta Ifosuya [fokaa ' 
ts( w)ifofîta ts(w)ifosuya ts(w)ifokaa 
j(w)ifofita j(w)ifosuya j(w)ifokaa 
bifofita bifosuya bifokaa 

Onmiddellijke toekomst (eyöyá éä. limp:» (155) 

L iijöyá, ik ga komen 2. iij51t 
óöyá, je gaat komen 
áöyá, hij gaat komen 
tóöyá, wij gaan komen 
lóöyá, gij gaat komen 
báöyá, zij gaan komen 

5. 	 iijöáta 6. :tijèlama 
óöáta 5Uama 
áöáta áêlama 
tóöáta t5êlama 
lóöáta hS8lama 
báöáta báêlama 

50lé 
á5lt 
t50lé 
150lé 
bá51t 

7. 	 :tijöfita 
óöfîta 
áöfîta 
tóöfîta 
lóöfîta 
báöfîta 

3. 	 iijökisa 4. iijoka 
óökisa 65ka 
áökisa áoka 
tóökisa tMka 
lóökisa 150ka 
báökisa bá5ka 

8. 	 :tijösuya 9. :tijökaa 
óösuya óökaa 
áösuya áökaa 
tóösuya tóökaa 
lóösuya lóökaa 
báösuya báökaa 

Voltooid tegenwoordige tijd (toestand) (boMo wa yoóko) (42) 

a) 	vandaag: 

1. 	 njoyá, ik ben gekomen 
oöyá, je bent gekomen 
aoyá, hij is gekomen 
tooyá, wij zijn gekomen 
looyá, gij zijt gekomen 
baöyá, zij zijn gekomen 

5. 	njöáta 6. nj5lslama 
oöáta :>5lslama 
aöáta a5lslama 
toöáta t:>5ldama 
loöáta 1:>51elama 
baöáta ba51dama 

2. 	 nj51t 
:>51t 
a5lé 
t:>5lé 
b5lt 
baSlt 

7. 	 njöfîta 
oofita 
aOfîta 
toofîta 
loofita 
baofîta 

3. 	 njökisa 4. nj515ka 
ookisa :>515ka 
aokisa a515ka 
tookisa t:>515ka 
loökisa 1:>515ka 
baokisa ba515ka 

8. 	 njösuya 9. njökaa 
oösuya ookaa 
aosuya aökaa 
toösuya toökaa 
loosuya lookaa 
baösuya baokaa 
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b) te voren: 

1. iijóyá, ik ben gekomen 2. ilj51á 3. iijókisa 4. iij515ka 
óóyá, je bent gek01nen 551á óókisa 5515ka 
áóyá, hij is gekomen á51s áókisa ·á51áka 
tóóyá, wij zijn gek01nen táálá tóókisa tM15ka 
166yá, gij zijt gekomen lMlt lóókisa lMláka 
báóyá, zij zijn gekomen báált báókisa bá51áka 

5. iijóáta 6. iijálslama 7. iijóftta 8. iijósuya 9. iij6kaa 
66áta 551slama óóftta 66suya 66kaa 
áóáta Mlslama áófita áósuya áókaa 
t66áta tMlslama t66ftta tóósuya tóókaa 
lóóáta 1551slama lóófîta lóósuya lóókaa 
báóáta báálslama báófita báósuya báókaa (1) 

A.fstands-vorm (lotutó) (97) 

1. 	njóyé, ik kom 2. nj51á 3. njókisé 4. nj5ks 
oóyé, je komt :>61á o6kisé :>:,)ks 
aóyé, hij komt a:')lá aókisé a5ks 
to6yé, wij komen t:>51á toókisé t:>5ks 
loóyé, gij komt 1:>51t loókisé 1:>:,)ks 
baóyé, zij komen ba51á baókisé ba:')ks 

5. njóáte 	 6. njêlámá 7. njóffté 8. njósuyé 9. njókaá 
o6áte :>êlámi o6fité oósuyé o6kaá 
aóáte aêlámá aófité aósuyé aókaá 
toóáte t:>êlámi toófité toósuyé to6kaá 
loóáte l:>êlámt lo6fité loósuyé lo6kaá 
baóáte baêlámi baófité baósuyé baókaá 

Gewoonte-vorm-dikwijls (l:>wsy:» ( 145) 

1. 	 iijöyAka, ik kom dikwijls .2. iij51êka 3. iijökisaka 
óyöyaka, je komt dikwijls 5y51êka óyökisaka 
áyöyaka, hij komt dikwijls áy51êka áyökisaka 

(1) Deze beide vormen kunnen versterkt worden door achtervoeging 
van ka; bv. iijókaaka, ik heb wel zeker gegeven (gisteren of te voren). Voor 
den dubbelvorm op i, zie verder afdeeling II (blz. 210). 



tóyoyàk:a, wij komen dikwijls t5yalêka tóyokisaka 
lóyöyàk:a, gij komt dikwijls 15y51êka lóyokisaka 
báyoyaka, zij komen dikwijls báyaIêka báyokisaka . 

4. 	 ilj5kaka 5. iljOátaka 6. iljUamaka 
5y5kaka óyOátaka 5y~lamaka 

áy5kaka áyOátaka áy~lamaka 

t5yakaka tóyOátaka t5y~lamaka 

15y5kaka lóyOátaka 15y~lamaka 

báyakaka báyOátaka báyilamaka 

7. 	 ilj ofitaka 8. iljösuyaka 9. iljökaaka 
óyofitaka 6yosuyaka óyokaaka 
áyofitaka áyösuyaka áyokaaka 
tóyöfitaka tóyösuyaka tóyökaaka 
lóyöfitaka lóyösuyaka lóyokaaka 
báyöfitaka báyosuyaka báyokaaka 

Versterkte obligatief-hortatie! (lokoá jwä lokámo) (139) 

1. 	njaka, ik moet komen 2. ndilka 3. nkisaka 4. nj5kaka 
oy~ka, je moet komen alêka okisaka w5kaka 
ayàk:a, hij moet komen alÊka akisaka 5kaka 
toyàk:a, wij moeten komen talilka tokisaka tswakaka 
loyàk:a, gij moet komen lalêka lokisaka jw5kaka 
bayaka, zij moeten komen balÊka bakisaka Mkaka 

5. 	mbátaka 6. njslamaka 7. mpîtaka 8. nsuyaka 9. nkaaka 
oátaka wslamaka ofitaka osuyaka okaaka 
aátaka elamaka afitaka asuyaka akaaka 
toátaka tswslamaka tofitaka tosuyaka tokaaka 
loátaka jwslamaka lofitaka losuyaka lokaaka 
baátaka belamaka bafitaka basuyaka bakaaka 

Herhaalde-obligatie! (lokoá jwä njutélá) (139) 

1. 	 iljake , ik moet komen 2. ildske 3. ilkisake 4. iljakake 
óyake, je moet komen 5lske ókisake w5kake 
áyake, hij moet komen álsks ákisake 5kake 
tóyake, wij moeten komen t51skll tókisake tsw5kake 
lóyake, gij moet komen 151llks lókisake jw5kake 
báyake, zij moeten komen bálllks bákisake bOkake 
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5. mbatake 6. Iijrlamake 7. mpitake 8. Iisuyake 9. Iikaake 
óatake wêlamake ófitake ósuyake ókaake 
áatake êlamake áfitake ásuyake ákaake 
tóatake tswêla.make tófitake tósuyake tókaake 
lóatake jwêla.make lófitake lósuyake lókaake 
báatake bêlamake báfitake básuyake bákaake 

Vergeefschheids-vorm (lontuka) (154) 

1. 	 Iijamböyé, ik kom vergeefs 2. IijamMlé 3. Iijambökisé 
wamböyé, je komt vergeefs wambolé wàmbökisé 
àmböyé, hij komt vergeef8 àmMlé àmbökisé 
tswàmböyé, wij komen vergeef8 tswàmbolé tswàmbökisé 
jwàmböyé, gij komt vergeef8 jwàmbolé jwambökisé 
bàmböyé, z'!j komen vergeef8 bàmbolé bàmbökisé 

4. 	Iijamboke 5. Iijamböáte 6. Iijamb~lámé (1) 
wàbökE wamböáte wambaámé 
àmMkE àmböáte amb~lámé 

tswàmböke tswàmböáte tswàmb~lámé 

jwamboke jwàmböáte jwàmbUámé 
bàmMke bàmböáte bàmbUámé 

7. 	 Iijamböfité 8. Iijambösuyé 9. Iijambökaá 
wàmböfité wambösuyé wambökaá 
àmböfité àmbösuyé àmbökaá 
tswàmböfité tswàmbösuyé tswàmbökaá 
jwàmböfité jwambösuyé jwàmbökaá 
bàmböfité bàmbösuyé bàmbökaá 

Geru8t8tellings-vorm (toelating) (lontsitsa) (154) 

1. 	njamboyé, ik mag komen 2. njamb:>lé 3. njambokisé 
wamboyé, je mag komen wamb:>lé wambokisé 
amboyé, hij ma,g komen amb:>lé ambokisé 

(1) Sommige dialekten doen in deze vormen den uitgang niet overeen
komen met den stamklinker, doch behouden overal e, bij meerklankgrepige 
werkwoorden, waar deze uitgang van den stam gescheiden is door een 
klankgreep, die geen e (e) of 0 (:» bevat. 



-

tswamboyé, wij mogen komen tswambolt tswambokisé 
jwamboyé, gij moogt komen jwamboli jwambokisé 
bamboyé, zij mogen komen bambolé bambokisé. 

4. njamb5kE 	 5. njamboáte 6. njambElámé (I) 
wamb5kE wamboáte wambElámé 
amb5kE amboáte ambElámé 
tswambOkE tswamboáte tswambElámt 
jwambOkE jwamboáte jwambElámé 
bambOkE bamboáte bambElámé 

7. 	 njambofité 8. njambosuyé 9. njambokaá 
wambofité wambosuyé wambokaá 
ambofité ambosuyé ambokaá 
tswambofité tswambosuyé tswambokaá 
jwambofité jwambosuyé jwambokaá 
bambofité bambosuyé bambokaá 

GEBIEDENDE WIJS (etómaka) (38) 

Gewoon gebod (etómaka éä ntsina) (39) 

I. 	yáká, kom 2. léká 3. kisá 4.5ka 
loyáká, komt loléká lokisá jwnka (15ka) 

1). 	 báta 6. Elámá 7. fitá 8. suyá 9. kaá 
loáta jwElámá lofitá losuyá lokaá 

Sterker gebod (etómaka éä lokámo) (39) 

1. 	 yákáká, kom 2. lékáká 3. kisáká 4. 5káká 
loyákáká, komt lolékáká lokisáká jw5káká (15káká) 

5. 	bátáká 6. Elámáká 7. fitáká 8. suyáká 9. kaáká 
loátáká jwElámáká lofitáká losuyáká lokaáká 

Gebod op afstarul (etómaka éä itangó) (39) 

1. 	 (yöye wordt niet gebruikt) 2. y51E, kom (ga) eten 
(Iöye wordt niet gebruikt) 151E, komt (gaat) eten 

(I) 	Zip nota blz. 194. 
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3. 	 yökise 4. yàks 5. yöate 6. yAlams 
lökise làks löàte jw!lams 

7. 	 yönte 8. yösuye 9. yökaa 
lönte lösuye lökaa 

SUBJONCTIEF (etsingamaka) (80) 

Gewone subjonctief (etsingamaka éa ntsina) (81) 

1. iije, dat ik korne 2. iids 3. nkise 4. iijoks 
óye, dat je komt 51s ókise w5ks 
áye, dat hij kome áls ákise fiks 
tóye, dat wij komen t61s tókise tswflks 
lóye, dat gij komet 161s lókise jw5ks 
báye, dat zij komen báls bákise b5ks 

5. Ihbate 6. iijslame 7. Ihpite 8. iisuye 9. iikaa 
óate wilame ónte ósuye ókaa 
áate ilame ánte ásuye ákaa 
tóate tswêlame tónte tósuye tókaa 
lóate jw@lame lónte lósuye lókaa 
Mate bêlame báfite básuye bákaa 

Subjonctief op afstand (etsingamaka éa itangó) (81) 

1. 	 njóye (1) 2. nj51s, dat ik ga (kome) eten 3. njókise 
óóye Mis, dat je gaat (komt) eten óókise 
áóye áóls, dat hij ga (kome) eten áókise 
tóóye t651s, dat wij gaan (komen) eten tóókise 
lóóye 1551s, dat gij gaat (komet) eten lóókise 
báóye bááls, dat zij gaan (komen) eten báókise 

4. njflks 5. iijóate 6. Iijêlame (2) 
5f1ks óóate 6êlame 
á5ks áóate áêlame 

(1) Dit werkwoord komt natuurlijk nooit voor in dezen vorm. In plaats 
van het infix 0, mag ook yo worden gebruikt. 

(2) 	 Sommige dialekten hebben hier den uitgang s. 



tá5ks tóóAte t5êlame 
155ks lóóAte láêlame 
bá5ks báóäte báêlame 

7. iijófite 8. iijósuye 9. :6.jókaa 
óófite óósuye óókaa 
áófite áósuye áókaa 
tóófite tóósuye tóókaa 
lóófite lóósuye lóókaa 
báófite báósuye báókaa 

STATIEF (loyako) (92) 

Tegenwoordige tijd (loyoóko jwa loyako) (93) 

3. nltisi, 	ik zit 6. njsli 10. njémi, ik sta 
okisi, je zit wsli wemi, je staat 
akisi, hij zit sU emi, hij staat 
to.kisi, wij zitten t(sw)sli t(sw)ëmi, wij staan 
lokisi, gij zit j(w)sli j(w)emi (lëmi), gij staat 
bakisi, zij zitten bsli bëmi, zij staan 

Verleden tijd (losilo jwä loyako) (93) 

a) 	vandaag: 

3. 	:ó.kokisi, ik zat 6. :ó.kwdi 10. :6.kwëmi, ik stond 
ókokisi, je zat 5kwsli ókwëmi, je stondt 
ákokisi, hij zat ákwsli ákwemi, hij stond 
tókokisi, wij zaten tákwdi tókwëmi, wij stonden 
lókokisi, gij zat lákwsli lókwemi, gij stondt 
bákokisi, zij zaten bákwsli bákwemi, zij stonden 

b) 	 te voren: 

3. 	 :6.kókisi, ik zat 6. :ó.kwêli 10. :ó.kwémi 
ókókisi, je zat ákwêli ókwémi 
ákókisi, hij zat ákwêli ákwémi 
tókókisi, wij zaten tákwêli tókwémi 
lókókisi, gij zat lákwêli lókwémi 
bákókisi, zij zaten bákwêli bákwémi 
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2. 0 n t ken n end e v 0 r men (jwangano) 

AANTOONENDE WIJS 

Gewone tegenwoordige tijd (loyo6ko) (30) 

1. 	 mp6yé, ik kom niet 2. mp:Slt 
ófóyé, je komt niet 5f51É 
áfóyé, hij komt niet áfólÉ 
tófóyé, wij komen niet t5fólt 
lófóyé, gij komt niet lóf51É 
báfóyé, zij komen niet báf5lt 

4. 	 mpók& 5. mpóáte 
ófókl! 6fóáte 
áf5k& áfóáte 
t5fók& tófóáte 
lóf5k& lófóáte 
báfók& báf6áte 

7. 	mp6fité 8. mpósuyé 
ófófité ófósuyé 
áf6fité áf6suyé 
tófófité tófósuyé 
16f6fité lófósuyé 
báfófité báfósuyé 

Verleden tijd (losilo) (53) 

à) 	vandaag: 

1. ntsfyAki, 	ik kwam niet 2. ntsilêki 
otáyAkf, je kwam niet otál@ki 
atáyAkf, hij kwam niet atál@ki 
totáyAki, wij kwamen niet totáUki 
lotáyAki, gij kwaamt niet lctálêki 
batáyAki, zij kwamen niet batállli 

4. ntsókaki 
:>tókaki 
at:,)kaki 

5. ntsiátaki 
otáátaki 
atáátaki 
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3. 	mpókisé 
ófókisé 
áfókisé 
tófókisé 
16fókisé 
báfókisé 

6. 	mpêlámé 
Mêlámé 
áfilámé 
tófêlámé 
lóf@lámé 
báfêlámé 

9. 	mpókaá 
ófókaá 
áfókaá 
t6fókaá 
lófókaá 
báfókaá 

3. 	ntsikisaki 
otákisaki 
atákisaki 
totákisaki 
lotákisaki 
batákisaki 

6. ntsslamaki 
ot@lamaki 
atêlamaki 



t:>t6kaki totáátaki totêlamaki 
1:>t6kaki lotáátaki lotilamaki 
bat6kaki batáátaki batilaDlaki 

7. 	 ntsifîtakf 8. ntsfsuyaki 9. ntsikaaki 
otáfîtaki otásuyaki otákaaki 
atáfitaki atásuyaki atákaaki 
totáfîtaki totásuyaki totákaaki 
lotáfîtaki lotásuyaki lotákaaki 
batáfîtaki batásuyaki batákaaki 

b) 	 te voren: 
1. 	ntsiyáki, ik kwam niet 2. ntsfléki 3. ntsikisáki 

otáyáki, je kwam niet otálW otákisáki 
atáyáki, hij kwam niet atáléki atákisáki 
totáyáki, wij kwamen niet totálélti totá.kisáki 
lotáyáki, gij kwaamt niet lotálélti lotákisáki 
batáyáki, zij kwamen niet batáléki batákisáki 

4. 	nts6káki 5. ntsiátákf 6. ntsilámáki 
:>t6káki otáátáki otilámáki 
at6káki atáátáki atilámáki 
t:>t:>káki totáátáki totilámáki 
l:>t6káki lotáátáki lotêlámáki 
batákáki batáátáki batilámáki 

7. 	 ntsffitáki 8. ntsisuyáki 9. ntsfkaáki 
otáfitáki otásuyáki otákaáki 
atáfitáki atásuyáki atákaáki 
totáfitáki totásuyáki totákaáki 
lotáfitáki lotásuyáki lotákaáki 
batáfitáki batásuyáki batákaáki 

Ofwel met het infix nta voorop (vandaag) : 

L ntsfyä.ki 2. ntsfliki 3. ntsikisaki 
ntöyáki nt5liki ntökisaki 
ntayáki ntäliki ntäkisaki 
ntatóyáki ntaMliki ntatókisaki 
ntalóyáki ntal61iki ntalókisalti 
nta(b )áyä.ki nta(b )áliki nta(b )ákisaki 
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4. 	nts6kaki 5. ntslátaki 6. ntsi!lamaki 
nt5kaki (ntaw6kaki) ntöátaki ntawi!lamaki 
nta6kaki ntäátaki ntilamaki 
ntatákaki ntatóátaki ntat( s )i!lamaki 
ntajwákaki ntalóátaki ntajwi!lamaki 
ntabókaki nta(b )áátaki ntabêlamaki 

7. 	 ntsifitaki 8. ntsisuyaki 9. ntsikaaki 
ntöfttaki ntösuyaki ntökaaki 
ntäfîtaki ntäsuyaki ntäkaaki 
ntatófitaki ntatósuyaki ntatókaaki 
ntalófitaki ntalósuyaki ntalókaaki 
nta(b)áfitaki nta(b )ásuyaki nta(b )ákaaki 

Toekomende tijd (eyöyá) (63) 

1. 	mpaóyá, ik zal niet komen 2. mpaálá 3. mpaókisa 
ófaóyá, je zal niet komen ofa61i ófaókisa 
áfaóyá, hij zal niet komen áfááli áfaókisa 
tófaóyá, wij zullen niet komen tofaólé tófaókisa 
lófaóyá, gij zult niet komen lofaálá lófaókisa 
báfaóyá, zij zullen niet komen báfaálá báfaókisa 

4. 	mpaáka 5. mpaóáta 6. mpai!lama 
cfaóka ófaóáta ofai!lama 
áfa6ka áfaóáta áfai!lama 
tofaóka tófaóáta tofai!lama 
lofaáka lófaóáta lofai!lama 
báfaáka báfaóáta báfai!lama 

7. mpaófita 8. mpaósuya 9. mpaókaa 
ófaófita ófaósuya ófaókaa 
áfa6ftta áfaósuya áfaókaa 
tófaófîta tófaósuya tófaókaa 
lófaófita lófaósuya lófaókaa 
báfaóftta báfaósuya báfaókaa 



.. . 

Voltooid-tegenwoor~ige vorm (boflfo) (44)' 

a) 	vandaag: 
I. 	ntsfyá, ik ben niet gekomen 2. ntsilt 3. ntsikisa 

otáyá, je bent niet gekomen otálf otákisa 
atáyá, hij is niet gekomen atálÉ atákisa 
totáyá, wij zijn niet gekomen totált totákisa 
lotáyá, gij zijt niet gekomen lotálÉ lotákisa 
batáyá, zij zijn niet gekomen batálf batákisa' 

4. 	nts:Ska 5. ntsiáta 6. ntsüama 
ot:Ska otááta otilama 
at:Ska atááta atilama 
tot:Ska totááta tot&ma 
lot:Ska lotááta lotüama 
bat:Ska batááta batilama 

7. 	 ntsifita 8. ntsisuya 9. ntsikaa 
otáfîta otásuya otákaa 
atáfîta atásuya atákaa 
totáfîta totásuya totákaa 
lotáfita lotásuya lotákaa 
batáfita batásuya batákaa 

b) 	 te voren: 
I. 	ntsiyá, ik ben niet gekomen 2. ntsilf 3. ntsikisá 

otáyá, je bent niet gekomen otált otákisá 
atáyá, hij is niet gekomen atálÉ atákisá 
totáyá, wij zijn niet gekomen totált totákisá 

. lotáyá, gij zijt niet gekomen lotált lotákisá 
batáyá, zij zijn niet gekomen batálÉ batákisá 

4. 	 ntsáká 5. ntsiátá 6. ntsilámá 
ot6ká otáátá otilámá 
at6ká atáátá atüámá 
tot6ká totáátá totüámá 
lat6ká lotáátá lotüámá 
bat5ká batáátá batüámá 

7. 	 ntsifitá 8. ntsisuyá 9. ntsikaá 

otáfitá otásuyá otákaá 

atáfitá atásuyá atákaá 


Hulstaert 14 
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) : 

t~táfitá totásuyá totákaá 

lotáfitá lotásuyá lotákaá 

batáfftá batásuyá batákaá 


ofwel met nta voorop (te voren) (1) 

1. 	ntsfyá 2. ntsflé 3. ntsikisá '""
ntöyá nt5lé ntökisá 

ntayá ntalé ntäkisá 

ntatóyá ntat:Slé ntatókisá 

ntalóyá ntal:SM ntalókisá 

ntabáyá ntabálé nta(b)ákisá 


4. 	 nts:Ská 5. ntsfátá 6. nts@lámá 

ntaw:Ská ntöátá ntaw@lámá 

nt5ká ntaátá nt@lámá 

ntat:Ská ntatóátá ntatmámá 

ntal:Ská ntalóátá ntajW@lámá 

ntab:Ská ntabáátá ntabmámá 


7. 	 ntsifitá 8. ntsisuyá 9. ntsikaá 

ntöfitá ntösuyá ntökaá 

ntifftá ntasuyá ntäkaá 

ntatófftá ntatósuyá ntatókaá 

ntalófitá ntalósuyá ntalókaá 

nta(b )áfftá nta(b)ásuyá nta(b)ákaá 


N og-niet-vorm (lonkfno) (98) 

1. 	ntsfföyá, ik kom nog niet 2. ntsif5lé 3. ntsffökisa 
otáföyá, je komt nog niet otáf5M otáfökisa 
atáföyá, hij komt nog niet atáfölé atáfökisa 
totáföyá, wij /romen nog niet totáf51é totáfökisa 
lotáföyá, gij komt nog niet lotáf5M lotáfökisa 
batáföyá, zij komen nog niet batáf5M batáfökisa 

4. ntsff5ka 5. ntsfföáta 6. ntsffèlama 
otáf5ka otáföáta otáfÈlama 

atáföáta atáfÈlama 

(1) Deze vorming verdient meestal de voorkeur bij stammen die met een 
klinker beginnen. 



totáf5ka totáföáta totáfAlama 
lotáf5ka lotáföáta lotáfAlama 
batáf5ka batáföáta batáfUama 

7. 	 ntsiföfita 8.ntsifösuya 9. ntsifökaa 
otáföfîta otáfösuya otáfökaa 
atáföfita atáfösuya atáfökaa 
totáföfita totáfösuya totáfökaa 
lotáföfita lótáfösuya lotáfökaa 
batáföfita batáfösuya batáfökaa 

ofwel: 

1. 	ntsiyé, ik kom nog niet 2. ntsilä 3. ntsikisé 
otáyé, je kwam nog niet otálä otákisé 

ti 	 atáyé, hij is nog niet gekomen atálä atáki.sé 
totáyé, wij zijn nog niet gekomen totált totáki.sé 
lotáyé, gij zijt nog niet gekomen lotálé lotáki.sé 
batáyé, zij zijn nog niet gekomen batált batákisé 

4. 	 nts6ks 5. ntsiáte 6. ntsêláme 
ot6ks otááte ot(s)êláme 
at6ks atááte atêláme 
tot5ks totááte totêláme 
loMks lotááte totêláme 
batóks batááte batêláme 

7. 	 ntsifité 8. ntsisiiyé 9. ntsikaá 
otáfité otásiiyé otákaá 
atáfité atásiiyé atákaá 
totáfité totásiiyé totákaá 
lotáfité lotásiiyé lotákaá 
batáfité batásiiyé batákaá 

GEBIEDENDE WIJS (etómaka) (49) 

1. 	toyáké, kom niet 2. toléki 3. tokisáké 
taloyáké, komt niet talolékt talokisáké 

4. 	taw5káké 5. toátáké 6. tawdámáké 
(t5káké) 
tajwàkáké taloátáké tajwdámáké 
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7. 	 tofitáké 8. tosuyáké 9. tokaáké 

talofitáké talosuyáké talokaáké (1) 


SUBJONCTIEF (etsingamaka) 

Gewone vorm (éä ntsina) (85) 	 --/ 

l. 	mpóyá, opdat ik niet kome 2. mp5lé 3. mpókisa 
óf6yá, opdat je niet komt ófólé ófókisa 
áfóyá, opdat hij niet kome áfólÉ áfókisa 
t6fóyá. opdat wij niet komen tMólé tófókisa 
lófóyá, opdat gij niet komet láfólé lófókisa 
báfóyá. opdat zij niet komen báf{)lé báf6kisa 

4. 	 mp51óka 5. mpóáta 6. mpóldama 

áfólóka ófóáta Móldama 

á!ólóka áfóáta áfóldama 

tMólóka tófóáta tófóldama 

lófólóka lófóáta lófólelama 

báfól:>ka báfóáta báfóldama 


7. 	mpófita 8. mpósuya 9. mpókaa 

ófófîta ófósuya ófókaa 

áfófîta áfósuya áfókaa 

tófófîta tófósuya tófókaa 

lófóftta lófósuya lófókaa 

báfófîta báfósuya báfókaa 


Herhalings-vorm (éä njutélá) (85) 

1. 	mpóyáké, dat ik meermalen niet kome 2. mpóléké 3. mpókisáké 
ófóyáké, dat je meermalen niet komt áfóltké ófókisáké 
áfóyáké. dat hij meermalen niet kome áfólÉké áf6kisáké 
tóf6yáké, dat wij meermalen niet komen tófóléké tóf6kisáké 
lófóyáké, dat gij meermalen niet komet 13fóltké lófókisáké 
báfóyáké, dat zij meermalen niet komen báf:>léké báfókisáké 

(1) In plaats van deze vorming van het meervoud kan men ook zeggen; 
lotayáké, lotaltké, lotakisáké, lat5káké, lotaátáké. lotclámáké, 
lotafitáké, lotasuyáké, lotakaáké. 



4. 	 mp6káké 5. mpóátáké 6. mpüámáké 
6f6káké ófóátáké 6ftlámáké 
áf6káké áfóátáké áfüámáké 
t6f6káké tófóátáké t6füámáké 
16f6káké lófóátáké 16tElámáké 
báf6káké báfóátáké báfüámáké 

7. mpófitáké 8. mpósuyáké 9. mpókaáké 
ófófitáké ófósuyáké ófókaáké 
áfófftáké áfósuyáké áfókaáké 
tófófitáké tófósuyáké tófókaáké 
lófófitáké lófósuyáké lóf6kaáké 
báfóf1táké báfósiiyáké báfókaáké 

STATIEF (loyako) (92) 

Tegenwoordige tijd (loyoóko) (93) 

3. mpokisi, 	ik zit niet 6. mpeli 10. mpemi, ik sta niet 
ófokisi, je zit niet 6fili ófémi, je staat niet 
áfokisi, hij zit niet áfeli áfémi, hij staat niet 
tófokisi, wij zitten niet t6feli t6fémi, wij staan niet 
16fokisi, gij zit niet 16feli lófémi, gij staat niet .. 
báfokisi, zij zitten niet báfili báfémi, zij staan niet 

Verleden tijd (losfio) (93) 

a) 	vandaag: 

3. ntsikokisi, 	ik zat niet 6. ntsikweli 

otákokisi, je zat niet otákwili 

atákokisi, hij zat niet atákwili 

totákokisi, wij zaten. niet totákweli 

lotákokisi, gij zat niet lotákwili 

batákokisi, zij zaten niet batákwili 


10. 	ntsikwémi,ik stond niet 
otákwémi, je .stondt niet 

. atákwémi, 	hij stond niet 
totákwémi, wij stonden niet 
lotákwémi, gij stondt niet 
batákwémi, zij stonden niet 
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b) 	 te voren: 

3. 	ntsfkókisi, ik was niet gezeten 6. ntsikwêli 10. ntsfkwémi 
otákókisi, je was niet gezeten otákwêli otákwémi 
atákókisi, hij was niet gezeten atákwêli atákwémi 
totákókisi, wij waren niet gezeten totákwêli totákwémi 

"""',loták6kisi, gij waart niet gezeten lotákwêli lotákwémi 

baták6kisi, zij waren niet gezeten batákwêli . batákwémi 


o n ver v 0 e g d e v 0 r men (losámba, mv. nsámba) 

Noemvorm 	 substantivale vorm (botángo) (47) 

1. 	 njáyá, (het) komen 2. ndBé 3. n1o.1dsa (nkäkisa) 4. nj:S:Ska 
5. 	mbááta 6. njclámá 7. mpitá 8. nsuyá 9. nkäkaa 

INFINIT1EF (jwllto), (121) 

Gewone of voorwerp-infinitief (jwlko jwä njumbámá) (121) 

1. 	óyá, te (met) komen 2. :SU 3. ókisa 4. Mka 
5. 	6áta 6. :Sslama 7. ófîta 8. 6suya 9. ókaa 

Afstand-infinitief (doel-infinitief) (jw!ko jwa itang6) (122) 

1. 	 (y6yá, wordt niet gebruikt) 2. y61é, eten, om te eten 

3. yókisa 	 4. y:Ska 5. y6áta 6. yêlama 7. y6fîta 
.. 8. y6suya 9. yókaa 

STAMVORM (lonkéké) (154) 

1. 	(van ya gebruikt men liefst den n~emvorm) 2. lékáléká 
3. 	kisákisá 4. :Ska:Ska (:Sk5ka) 5. bataáta 6. clámêlámá 

7.fftáfitá 8. suyásuyá 9. kaákaá 
N. B. Deze vorm komt overeen met een verdubbelenden impe

ratief. 



VOORBEELDEN VAN AKKOORD-PREFIXEN 

1. Vóór medeklinkers (gewone tegenwoordige tijd). 

Enkelvoud. Meervoud. 

Kl. 	 bo-be 1. bóyá 2. Mlt L béyá 2. bá1.t 
e-bi éyá tlt biyá bilt 
U-ba liyá lilt báyá bált 

. i-t~ iyá ils tóyá MIs 
lo-n(m) lóyá lált fyá fit 

Zonder prefixen éyá Élt iyá. fit 

2. 	 Vóór klinkers. 

Enkelvoud. Meervoud. 

statief zekere statief 
Kl. praesens toekomst praesens toekomst 

• bo-be wsli wife1ama bysli bIfe1ama (.byife1ama) 
e-bi sli ife1ama bysli bife1ama (byife1ama) 
U-ba jsli jifslama bsU bife1ama 
i-t~ ysli yife1ama ts(w)sli ts(w)ife1ama 
lo-n jwsli jwife1ama ysU yife1ama 
Zond.pr. sli ife1ama ysU yife1ama 

3. Vóór infix o. (Voltooid tegenwoordige vorm, bofifo; vandaag)'. 

Kl. Enkelvoud. Meervoud. 

Stam émala Stam e1ama Stam émala Stam e1ama 
bo-be boÖlémala b:>51e1ama beÖlémala bs51e1ama 
e-bi eÖlémala s~ndama biÖlémala . bi51e1ama 
li-ba jolémala jole1ama baÖlémala ba5ldama 
i-t~ yolémala yfi1s1ama tOÖlémala t:>5ldama 
lo-n loÖlémala 1:>5ldama yolémala yoldama 
Zond.pr. eÖlémala s51slama yölémala y~dam.a 
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11. Overige vormen 

(in den L en 2. persoon enkelvoud) 


L Be ve s tig end e, v 0 r men (jwimejo) 


AANTOONENDE WIJS (etumaka) 


Voortdurings-praesens (loyo6ko jwa lotsfné) (138) 


1. :6.j6yé, ik ben aan het komen 2. :6.j6lt (:6.j6y6It) 3. :6.j(6y)6kisé 
6y6yé, je bent aan het komen 6y6lt 6y6kisé 

4. :6.j(6y)6ké 5. :6.j(6y)6áte 6. flj6yl!lámé 
óy6ké 6y6áte 6yl!lámé 

7. :6.j6y6fité 8. nj(óy)ósüyé 9. fljó(yó)kaá 
óyófité 6yósüyé 6y6kaá 

Pas verleden tijd (Iosfio 156li) (163) 

1. mpángá njáká, ik ben pa8 gekomen 2. mpángá ndûá 
. mpángá oyáká, je bent pas gekomen mpángá :>Iûá 

3. mpángá nkisáká 	 4. mpá(ngá) nj6káká 5. mpá(ngá) mbátáká 
mpángá okisáká mpá(ngá) w5káká mpá(ngá) oátáká 

6. 	mpángá njslámáká 7. mpá(ngá) mpitáká 
mpá\ngá) wslámáká mpá(ngá) ofitáká 

8. 	 mpá(ngá) nsüyáká 9. mpá(ngá) nkaáká 
mpáng' 6süyáká mpá(ngá) okaáká 

Subsequente toekomst (eyöyá éà nkikima) (83) 

1. 	mpá(ngá) :6.je, ik zal daarna komen 2. mpá(ngá) :6.de 
mpá(ng') 6ye, je zal daarna komen mpá(ng') 51e 

3. mpá(ngá) 	Dkise 4. mpá(ngá) :6.j:>ke 5. mpá(ngá) mbate 
mpá(ng') ókise mpá(ngá) woke mpá(ng') óáte 

6. 	mpá(ngá) :6.jdame 7. mpá(ngá) mpite 
mpá(ngá) waarne mpá(ng') 6fite 

8. 	mpá(ngá) :D.suye 9. mpá(ngá) :ó.kaa 
mpá(ng') ósuye mpá(ng') ókaa 



) . 

Sterke subsequente toekomst (eyöyá é! n1n1tima é! nkémo) (155) 

1. 	 mpá(ngá) njöyá, ik zal daarna aanstonds komen 
mpá(ng') óöyá, je zal daarna aanstonds komen 

2. 	 mpá(ngá) itj5lt 3. mpá(ngá) njökisa 4. mpá(ngá) nj5ka 
mpá(ngá) 55lt mpá(ngá) óökisa mpá(ngá) 55ka 

5. mpá(ngá) itjöáta 	 6. mpá(ngá) itj~lama 7. mpá(ngá) itjöfîta 
mpá(ngá) óöáta mpá(ngá) 5~lama mpá(ngá) óöfîta 

8. 	 mpá(ngá) njösuya 9. mpá(ngá) itjökaa 
mpá(ng') óösuya mpá(ng') óökaa 

Betrekkelijke toekomst (eyöyá é! njeeja) (155) 

1. 	njángóyá, wanneer ik zal komen (gekomen zijn) 
onyángóyá, wanneer je·zal komen (gekomen zijn) (1) 

2. 	 njáng5lé 3. njángókisa 4. njáng5ka 5. njángóáta 
onyáng5lé onyángókisa onyáng5ka onyángóáta 

6. 	 njángêlama 7. njángófita 8. njángósuya 9. njángókaa 
onyángêlama onyángófita onyángósuya onyángókaa 

Onmiddellijke voortdurings-toekomst 
(eyöyá é! limpo é! lotsiné) (156) 

1. 	 itjöyaka, ik ga aanstonds komf'-n en voortdurend 
óöyä.ka, je gaat aanstonds komen en voortdurend 

2. 	 itj5lêka 3. njökisaka 4. itj5kaka 5. itjöátaka 
55lêka óökisaka 55kaka óöátaka 

6. 	 itj~lamaka 7. njöfîtaka 8. itjösuyaka 9. itjökaaka 
5~lamaka óöfîtaka óösuyaka óökaaka 

Zekere onbepaalde voortdurings-toekomst 
(eyöyá é! isangyá é! lotsiné) (156) 

1. 	njifoyaka, ik zal zeker voortdurend komen (zonder bepaalden t~jd) 
wifoyaka, je zal zeker voortdurend komen (zonder bepaalden tijd) 

(1) In plaats van onyángóyá enz. kan men ook zeggen: wängóyá, 
ängóyá, tswängóyá, jwangóyá, bängóyá. 
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2. 	njü~lfika 3: njifokisaka 4. njif5kaka 5. njifoátaka 
wif~l!ka wifokisaka wif5kaka wifoátaka 

6. 	njifdamaka 7. njifofîtaka 8. njifosuyaka 9. njüokaaka 
wifdamaka wifofîtaka wifosuyaka wifokaaka 

Verleden voltooide tijd (bofifo bölekanyi) (163) 

a) 	vandaag: 

1. 	njoyäka njoyoyàka, ik ben gekomen en weer weggegaan (I) 
oyoyäka, je bent gekomen en weer weggegaan 

2. 	nj51fika 3. njoyokisaka 4. nj513kaka 5. njöátaka 
oy51fika oyokisaka oy515kaka oyöátaka 

6. 	nj51slamaka 7. njoyöfîtaka 8.njosuyaka 9. njókaaka 
oy51Elamaka oyofttaka oyosuyaka oyokaaka 

b) 	 te voren: 

1. 	iijóyàka 2. iij51êka 3. iij6kisaka 4. nj515kaka 5. iijóátaka 
6y6yàka óy{j}fika óyókisaka óy515kaka óy6átaka 

6. 	iij51damaka 7. iij6fîtaka 8. nj6suyaka 9. nj6kaaka 
óy51Elamaka 6yófitaka óyósuyaka 6yókaaka 

Voltooid tegenwoordige vorm (bofifo) op i (43) 
(dubbelvorm, zie blz. 192) 

a) 	vandaag: 

1. 	njéi, ik ben gekomen 2. ndéi 3. nkisi 4. nj5ki 
oyéi, je bent gekomen ~lÉi okisi w5ki 

5. mbátsi 	 6. njEli 7. mpitsi 8. nsuyi 9. nkai 
oátsi WEli ofîtsi osuyi okai 

b) 	 te voren: 

1. 	njéi, ik ben gekomen 2. ndÉi 3. nkisi 4. nj5ki 
oyéi, je bent gekomen ~lÉi okisi w5ki 

5. 	mbátsi 6. njEli 7. mpitsi 8. nsuyi 9. nkai 
oátsi wElf ofitsi osuyi okai 

(1) 	 In dezen vorm wordt de uitgang ka veelal weggelaten. 



eg 

V oártdurende bofifo (146) 

l. 	njóyáká, ik kom altijd door 2. nj61tká 3. njókisáká 
óóyáká, je komt altijd door :S61éká óókisáká 

4. 	 nj6káká 5. njóátáká 6. njÊlámáká 
6:Skáká óóátáká :Sftlámáká 

7. 	 njófitáká 8. iijósiiyáká 9. iijókaáká 
óófitáká óósiiyáká óókaáká 

Eigenschap-habitualis (147) 

1. 	njà(ka), ik kom uit gewoonte 2. nd!(ka) 3. nkisa(ka) 
oyà(ka), je komt uit gewoonte olÊ(ka) okisa(ka) 

4. 	nj6ka(ka) 5. mbáta(ka) 6. njelama(ka) 
w5ka(ka) oáta(ka) wela.ma(ka) 

7. 	mplta(ka) 8. nsuya(ka) 9. nka.a.(ka) 
ofita(ka) osuya(ka) okaa(ka) 

Gewone obligatief (lokoá jwa. ntsina) (138) 

1. njá, ik moet komen 2. ndt 3. nkisa 4. nj:Ska 
oyá, je moet komen olt okisa w5ka 

5. mbáta 6. njdama 7. mpita 8. nsuya 9. nka.a. 
oáta wdama ofita osuya oka.a. 

H erhalings-obligatief op afstand 
(lokoá jw'ltangó jwa. njutélá) (139) 

1. 	 (njóyake : niet gebruikt) 2.iij:Sldte,ikmoetmeermalen~ kgaan 
eten 

tomen 
(óóyake : niet gebruikt) 661eb, je moet " 

3. njókisake 	 4. iijllkake 5. njóàtake 6. njÊlarhake 
óókisake Mkake óóàtake :SÊlamake 

. 7. iijófitake 8. njósuyake 9. nj ókaake 
óófitake óósuyake óóka.a.ke 
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VOORWAARDELIJKE VORMEN (wejaka) 

Toekomstige mogelijke voorwaarde (wejaka wa njiélá) (129) 

1. njáká, indien ik kom (zal komen) 
óyáká, indien je komt (zal komen) 

2. :ó.dtká 
áltká 

3. il.kisáká. 
ókisáká 

4. nj5káká 
wákáká 

5.mbátáka 
óátáká 

6. njslámáká 
wSJ.ámáká 

7. mpftáká 
ófitáká 

8. nsuyáká 
ósuyáká 

9. :D.kaáká 
ókaáká 

Onvervulbare voorwaarde (wejaka wa mamele) (129) 

1. 	ntsiyá, indien ik gekomen ware 2. ntsilá 3. ntsikisa 
• 	 ~ indien jf.. gekomen ware 

otaya,. ..:1 k .. otalá otakisa
Je 	 zo1«.d ge omen ztJn 

4. 	nts5ka 5. ntsiáta 6. ntsslama 
ct5ka otaáta otalama 

7. 	 ntstlîta 8. ntsisuya 9. ntsikaa 
otafîta otasuya otakaa 

GEBIEDENDE WIJS (etómaka) 

Sterke imperatief op afstand (etómaka éy'itangó éà lokámo) (39) 

1. 	(yöyake : niet gebruikt) 2. yalake, kom (ga) eten 
(löyake : niet gebruikt) meke, komt (gaat) eten 

3. 	yökisake 4. yàkake 5. yöàtake 6. yaamake 
lökisake làkake löàtake jwilamake 

7. 	 yöfitake 8. yösuyake 9. yökaake 
löfitake lösuyake lökaake 

SUBJONCTIEF (etsingamaka) 

Habitualis op afstand (itangó ya njutélá) (82) (1) 

1. 	 (njóyake) 2. njálake, dat ik meermalen (op afstand) ga (kome) eten 
(óóyake) ááliks., dat je meermalen (op afstand) gaat (komt) eten 

(1) De gewone habitualis is dezelfde vorm als de herhaalde obligatief, 
blz. 211. 
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3. njókisake 4. nj5kake 5. njóä.take 6. njslamake 
óókisake 55kake óóä.take 5S1amake.. 

7. 	fljófitake 8. fljósuyake 9. fljókaake 
óófitake óósuyake óókaake 

Afstands-habitualis op verschillende plaatsen (82) 

1. 	(njóyáká) 2. nj51Btá, dat ik meermalen ga (kome) eten (op ver
schillende plaatsen) 

(óóyáká) 	 561Btá, dat je meermalen gaat (komt) eten (op ver
schillende plaatsen) 

3.. 	 njókisáká 4. nj5káká 5. njóátáká 6. fljslámáká 
óókisáká 55káká óóátáká 5s1ámáká 

. 7. nj ófitáká 8. njósuyáká 9. njókaáká 
óófitáká óósuyáká óókaáká 

Toekomende subjonctief = subsequente toekomst van indicatief. 

STATIEF (loyako) 

V oortdurings-statief (loyako jwà lotsiné) (94) 

3. 	njokisi, ik ben aan het zitten 6. njoYEli 10. njemi 
óyokisi. jij bent aan het zitten 5yEli óyemi 

2. 0 n t ken n end e vormen (jwàngano) 

AANTOONE~DE WIJS (etumaka) 

Voortdurings-praesens (loyoóko jwà lotsiné) (138) 

1. 	mpóy6yé. ik ben niet aan het komen 2. mpóy51á 
ófóyóyé. je bent niet aan het komen ófóy5lt 

3. 	mpóyókisé 4. mpóy5kE 5. mpóy6áte 6. mpóyslámé 
6f6yókisé ófóy5kE 6f6yóáte ófóyS1ámé 

7. 	mpóyófité 8. mpóyósuyé 9. mpóyókaá 
6fóyófité 6f6y6suyé ófóy6kaá 

213 



214 

Voortduretule toekomst (eyoyá éa lotsiné) (156) 

1. 	 mpaóyà.ka, ik zal niet blijven komen 2. mpaálêka 
ófaóyà.ka, je zal niet blijven komen . ófaálêka 

3. 	 mpaókisaka 4.mpa6kaka 5. mpaóátaka 6. mpaêlamaka 
áfaókisaka ófaákaka ófaóátaka ófaêlamaka 

7. 	 mpaófttaka 8. mpaósuyaka 9. mpaókaaka 
ófaófttaka ófaósuyaka ófaókaaka 

Bterke nooit-vorm (lotîéláká) (148) 


(bijna uitsluitend in den 3. persoon gebruikt) 


1. 	ntáyáká, hij (men) komt nooit, 2. ntáltká 3. ntákisáká 
men mag nooit komen 

4. 	 ntákáká 5. ntáátáká 6. ntêlámáká 7. ntáfitáká 

8. ntsásuyáká 9. ntákaáká 

Gewone nooit-vorm (140) 

1. 	mpoóy8.ka, ik kom nooit 2. mpoálêka 3. mpoókisaka 
ófoóy8.ka, je komt nooit ófoálêka ófoókisaka 

4. 	mpoákaka 5. mpoóátaka 6. mpoêlamaka 
ófoákaka ófoóátaka ófoêlamaka 

7. 	 mpoófttaka. 8. mpoósuyaka 9. mpoókaaka 
ófoófttaka ófoósuyaka ófoókaaka 

Wat gewocmlijk niet gebeurt (loweya) (149) 

1. 	mpóyoyé, ik kom niet (gewoonlijk) 2. mpóyalé 3. mpóyokisé 
6fóyoyé, je komt niet (gewoonlijk) ófóyalé óf6yokisé 

4. 	mpóyake 5. mpóyöáte 6. mpóy~lámé 
ófóyaks ófóyoáte ófóyèlámé 

7. 	 mpóyofité 8. mpóyosuyé 9. mpóyokaá 
ófóyofité ófóyosuyé ófóyokaá (1) 

(I) 	In plaats van infix yo hoort men ook yOÓ. 

http:�fo�y8.ka
http:mpo�y8.ka
http:�fa�y�.ka
http:mpa�y�.ka
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VOORWAARDELIJKE VORMEN (wejaka) 

VOOrwaardelijke toekomst (wejaka wa njiélá) (130) 

1. 	ntsiyáká, indien ik niet zal komen (kom) 2. ntsiléká 
otáyáká (ntóyáká), indien je niet zal komen (kom) otáltká 

3. 	ntsikisáká 4. ntsókáká 5. ntslátáká 6. ntsÊlámáká 
otákisáká otókáká otáátáká oUlámáká 

7. 	 ntsifitáká 8. ntsisuyáká 9. ntsikaáká 
otáfitáká otásuyáká otákaáká 

Onvervulde voorwaarde (wejaka wa msmels) (130) 

1. 	ntsitayá, indien ik niet gekomen ware 2. ntsitalé 
otátayá, ware je niet gekomen (je zoudt niet komen) otátalé 

3. 	ntsitakisa 4-. ntsit5ka 5. ntsitaáta 6. ntsitelama 
otátakisa otát5ka otátaáta otátslama 

7. 	ntsitafita 8. ntsitasuya 9. ntsitakaa 
otátafita otátasuya otátakaa 

2e 	vorm (vandaag) 

1. 	ntsitoyá 2. ntsitolé 3. ntsitokisa 4. ntsitoóka 5. ntsitoáta 
otátoyá otátolé otátokisa otátoóka otátoáta 

6. 	ntsitoelama 7. ntsitoftta 8. ntsitosuya 9. ntsitokaa 
otátodama otátofîta otátosuya otátokaa 

Andere vormen 

a) 1. ntoyé 2. ntolé 3. ntokisé 
otoyé otolé otokisé 

4. 	ntoóks 5. ntoáte 6. ntodámé 
otoóks otoáte otodámé 

7. 	 ntoffté 8. ntosuyé 9. ntokaá 

otofité otosuyé otokaá 


h) 	 1. ntsiyé 2. ntsilé 3.ntsikisé 
otayé otalé otakisé 

4. 	nts5ks 5. ntsiáte 6. ntsdámé 
ot5ks otaáte otdámé 
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7. ntsifité 8. ntsisuyé 9. ntsikaá 
otafité otasuyé otakaá 

c) 1. ntsitoyé 
otátoyé 

2. ntsitaJt 
otátalt 

3. ntsito'kisé 
otátokisé 

4. ntsita5ke 
otáta5ke 

5. ntsftoáte 
otátoáte 

6. ntsft'Jslámé 
otátaelámé 

7. ntsitofité 
otátofité 

8. ntsitosuyé 
otátosuyé 

9. ntsitokaá 
otátokaá . 

GEBIEDENDE WIJS (et6maka) 

Gewone -imperatief (zelden gebruikt) (49) 

1. 	toyé, kom niet 2. taU 3. tokisé 4. tokt 5. toáté 

6. 	 tslámé 7. tofité 8. tosuyé 9. tokaá 

SUBJONCTIEF (etsingamaka) 

Op afstand (éä itangó) (85) 

1. 	 (Ihpóyoyá) 2. Ihpóyolt, opdat ik niet kome (ga) eten 
(ófóyoyá) ófóyolt, opdat je niet komt (gaat) eten 

3. Ihp6yokisa 	 4. Ihpóyö5ka 5. Ihpóyöáta 6. Ihpóyoelama 
ófóyokisa ófóyö5ka óf6yöáta ófóyöelama 

7. 	 Ihp6yofita 8. Ihpóyosuya 9. Ihpóyökaa 
óf6yofita 6fóyosuya ófóyokaa 

Voortdurende subjonctief (éä lotsfné) (86) 

1. 	Ihpóyöyäka 2. Ihpóyolêka 3. Ihp6yokisaka 
ófóyöyaka óf6yolêka ófóyokisaka 

4. 	 IhpóyMkaka 5. Ihp6yöátaka 6. Ihp6yoelam~a 
ófóyMkaka ófóyoátaka 6f6yoelamaka 

7. 	 Ihpóyöfitaka 8. Ihp6yösuyaka 9. Ihpóyökaaka 
6fóyöfttaka ófóyösuyaka óf6yokaaka 
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Sterk-verbod-subjonctief (etsingamaka é30 lofeki) (85) 

a) gewone vorm (é3o ntsina) (weinig gebruikt) : 

1. (van yá niet gebruikt) 2. nt6lá, je mag niet eten 3. ntókisé' 

4. nt6ke 5. :iltoáte 6. ntälámé 7. ntófité 8. ntósuyé 

9. ntókaá 

b) versterkte vorm (éa lokámo) : 

1. 	otayáké, dat je volstrekt niet komt 2. otaléké 
atayáké, hij mag volstrekt niet komen atalÉkÉ 

3. otakisáké 	 4. otökáké 5. otaátáké 6. otdámáké 
atakisáké atökáké ataátáké atdámáké 

7. 	 otafitáké 8. otasuyáké 9. otakaáké 
atafitáké atasuyáké atakaáké 

STATIEF (loyako) 

Voortdurings-praesens (loyo6ko jwä boákako) (94) 

3. mpoyokisi, 	ik ben niet aan het zitten 
6foyokisi, je bent niet aan het zitten 

10. 	mpoyemi 
6foyemi 

ONYERVOEGDE VORMEN (nsámba) 

Herhalings-afstands-infinitief (jwsk:> jw'itang6 jwä njutélá) (122) 

a) op dezelfde plaats : 

1. (6y3oo, niet gebruikt) 2. (y)61äka (om te) gaan (komen) eten 

3. (y)6kisaka 4. 66kaka (yákaka) 5. y6átaka 

6. 6damaka (yälamaka) 7. (y)6fttaka 8. (y)ósuyaka 

9. (y)ókaaka 

b) 	op verscheidene plaatsen : 

1. (óyáká, niet gebruikt) 2. (y)61éká 

4. yákáká (á6káká) 5. (y)óátáká 

7. (y)ófitáká 8. (y)ósuyáká 

H nlstaen 15 

3. (y)ókisáká 

6. 	yälámáká (6dámáká) 

9. 	 (y)ókaáká 
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B. VOORBEELDEN VAN VERVOEGING 

MET ,PERSOONSINFIXEN 


Hier volgen enkele voorbeelden - die alle gevallen omsluiten - van 
de invoeging van persoons-infixen (zie les 12, Il). Daarna geven we 
het wederkeerend infix ya, zich (les 12, lIl). 

De gekozen stammen zijn : 

1. sangel, zeggen tot iemand ; 
2. bom, dooden; 
3. ét, roepen; 
4. as, zoeken. 

We geven de volgende vormen: den gewonentegenwoordigen 'tijd 
bevestigend en ontkennend, den bevestigenden voltooid tegenwoordigen 
vorm (bofifo) en het prae sens van den subjonctief. 

1. Gewone tegenwoordige tijd, bevestigend 
(loyoóko jwa. ntsina) 

Infix van den eersten persoon enk e I v 0 u d : mij, 
tot mij, voor mij, enz. 

ónsangela, je zegt mij óm(b)oma ónjéta ónjasa 
ánsangela, hij zegt mij ám(b)oma ánjéta ánjasa 
lónsangela, gij zegt mij lóm(b)oma lónjéta lónjasa 
bánsangela, zij zeggen mij bám(b)oma bánjéta bánjasa 

Tweede persoon enkelvoud : je, tot je, voor je, enz. 

ilkosangela, ik zeg je ilkooma ilkweta ilkwasa 
ákosangela, hij zegt je ákooma ákwèta ákwasa 
tókosangela, wij zeggen je tókooma tókwèta tókwasa 
:bákosangela, zij zeggen je bákooma bákweta bákwasa 

Derde persoon enkelvoud hem, haar, enz. 

:iljosangela, ik zeg hem iljooma iljoweta iljowasa 
wosangela, je zegt hem wooma wöéta (óweta) woasa 
osangela, hij zegt hem ooma oweta owasa 
tswosangela, wij zeggen hem tswooma tswöéta tswoasa 
jwosangela, gij zegt hem jwooma loweta lowasa 
bosangela, zij zeggen hem böoma böweta böwasa 



Eerste persoon meervoud ons, tot ons, voor ons" enz. 
ótosangela, je zegt ons ótooma ótsweta ótswasa 
átosangela, hij zegt ons átooma átswèta átswasa 
lótosangela. gij zegt ons lótooma 16tsweta 16tswasa 
bátosangela, zij zeggen ons bátooma bátsweta bátswasa 

T wee dep ers 0 0 n mee rvo u d, u, tot u, enz. 
njolosangela, ik zeg u njolooma njojweta njojwasa 
(njesangela) (njeoma) (njebyeta) (njebyasa) 
álosangela, hij zegt u álooma ájweta ájwasa 
tólosangela, wij zeggen u tólooma t6jweta t6jwasa 
bálosangela, zij zeggen u bálooma bájwèta bájwasa .( 1 ) 

Derde persoon meervoud hen, hun, haar, enz. 
njasangela, ik zeg hun njaoma njaéta njaasa 
wAsangela, je zegt hun waoma wä.éta wäasa 
äsangela, hij zegt hun aoma ä.éta aasa 
tswAsangela, wij zeggen hun tswaoma tswáéta tswäa."Ia 
jwäsangela, gij zegt hun jwäoma jwäéta jwaasa 
bäsangela, zij zeggen hun Moma Méta bäasa 

2. Tegenwoordige tijd, ontkennend 

Eerste persoon enkelvoud 
6fónsangélé, je zegt me niet ófóm(b)omé óf6njéte óf6njasé 
áfónsangélé, hij zegt me niet áfóm(b)omé áfónjéte áf6njasé 
lóf6nsangélé, gij zegt me niet lófóm(b )omé lóf6njéte lófónjasé 
báf6nsangélé, zij zeggen me niet báfóm(b )omé báfónjéte báfónjasé 

Tweede persoon enkelvoud 
mp6kosangélé, ik zeg je niet mp6koomé mpókwete mpókwasé 
áfókosangélé, hij zegt je niet áfókoomé áfókwète áfókwasé 
t6f6kosangélé, wij zeggen je niet t6fókoomé t6fókwete t6fókwasé 
báf6kosangélé, zij zeggen je niet báfókoomé báf6kwète báf6kwasé 

(1) Of met infix e : êsangela, êoma; tswêsangela jwêsangela; 
bêsangela, bêoma, enz. 
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Derde persoon enkelvoud 

mpösangélé, ik zeg hem niet· Ólpöomé mpówete Ólpówasé 
ófösangélé, je zegt hem niet óföomé ófówète· ófówasé 
áfösangélé, hij zegt hem niet áfÖomé áfówète áfówasé 
tófösangélé, wij zeggen hem niet tóföomé tófówète tófówasé 
lófÖsangélé, gij zegt hem niet lófÖomé lófówete lófówasé 
báfösangélé, zij zeggen hem niet báföomé báfówete báfówasé 

Eerste persoon meervoud 

ófótosangélé, je zegt ons niet ófótoomé ófótswète ófótswasé 
áfótosangélé, hij zegt ons niet áfótoomé áfótswete áfótswasé 
lófót9sangélé, gij zegt ons niet lófótoomé lófótswete lófótswasé 
báfótosangélé, zij zeggen ons niet báfótoomé báfótswete báfótswasé 

Tweede persoon meervoud 

mpólosangélé, ik zeg u niet mpóloomé mpójwete mpójwasé 
áfólosangélé, hij zegt u niet áfóloomé áfójwete áfójwasé 
tófólosangélé, wij zeggen u niet tófóloomé tófójwète tófójwasé 
báfólosangélé, zij zeggen u niet báfóloomé báfójwete báfójwasé 

ofwel: 

mpêsangélé, ik zeg u niet mpêomé mpêbyete mpêbyasé, enz. 

Derde persoon meervoud 

mpasangélé, ik zeg hun niet mpAomé mpMte mpAasé 
ófAsangélé, je zegt hun niet ófAomé ófMte . ófAasé 
áfAsangélé, hij zegt hun niet áfAomé áfléte áfAasé 
tófAsangélé, wij zeggen hun niet tófAomé tófMte tófAasé 
lófAsangélé, gij zegt hun niet lófAomé lófAéte lófAasé 
báfàsangélé, zij zeggen hun niet báfAomé báfMte báfAasé 

3. Voltooid tegenwoordige vorm (bofifo) van vandaag 

Eerste persoon enkelvoud : 

oönsangela, je hebt me gezegd oöm(b)oma oönjéta oönjasa 
aönsangela, hij heeft me gezegd aöm(b)oma aönjéta aönjasa 
loönsangela, gij hebt me gezegd loöm(b)oma loönjéta loÖnjasa 
baönsangela, zij hebben me gezegd baöm(b)oma baönjéta baönjasa 
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Tweede persoon enkelvoud : 
njokosangela, ik heb je gezegd njokooma 
aokosangela, hij heelt je gezegd aokooma 
tookosangela, wij hebben je gezegd tookooma 
baokosangela, zij hebben je gezegd baokooma 

Derde persoon enkelvoud : 
njolosangela, ik heb hem gezegd njolooma 
oolosangela, je hebt hem gezegd oOlooma 
aolosangela, hij heelt hem gezegd aolooma 
toolosangela, wij hebben hem gezegd toolooma 
loolosangela, gij hebt hem gezegd loolooma 
baolosangela, zij hebben hem gezegd baolooma 

Eerste persoon meervoud : 
ootosangela, je hebt ons gezegd ootooma 
aotosangela, hij heelt ons gezegd aotooma 
100tosangela, gij hebt ons gezegd lootooma 
baotosangela, zij hebben ons gezegd baotooma 

Tweede persoon meervoud 
njolosangela, ik heb u gezegd 
aolosangela, hij heelt u gezegd 
toolosangela, wij hebben u gezegd 
baolosangela, zij hebben u gezegd 

ofwel: 
njolesangela, ik heb 1t gezegd 

Derde persoon meervoud 
njölasangela, ik heb hun gezegd 
oolasangela, je hebt hun gezegd 
aölasangela, hij heelt hun gezegd 
toolasangela, uij hebben hun 

gezegd 
loolasangela, gij hebt hun gezegd 
baolall1LIlgela, zij hebben hun 

gezegd 

njolooma 
aOlooma 
toOlooma 
baOlooma 

njoleoma 

njolaoma 
oolaoma 
aolaoma 
toolaoma 

loolaoma 
baolaoma 

njokweta 
aokweta 
tookweta 
baokweta 

njo(lo)weta 
00(lo)weta 
ao(lo)weta 
too(10)wëta 
100(10)weta 
bao(lo)weta 

ootsweta 
aOtswëta 
loots(w)ëta 
baot(sw)ëta 

njokwasa 
aokwasa 
tookwasa 
baokwasa 

njo(10)wasa 
oo(lo)wasa 
aO(lo)wasa 
too(lo )wasa 
100(10)wasa 
bao(lo)wasa 

ootswasa 
aotswasa 
100ts(w)asa 
baot(sw)asa 

njOjweta 
aOjwèta 
toojweta 
baojweta 

njölebyeta 

njolaéta 
oolaéta 
aolaéta 
toölaéta 

loölaéta 
baölaéta 

njojwasa 
aojwasa 
toojwasa 
baojwasa 

njölebyasa, enz. 

njolaasa 
oolaasa 
aölaasa 
toölaasa 

loolaasa 
baölaasa 
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4.. Gewone subjonctief bevestigend 

~..• _--- -

Eerste persoon enkelvoud 
ónsangélé, dat je me zegt óm(b)omé 
ánsangélé, dat hij me zegge ám(b)omé 
lónsangélé, dat gij me zegt lóm(b)omé 
bánsangélé, dat zij me zeggen bám(b)omé 

Tweede persoon enkelvoud : 
Dkosangélé, dat ik je zegge Dkoomé 
ákosangélé, dat hij je zegge ákoomé 
tókosangélé, dat wij je zeggen tókoomé 
bákosangélé, dat zij je zeggen bákoomé 

Derde persoon enkelvoud 
njosangélé, dat ik hem zegge itjoomé 
wosangélé, dat je hem zegt woomé 
Osangélé, dat hij hem zegge oomé 
t(sw)osangélé, dat wij hem zeggen tswoomé 
jwosangélé, dat gij hem zegt jwoomé 
bOsangélé, dat zij hem zeggen bOomé 

Eerste persoon meervoud 
ótosangélé, dat je ons zegt ótoomé 
átosan~élé, dat hij ons zegge átoomé 
lótosangélé, dat gij ons zegt lótoomé 
bátosangélé, dat zij ons zeggen bátoomé 

Tweede persoon meervoud 
njolosangélé, dat ik u zegge njoloomé 
álosangélé, dat hij u zegge áloomé 
tólosangélé, dat wij u zeggen tóloomé 
bálosangélé, dat zij u zeggen báloomé 

ofwel: 
njesangélé, dat ik u zegge njeomé 

Derde persoon meervoud 
njasangélé, dat ik hun zegge njaomé 
wasangélé, dat je hun zegt wàomé 
asangélé, dat hij hun zegge àomé 
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ónjété 
ánjété 
lónjété 
bánjété 

Dkweté 
ákweté 
tókweté 
bákweté 

njoweté 
wOété 
oweté 
tOwêté 
lOweté 
bOweté 

ótsweté 
átsweté 
tótsweté 
bátsweté 

njojweté 
ájweté 
tójweté 
bájweté 

itjebyeté 

njaété 
wàété 
àété 

ónjasé 
ánjasé 

/ 
.~,lónjasé 

bánjasé 

itkwasé 
ákwasé 
tókwasé 
bákwasé 

itjowasé 

woasé 

owasé 

towasé 

lowasé 

bOwasé 


ótswasé 
átswasé 
lótswasé 
bátswasé 

itjojwasé 
ájwasé 
t6jwasé 
bájwasé 

njebyasé, enz. 

itjaasé .wàasé 
àasé 

i 



4' 

tswäsangélé, dat wij hun zeggen tswaomé tswàété tswaasé 
jwasangélé, dat gij hun zegt jwaomé jwàété jwaasé 
basangélé, dat zij hun zeggen baomé bàété baasé 

5. Gewoon praesens met wederkeerend infix 

iijasangela, ik zeg me zelf iijaoma iijaéta iijaasa 
óyasangela, je zegt je zelf óyaoma óyaéta óyaasa 
áyasangela, hij zegt zich zelf áyaoma áyaéta áyaasa 
tóyasangela, wij zeggen on8 zelf tóyaoma tóyaéta tóyaasa 
lóyasangela, gij zegt u zelf lóyaoma lóyaéta lóyaasa 
báyasangela, zij zeggen zich zelf báyaoma báyaéta báyaasa 

c. VOORBEELDEN VAN EENVOUDIGE 
RELATIEF-VORMEN 

A. ONDERWERP-RELATIEVEN 

Stammen kEnd, gaan, en : én, zien. 

1. Beve8tigende bofifo vandaag 

bonto okEnji, de mensch die i8 weggegaan, bonto ondéni 
banto bakmji, de men8chen die zijn weggegaan, banto bandéni 
bonganga bOkEnji, de dokter die i8 weggegaan, benganga bondéni 
benganga bEkEnji, de dokter8 die zijn weggegaan, benganga bEndéni 
engambi EkEnji, de grij8aard die i8 weggegaan, engambi ändéni 
bingambi bikEnji, de grij8aard8 die zijn weggegaan, bingambi bindéni 
likátsi likEnji, de krab die i8 weggegaan, likátsi lindÉni 
bakátsi bakEnji, de krabben die zijn weggegaan, bakátsi bändéni 
yanana ikEnji, het kindje dat i8 weggegaan, yänana indéni 
tswänana tokEnji, de kindje8 die zijn weggegaan, tswanana tondéni 
lombE lokEnji, de leguaan die i8 weggegaan, lombE londéni 
njombE ikEnji, de leguanen die zijn weggegaan, njombE indéni 
nkoi EkEnji, de luipaard die i8 weggegaan, nkoi ändéni 
nkoi ikEnji, de luipaarden die zijn weggegaan, nkoi indéni 
isé EkEnji, de vader die i8 weggegaan, isé Endéni 
baisé bakEnji, de vader8 die zijn weggegaan, baisé bändéni 
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2. Ontkennende bofifo gisteren 

bonto 5tákmdá (1), de mensch die niet is weggegaan, bonto5ttná 
banto bätákendá, de menschen die niet zijn weggegaan, ·banto bätiná 
bonganga b5tákmdá, de dokter die niet is weggegaan, bonganga b5Mná 
benganga bätákendá, de dokters die niet zijn weggegaq,n, benganga bstÉná 
engambi Ètákmdá, de grijsaard die niet is weggegaan, engambi StÉná 
bingambi bitákmdá, de grijsaards die niet zijn bingambi bitfuá 

weggegaan, 
likátsi ütákendá, de krab die niet is weggegaan, likátsi ütÉná 
baklitsi bätákendá, de krabben die niet zijn weggegaan, bakátsi bätfuá 
yanana itákendá, het kindje dat niet is weggegaan, yänana itáná 
tswlnana t5tákmdá, de kindjes die niet zijn weggegaan, tswänana t5Mná 
loámbé 15tákmdá, de leguaan die niet is weggegaan, loámbé 15ttná 
mbámbé itákendá, de leguanen die niet zijn weggegaan, mbámbé itfuá 
nk3i ätákmdá, de luipaard die niet is weggegaan, nk3i ÈtÉná 
nk3i Itákmdá, de luipaarden die niet zijn weggegaan, nk3i ittná 
isé ätákendá, de vader die niet is weggegaan, isé ätfuá 
baisé bätákmdá, de vaders die niet zijn weggegaan, baisé bättná 

B. VOORWERP-RELATIEVEN 

Stammen kaa, geven, en Én, zien. 

1. Praesens ontkennend 

bömoto öfä b5na okaá, de vrouw aan wie het kind niet geeft 
bämato bäfá b5na okaá, de vrouwen aan wie het kind niet geeft 
bolángala böfá b5na okaá, de jonge man aan wien het kind niet geeft 
belángala bèfá böna okaá, de jonge mannen aan wie het kind niet geeft 
engambi ëfá b5na okaá, de grijsaard aan wien het kind niet geeft 
bingambi blfá b5na okaá, de grij8aards aan wie het kind niet geeft 
jasa lifá b5na okaá, het kuikentje aan wie (dat) het kind niet geeft 
baasa bäfá b5na okaá, de kuikentjes aan wie (die) het kind niet geeft 
yllka ifá b5na okaá, de mand die het kind niet geeft 
tilka töfá b5na okaá, de manden die het kind niet geeft 
losála löfá b5na okaá, de pluim die het kind niet geeft 

(1) Of : ötákendá, bötákmdá, ètákmdá, enz. 
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nsála ifá, b5na okaá" de pluimen die het kind niet geeft 
mbwá, èfá, b5na okaá" de hond waaraan (die) het kind niet geeft 
mbwá, ifá, b5na okaá., de honden waaraan (die) het kind niet geeft 
isé efá, b5na okaá" de vade'r aan wien het kind niet geeft 
baisé bäfá, b5na okaá" de vaders aan wie het kind niet geeft 

(Met persoonlijke voornaamwoorden en elisies) : 
bomot' öfá,' m'ókaá" de vrouw aan u1ie ik niet geef 
bàmat' àfá,' m'ókaá" de vrouwen aan wie ik niet geef 
bolá.ngala' öfá, w'ökaá" de jonge man aan wien je niet geeft 
belá.ngala' èfá, w'ökaá" de jonge" mannen aan wie je niet geeft 
engambi èfá, 'nd' ókaá" de grijsaard aan wien hij niet geeft 
bingambi bifá,'nd'Ókaá., de grijsaards aan wie hij niet geeft 
liótsl lif' is' ókaá., de familie aan wie wij niet geven 
baóts' Af' is' ókaá" de families aan wie wij niet geven 
yànana if' iny' ókaá" het kindje aan wie gij niet geeft 
tswànana töf'iny' ókaá., de kindjes aan wie wij niet geven 
losála lof' iy' ókaá" de pluim die zij niet geven 
nsála ü'iy'ókaá., de pluimen die zij niet geven 
nsós' éfá, 'm'ókaá" de kip die ik niet geef 
nsósó ifá, w'okaá" de kippen die je niet geeft 
is' ef' is' ókaá" de vader aan wien wij niet geven 
bais' A.f' iy' ókaá., de vaders aan wie zij niet geven 

(Stam : én, zien) : 

bont' öfá,'m wens, de mensch dien ik niet zie 
bolá,ngala' öfá, WE wEns, de jonge man dien je niet ziet 
ekát' èfá, 'ndé wens, de oude vrouw die hij niet ziet 
lisálá, lif' ISó wens, het veld dat wij niet zien 
yoká ü' inyó wEns, de maniok dien gij niet ziet 
Ioká.sá, löf' iá WEns, het blad dat zij niet zien 
nsé ü' iá WEns, de visschen die zij niet zien 
nkól' éf' inyó wEns, de meester dien gij niet ziet 

2. Verleden ontkennend vandaag 
(voorbeeld van vervoegden vorm) 

bonto oki'mi ntsénaki, de mensch dien ik niet gezien heb 
bonto oki w'5ténaki, de mensch dien je niet gezien hebt 
bonto oki'nd'á,ténaki, de mensch dien hij niet gezien heeft 
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banto bäk' isó toMnaki, de menschen die wij niet gezien hebben 
banto bäk' inyó loténaki, de menschen die gij niet gezien he.bt 
banto bäk' 15 baténaki, de menschen die zij niet gezien hebben 

D. VOORBEELDEN VAN RELATIEVEN 

MET PERSOONS-INFIXEN 


I. ONDERWERP-RELATIEE' 

(Medeklinkerstam ) 

banto bäfónsangélé joi, de menschen die me niets zeggen 
banto bäfókosangélé jöi, de menschen die je niets zeggen 
banto bäfösangélé joi, de menschen die hem niets zeggen 
banto bäfótosangélé jöi, de menschen die ons niets zeggen 
banto bäfólosangélé joi, de menschen die u niets zeggen 
banto bäfàsangélé joi, de menschen die hun niets zeggen 

(Klinkerstam) : 

banto batánjéna, de menschen die me niet gezien hebben (bofifo van heden) 
banto batákwena, die menschen die je niet gezien hebben 
bimto bat5wèna, die menschen die hem niet gezien hebben 
banto batátsäna, die menschen die ons niet gezien hebben 
banto batájwèna, die men8chen die u niet gezien hebben 
banto batä.éna, die menschen die hen niet gezien hebben 

Il. VOORWERP-RELATIEF 

(Medeklinkerstam) : 

yömba iki bolaki onkaáká, de zaak die de onderwijzer me gaf (gisteren) 
yomba iki bolaki okokaáká, de zaak die de onderwijzer je gaf (gisteren) 
yömba iki bolaki wokaáká, de zook die de onderwijzer hem gaf (gisteren) 
tama töki bolaki otokaáká, de zaken die de onderwijzer ons gaf (gisteren) 
toma toki bolaki olokaáká, de zaken die de onderwijzer u gaf (gisteren) 
tama toki bolaki wakaáká, de zaken die de onderwijzer hun gaf (gisteren) 

(Klinkerstam) : 

bolok5 bOki elombé onjuóláká, de uiteenzrdting die de rechter me gevraagd 
heeft (vandaag) 

bolok5 bOki elombé okwUóláká, de uiteenzetting die de rechter je vroeg 
bolok5 boki elombé owUóláká, de uiteenzetting die de rechter hem vroeg 



bdak6 böki bilombé otsu61áká, de uiteenzettingen die de rechter8 on8 
vroegen 

bElak6 beki bilombé ojwiióláká, de niteenzettingen die de rechters u vroegen 
bElak6 böki bilombé waûóláká, de u'iteenzettingen die de' rechters hen 

vroegen 

E. OVERZICHT VAN DE RELATIEF-VORMEN 

(alles in het meervoud der eerste klasse) 

Tusschen haakjes staan de voorbeelden van den stam m, zien. 
Elke vorm wordt gegeven telkens in onderwerp (0)- en voorwerp (V)

relatief. 

1. Gewoon praesens bevestigend (loyoóko) : 
Mna 	bätiimólá (bändtná) bingambi, de kinderen die de grijsaards belee

di gen 
In dezen vorm zijn onderwerp- en 	voorwerp-relatief gelijk. 

2. Praesens ontkennend : 
O. 	bäna Mf6tiim61é (bäftn!;) bingambi, de kinderen die de grijsaards niet 

beleedigen 
V. 	bäna Mfá bingambi ottim61é (wm!;) of: of6tiim61é (af tn!;) , de kinderen 

die de grijsaards niet beleedigen 

3. Praesens op afstand (lottitó) : 
O. 	bäna bä6ttim61é (bam!;) bingambf, de kinderen die de grijsaards 

beleedigen 
V. bäna baá bingambi ótiim6lé (;Stn!;) 

4. Verleden vorm (losilo), bevestigend, vandaag 
O. 	bana bättimolaki (bändtnáki) bingambf, de kinderen die de grijsaard 

beleedigd hebben 
V. bäna bäki bingambi ottim6láká (wanáká) 

5. Verleden (losilo) bevestigend, gisteren: 
O. 	bäna bättimóláki (bändtnáki) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

beleedigden 
V. bäna bäki bingambi ottimóláká (wanáká) 

6. Verleden (losilo) ontkennend, vandaag: 
O. 	 bäna batátiimolaki (bättnaki) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

niet beleedigd hebben 
V. bäna Mki bingambi ntaáttimolaki (ntabtnaki) 
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7. Verleden (losfio) 	ontkennend gisteren: 
O. 	 bana batátfunóláki (baUnákf) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

. niet beZeedigden 
V. 	bäna baki bingambi ntaátumólákf (ntabtnákf) 

8. Voltooid tegenwoordige 	vorm (bofifo) bevestigend heden 
O. 	bàna batumoli (bàndáni) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

beleedigd hebben 
V. 	 bana baki bingambi otumólé ((wlnE) 

9. 	 bofifo bevestigend gisteren : 
O. 	 bana batfunóli (bàndáni) bingambi, idem 
V. 	bana bak! bingambi otumólé (wlnE) 

10. bofifo vandaag 	ontkennend: 
O. 	bàna bätátumola (bätána) bingambi, de kinderen die (Ze grijsaards 

niet beleedigd hebben 
V. 	bàna bäki bingambi ntaátumola (ntabána) 

11. 	bofifo gisteren ontkennend : 
O. bàna batátfunólá (battná) bingambi, idem 

V" bàna bäki bingambi ntaátumólá (baUná) 


12. Toekomende tijd (eyöyá) bevestigend : 
O. 	bàna bayotumola '(baylna)' bingambi, de kinderen die de grijsaard,s 

zullen beZeedigen 
V. 	bàna baya bingambi ótfunola (5tna) 

13. Toekomende tijd ontkennend (eyoyá) : 
O. 	bàna bafótumolaki (bäfánaki) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

niet zullen beleedi gen 
V. 	bàna bafa bingambi ofótumolaki (ofánaki) 

14. 	Nog-niet-vorm (lonk!no) : 
O. 	bàna batáfötfunola bätátum61é (bätáflna battnE) bingambi, de 

kinderen die de grijsaards nog niet hebben beleedigd 
V. 	 bàna batáfa bingambi ótumola (wtna), of : 


bàna batá bingambi o(tá)tfun61é (otSnE) 


15. Nog-niet-vorm, 	verleden: 
V. 	bàna bak! bingambi batáfötumola batátum61é (batáflna = batSnE) 

de 	kinderen die de grijsaard nog niet beleedigd hadden 
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16. Voorwaardelijke vorm (wejaka): 
O. bäna bätat'Ó.lIlola 	 (bät~na) bingambi, de kinderen die de grij8áards 

zouden beleedigd hebben 
V. bä.na bata bingambi o(ta)tûmola (aUna) = otatûmolaka (atmaka) 

17. Statief praesens (de statief kan alleen als onderwerp-relatief 
voorkomen) 	: 


bä.na bäétsi, de kinderen die te 8ktpen liggen 


18. Statief praesensontkennend : 
bä.na bäfoétsi, de kinderen die niet te slapen liggen 

19. Statief verleden-vandaag, bevestigend ; 
bä.na bäkoétsi, de kinderen die te sktpen ktgen 

20. Idem, gisteren: 

bä.na bäkóétsi, de kinderen die te 8lapen lagen 


21. Statief verleden-vandaag, ontkennend; 
bä.na bätákoétsi, de kinderen die niet te sktpen ktgen 

22. Idem, gisteren : 

bä.na bätákóétsi, de kinderen die niet te 8ktpen ktgen 


23. Voortdurings-statief, bevestigend: 
bä.na bäyoétsi, de kinderen die te slapen liggen 

24. Idem, ontkennend : 

bä.na bäfoyoétsi, de kinderen die niet te 8ktpen liggen 


25. Voortdurings-bofifo : 
O. bä.na bät'Ó.lIlóláká (bä.ndtnáká) bingambi, de kinderen die de grij8aard8 

steed8 beleedigd hebben (en nog ... ) 
V. bäna baá bingambi otûmólé (atns) 

26. Gewone habitualis : 
O. bä.na bäyötûmolaka (bäyMnaka) bingambi, de kinderen die de grij8

aards gewoonlijk beleedigen 
V. bä.na bäya (baá) bingambi ótûmolaka (:Stnaka) 

27. Eigenschap-habituaIis : 
O. + V. bä.na batûmolaka (bä.ndmaka) bingambf, de kinderen die de 

va8te gewoonte hebben de grijsaards te beleedigen 

28. Nooit-vorm : 
O. bä.na batátûmóláká (battnáká) bingambi, de kinderen die de grijsaards 

nooit beleedigen 
V. bäna baá bingambi otátûmóláká (aMnáká) 

229



230 

J : 

29. Gewone habitualis, ontkennend a) : 
O. 	 bana bäfótumóláké (bäfsnáké) bingambi, de kinderen die d,e' grijsaards 

gewoonlijk niet beleedigen 
V. bäna bäfá bingambi ot1imóláké' (:>Énáké) 

30. Gewone habitualis, ontkennend b) : 
O. bäna bäfóyöt1imólé (báfóyosns) bingambi. 



WOORDENLIJST 

Deze woordenlijst bevat een aantal woorden van dagelijksch 
gebruik. 

De werkwoorden worden enkel door den stam aangegeven, 
waarachter echter een eind-a is gevoegd voor het gemak der 
uitspraak. Men lette op den euphonischen regel over het wegvallen 
der begin-b van vele werkwoorden, wanneer zij voorafgegaan is 
door een klinker. Verder eveneens op het invoegen van een 1 vóór 
klinkerstammen in enkele vormen . 

./ De zelfstandige naamwoorden zijn aangegeven in het enkelvoud,
! behalve degene die steeds meervoudig gebruikt worden. Het cijfer 

achter het woord duidt de klasse aan, waartoe het behoort. 
Bij verscheiden woórden is verwezen náar den tekst der spraak

kunst, waar nadere uitleg is verstrekt over het gebruik of over de 
aan ,te wenden omschrijving om het Nederl. begrip uit te drukken 
in het lonkundó. 

Onbetoonde klankgrepen moeten laag uitgesproken worden. Bij 
de werkwoorden is enkel de stam-klankgreep - indien noodig 
voorzien van een toonteeken. De toon der overige klankgrepen 
hangt immers van den vorm af. 

Afkortingen: tr. transitief; intr. intransitief; vnw. = voor
j naamwoord; mv. = meervoud; nwo = naamwoord; blz. verwijst 

naar de bladzijden van de spraakkunst. 
Het streepje vóór woorden neemt de plaats van het prefix in. 

Bij sommige zelfstandige naamwoorden is het prefix van den stam 
gescheiden door een streepje.' , ..f 

A 

aambeeld, loáka, 6 
aambei, bosómbá, 2 
aan, èle; objectieve vorm 

blz. 86; -a blz. 186 (VII). . aanbieden, -lekya; aan iem. 
-lekeja 

aanbranden, -longola, -lika 
aanbreken (dag), -kyé 
aandacbt, lotsifyá, 6 

aandachtig zijn, -tsifya 
aandeel, lióndo, 4 
aandoen (kleed), -lóta 
aandringen, -káma, -kámanya 
aanduiden, -tu.ma, -laka 
aaneensluiten, -samana 
aangaande, ndá liko á 
aangetrouwde, bokil6, 1 
aanhaken, -kákya, intrans. 

-kákema 
aanklagen, -sóla, -loba 
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aankomen, -kita; in huis, Eta 

aanlanden, -sÉlna, tr. sÉmya

aanleggen, -sÉma 

aanlegplaats, IlsÉmdo, 3 

aanraden, -laka 

aanreiken, -sambela, -lekeja, 

aansluiten (zich), -bamana 

aanslibben, -konda 

aansteken (vuur), -bambola 


(ziekte), -sambeja 
aanstonds, limpo, linko, liyo;

aÉ yoóko 

aanstoot, iaku, 4 

aantreffen, -tána, .-fomana la 

aantrekken (kleed), -16ta 

aanverwant, bokil6, 1 

aanverwantschap, likil6, 4 

aanwijzen, -tuma, -laka 

aap, nkéma, 7 

aard, boótswá, 2 

aarde, bam6tsi, 4; lom6tsi, 6 

aarde (wereld), bokili, 2 


'aarzelen, -sasika 
ach, óye 
acht, moambi, bonanllÎ 
achter, nd'äfllka; nd'5kongo; 

mbusa; achter het huis, 
bakusa, 4 


achteraan, bokoto, 2 

achterhoofd, mbusotsá, 7 ,. 


lompoko, 6 

achterlaten, -tsika, -sundola, 


-somba 

adem, mpóma, 7 

ader, bosisá, 2 

afbeelding, lotájá, 6 

afbranden, -longola 

afdekken, -bUmba; -kUka 

afdrogen, -luola 

afgaan, -neka nkwá, -lindola 

afgelegen, ikengya, 4 . 

afgelegen zijn, -kengama, -kengi 

afgezonderd zijn, -ulama, -uli 

afgunst, juwa, 4 

afhaken, -kákola 

afhouden, -tsika, -ámbya 


afkeer, 10Mno, 6 

afkoelen, -tsitsima 

afkomst-dorp, bolá, 2, blz. 140 

afkomstig van, bosi, ], blz. 139 

aflaten, -tsika, -ámbya, blz. 164 


(2) ; tê, blz. 173 

afloopen (wekker), -téfela, -lela 

afnemen, -afola 

afpakken, -fonola 

afscheid nemen, -linga 

afscheidsgroet, bolingako, 2 

afsluiting, loáláká; lokombo, 6 

afsnijden, -téna 

afspraak, elaká, 3 

afstand, itangó, 4 

afvegen, -luola 

afwenden (hoofd), -kéfa 

afwisselen, -soanya, intr., -soana 

afzijdig zijn, -kengama 

afzonderen, -buja; -uja; zich 


afzonderen, -bulama, -ulama 

afzwakken, -uka 

afzwakking, botllku, 2 

ajuin, litungUlu, 4 

al(le) , -umá(ká), -nkumá(ká); 


alle dagen, blz. 65 

aldus, blz. 96 

alleen, kIka; bokaika, 2; bole

ngéli, 2 

als, ngá, ng'61e 

alsdan, ak6 yo6ko, ak6 yeéko 

alhoewel, nkuma ; lá 

alle(n), -umá(ká), -nkumá(ká) 

altaar, atálé, 3, lotálio, 6 

altijd, bákábáká, sékö; blz. 186 

alvorens, -singi, blz. 150 

ananas, inanási, 4; Ilnko:ólbé

lá, 3 

ander, -mó, -nkiná, blz. 89; 

een of ander, -ma la -ma; 
de een de andere, -nyi ... nyi 

anders, déngé ma, eléngé 
énkiná, 


angst, b5ma,. 2 

antwoorden, -amba, -kaola 

appelsien, i1ála, 4 




appelsienboom, bolála, 2 

arend, mpóngó, 7 

arm, loáko, laá, 6 

armoede, wëlá, boólá, 2 

avogadepeer, iboká, 4 

avond, bakala, 2; ikala, 4; 


'8 avonds, rakala 

B 

baar, bokeo, 2 

baard, l-olé, 6 

bad, j5ko, 4 


(in stroom) bohiwé, 2 

(warm) bompwo, 2 


badplaats, eténélá éà njMka, 

j5ko, 4 


baksteen, eliki, 3 

balk, bokenda, 2; baMndo, 2 

banaan, linka, linkanda, 4 


(rijpe), ntelá, 7 

bananenplanting, mpoku, 7 

baren, -bóta 

beamen, -imeja, -imela 

bebroeien, -kutsa, -kukutala 

bed, nta.n.gé, mbété, mbéto, 7 

bedanken, -sima 

bederven, -fita, intr., -fîtana 

bedoelen (ik bedoel), kamba, 


blz. ll7 (UI, 4) 

bedreiging, wano, 2 

bedriegen, -fomba, -kósa 

bedrieger, bofombi, I 

bedrog, bofombo, 2 

beek, bakEli, 2 

beekje, iksli, 5; isál;;, 4 

beeld, ililingi, 4; lotájá, 6 

been, wesé, 2 

been (lidmaat), lokoIo, 6 

beetje (een), iso, 5 

begin, liango, 4 

beginnen, -banga, -manga 

begraven, -kunda 

begraven worden, -kundama 

begraven zijn, -kunji 

begrijpen, -kátala 


Hulstaert 16 


behalve, imólá, ysng5, ysng:Slá 
behoorende tot, bosi, boséká, 1, 

blz. 139 

behouden, -fonga 

beide, blz. 74 (4) 

bek, ekómbo, 3 

bekend zijn, -étana 

bekennen, -imeja, -tata 

beker, ekálá, 3 

bekoren, -msmala 

bekoring, imsmá, 4, 5 

bel, ngonga, 7 

beleedigen, -tumola 

beleediging, wamba, 2 

belofte, etángejelo, 3 ; ndakó, 7 

beloven, -tángeja,. -lakeja, 


-lakela, -lakola 
bemiddeling, bosambi, 2', 

balsnjwá, 2 

beminnelijkheid, elangyá, 3 

beminnen, -langa; niet bemin


nen, -t6na 
bemorsen, -sMatanya 
beneden, nd'ansé, -ámema, 

-ámbya, blz. 137 (10) 

benedeneind, ntsina, 7 

bepaaldheid, loswélé, 6; libá

ko, 4; lobáko, 6 

beproeven, -meka 

bereiden (eten), -lámba 

berispen, -fsngala 

berisping, lafsngá, 6 

beroemdheid, lokumo, 6 

berooven, -fanala, -funja 

berouwen (zich), -yakana 

beschaafde, bambotsi, 1 

beschamen, -16mola 

beschermen, -kákela, -káka 

besmettelijkheid, isambéli, 4 

betalen, -futa, -kaa nyongo 

betalen (voor huwelijk), -énga 

betaling, nyongo, 7; boflito, 2 ; 


jëngi, 4 

beteekenis, ndimb6, 7 

beter, omeka, blz. 115 (7) 

betooveren, -laka 
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betoovering, liloka, 4 

betrekkelijk, ndÀliko á, blz. 137 


(ll) 

betrekkelijke vorm, blz. 102 

betwisten, -swêla 

betwisting, loswêlo, 6 

bevel, lotómo, 6 

bevelen, -tóma 

beven, -ltnga 

bevrijden, -tnngola 

bevrijder, botnngoli, 1 

bewaken, -bij a, -ésanya 

bewaker, wEsanyi, 1 

bewaren, -fonga, -bomba 

bewaring, lofongo, 6, 

beweeglijkheid, bofuki, 2 

bewegen, -fuka, -fukusa, -mu

nga ; trans. -fukya, -mnngya 

beweging, efUkelo, 3; lofUko, 6 

bewijzen (aan iem.), -b6ela 

bezem, lok6mbo, 6 ; bonsaswá, 2 

bezit, liátsi, 4 

,bezitneming, eátelo, 3 

bezitten, -báta 

bezitter, boátsi, I 

bezoeker, bofaya, 1 

bidden, -Mnda, -Mndda 

bidder, bo5nji, 1 

bier, balako, 4; baáná, 4 

bij (bie), efóngó, 3; lonjwé, 6 

bij, ntutámá; - èle, éka, 


blz. 135 (2, 3), 137 (10) 

bijeen, bambaa; basaa 

bijeenkomen, -tákana 

bijgevolg, mb5ko, blz. 117 (111, 2) 

bijl, yandá, 5; liswá, 4 

bijna, mo, blz. 168 (3); -ima 


mpssé, blz. 169; -tutama, 

blz. 169 ; onmiddel. toekomst, 

blz. 155 (1) 


bijnaam, nkómbó, blz. 156 (2) 

bijnaam geven -tá (-tt) nkómb6 

bijten, -bámba; -16mata; -IA

mata 

bijvoegen, -kóbya; -afya 

bijvoeglijk, bokóbyá, 2 


bijvoegsel, ikóbyá, 4; njafwá, 7 

bijwoord, bolongyá, 2 

bijzen, -léla; tr. -léja;' (op en 


neer), -lälsja . 

bijzonder, wêngi ... -umá, blz. 74 


(2) 
binden, -lémba; vast-, -bánda 

binnen, nd'àtéi bi; nd'étéi éà; 


batéi, 4 

binnengaan (komen),' -otswa 

binnendoen , -otswsya 

binnenste, botéma, 2 

bitterheid, bololo, 2 

blad, lokásá, 6 

blad van bolilo-palm, nsssé, 7 

blad van likali-palm, lols1s, 6 

blanke, bondélé, 2 ; nttndélÉ, 7 ; 


ysma, 4 

blazen, -fufa, -fufola ; -fsfa 

blein, lifofa, 4 

blijven, -tsikala, -tsiki 

bliksem, bokaili, 2; likakali, 4 

bliksemen, -kaliana 

blinde, botubyaiso, 1 

blind zijn, -tubya baiso 

bloed, ilóngó, balóngó, 4 

bloeden, -ótala 

bloedverwant, eóto, 2 

bloedverwantschap, ilongo, 4, 5 ; 


isangano, 4 

bloem, lobyá, 6 ; lonjungó, 6 

boek, bUku, 7 

bok, imbok6, 4 

bol, limuka, 4 

boodschap, bosisé, 2 

boodschapper, ekima, 3 

boog, bongángo, 2 

boom, botámbá, boté, 2 

boon, ngondÉ, 7 ; alikó 

boor, ituwo, 4 

boot, isua, isuwa, 4 

bord (school), ibáyá, 4; etanda, 3 

bord (schotel), saáni, 7 

boren, -tuwa 

borst, ntólo, 7 ; - UÉIs, 4 




-

bosch, ngonda, 7; bokonda, 2; 
tusschen 2 dorpen, esanga 3, 


botheid, bontsili, 2 

bot zijn, -tsila 

boter, banteka, 4 

bouwen, -tónga 

boven, baliko, 4 

boven op, nd'aliko ba.; -afema 

bovenhalen (uit water), -inola 

braken, -jwt 

branden, -fda; -longola 

brandhout, lokónyi, 6; klein, 


bostndu, 2 

breedte, botando, 2 ; bontns, 2 

breekbaarheid, bonkéngá, 2 

breien, -tunga 

breken, -buna ; (glas, pot), -bóla, 


tr. -bója; afbreken, -fafola, 
-mukola 

brengen, -yêla; wegbrengen, 
-tómba, -tslka 

bretels, bakambá, 4; banto-
mOO,4 


breuk (lichaam), wëké, 2 

brief, bonkándá (wa mpató), 2 

brieven besteller, itómbenkándá, 


4 

bril, talatálá, 7 

broeder (oudere), botómóló, I ; 


mrué (nalé), 8: (jongere), 

bokuné, I; (van zuster), 

nkana, 8 


broek (korte, kupé, 7 

(lange), pataló, 7 

(meisjes-), bulUku, 7 


brok, emUki, 3 

bron, etóko, 3 

brood, limpa, 4; (van maniok), 


sngwtlt, 3 

brug, boleki, 2 

bruin, lonkómbé, lonk6li, 6 

buigen, -unya; (zich), -unama ; 


voorover, -sunama, -bósama 

buik, likundu, 4; mbóndo, 7 

buikpijn, s8ft nd'ikundu, ssft 


nd'ötéma 

buis, bolófo, 2 

buiten, banja, 4 ; nd'Anja, 


blz. 137 (Il) 

buiten (gaan, komen); -óla 

buiten doen, -ója 

buitengewoon, ekóla, 3 

bukken, -sunama 

bundel, ebólo, esómbo, 3 

bus, inj anja , 4 


c 
cacao, kakáwa, 7 

caoutchouc-liaan, botófé, 2 

caoutchouc-vrucht, litófé, 4 

centiem, sentimi, 7 ; 5 c., liysks, 4; 


10 C., likótá, 4 ; 20 c., waka, 2 ; 
losakó, 6 


chimpansee, ejá, 3 

cylinder, bompomoka, 2 


D 

daar, blz. 51, 52 

daarbij, mpé, lénkiná, blz. III 


(3,8) 

daarna, mpá(ngá), ká(ngá), 

blz. 83 (7), 155 (3) ; wij'äká, 
blz. 112 (10) 

daarom, la ntsin'sk6, blz. 183 

dader, bokeli, I; nkeli, 7; 


afleiding, blz. 15 (2), blz. 161 

(3) 

dag, winá, 2; loswó, 6 ;mbilé, 
7; jefa, 4 ; bokola, 2 ; 
blz. 61 (l) 

dagen, -kyt 

dageraad, liky§la, 4; ekyIDo, 3 

dak, nsambá, 7 

dakbedekking, liWo, 4 

dakkeper, b-5k6ká, 2 

dal, im6m6ku, 4, 5 

dalen, -kitela 

dam, nkongé, 7 ; losimba, 6 

damp, I-M, 6 

dan, blz. 184 
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danken, -sima 

dans, bobina, 2; isano, 4 

dansen, -bina 

danser, bobinyi, 1 ; mbinyi, 7 

darm, bosof5, 2 

dat, aanwijz. vnw., blz. 44; 


voegwoord, te, mbo, wate, 
blz. 150 (1) 


dauw, Eongi, 3 

deel, etényi, 3 ; etáte, 3 ; lióndo, 4 

dealen, -kafa, -kafola ; aan iem., 


-kafela 

deeling, likafo, 4 

definitief, botàko, 2 

deinzen, -ututa 

deken, bolangitsi, 2 

dekken, -kUka ; -bUmba; (dak), 


-téla; (nok), -kuka 
deksel, eumbwá, 3; Ettjwá, 3; 

littlo; 4 

delven, -tsima 

denken, -kanela, -kakaja 

.deugd, Eongyá, 3 

deur, ekuks, 3 

deuropening, wiso, 2 

deze, aanwijz. vnw., blz. 44 

dichtbij, tutE, bols 

dichtbijkomen, -tutama, -bóla

ma 

dichtbij zijn, -tutsi, -b5li, -uki 

dichtst bij, blz. 167 

die, aanwijz. vnw., blz. 44 

dief, wiyi, 1 

diefstal, iyá, 3 

dienaar, bontamba, 1; boi, 8 

dienen, -kambela, -sáela 

dienen voor, -bonga 

diepte, bolindó, 2; in de diepte 


gaan, -linda 

dier, nyama, 7 

dierba~tr, -langema (relatief) ; 


-á lolango, 6 

dij, Efclo, 3 

dikte, bonénE, 2; esusá, 3; 


déM, 3 

dikwijls, wEyowEyo 


ding, jöi, 4 

Dinges, blz. 156 (1) 

dinsdag, besála béfé 

dit, aanwijz. vnw. blz. 44 

dobbelen, -usa jeké, 4 

dobbelsteen, jeké, 4 

doch, 1015 

doek, itambála, 4 

doen, -kela 

doen doen, causatief, blz. 99 

dokter, bonganga, 2 ; inlandsche, 


nkanga, 7 

domheid, bololé, 2; esenga, 3; 


bomelo, 2 

dompelen, -ina 

donder, ekungola, 3 

donderdag, besála bénd 

donderen, -kungola 

donkerheid (kleur), wo 2 ; tu 

donkerte, wfiima, 2 ; tu 

dood, iwá,4; ibwá, 4 

doode, bowéi, 1 

dooden, -boma 

dooder, boomi, 1; momi, 7 

doodslag, liomi, 4 

doof zijn, -kinda baMi; ki 

doopen, -ina 

door, la, blz. 136 

doorboren, -tuwa 

doordringend, ngém 

doorn, liéké, 4 ; liténdé, 4 

doorsnijden, -téna 

doos, nkófo, 7; (metalen), 


injanja, 4 

dooven, -fofya ; intr. fofa; fofu 

dorp, esé, 3; bobila, 2; (ge


boorte-), bolá, 2, blz. 140; 

(tijdelijk), nganda, 7; (ver

laten), eláli, 3 


dorst, mpósá éy'äsi, 7 

draad, lofskwá, 6; b-5ngi, 2; 


(metaal-), bolongó, 2; bo

nkóka, 2 


draaien, elengola; intr., -elengwa 
dragen, -tómba; (over schou

der), -sátela 

-~_._-' -



drager, botómbi, 1 

drank, ikémo, 4 

dreigen, -ána; (onweer), mbula 


-ilola 

drie, -sáto 

drift, bompósá, 2 

drinken, -mEla, -mina 

drinkbeker, ekálá, 3 

drinker, bomEli, 1 

drinkwater, basi ba mmamEla 

droefheid, 10kEséli, 6 

droef zijn, -kEsEla 

drogen, -kása ; trans. -káseya 

dronken zijn, -lángwa balako 

droog, kásu 

droom, 1i15to, 4 


r 

I 
1 


~ droomen, -15ta 
droomerij, elendélá, 3 

druk in de weer zijn, -tatena, 

-fefengana 
drukken, -ika; -mása 
druppel, litangá, 4 

druppelen, -tanga 
dubbel, imbámbé, 4 

duidelijk, fomb5 
duif, embengá, 3 

duim, bosai w'eme, 2 

duisternis Wllima, 2 

duivel, boloki, 1 

duizend, nkóto, 7 

duizendpooter, nkotó, 7; loko

j 
 tó, 6 

dun, fEléfElé; isali, 5 

duren, -monga, -tEma 

it dus, seld, mb5ko, blz. 117 

dwaas, bomElo, 2 

dwaas kijken, elendélá, 3 

dwalen, -unga, -bunga 

dwars zijn, -ékama, -kékama 

dwarsheid, wekesano, 2 

dwerg, Ekélé, 3 

dwerg blijven, -kéla 


E 

echt, móngó, blz. 74 (2), 186 


echter, ndé, 1015 

echtgenoot, beme, 1 

echtgenoote, wäli, 1 

eed, ndai, 7 ; -téna ; blz. 180 

één, -mo, -m5k5, -m5(n)koI5; 


blz. 55, 56 (2) 

een (de ... de andere), -nyi ... nyi 

eend, isweswe, 4 

eenig, Etoi, 3 

eenig kind, likindá, 4 

eens (onbepaalde tijd), lingá, 


blz. 168 (2) ; (ereis), felé 

eenzaamheid, bolengéli, 2 

eerbied, imEmyá 

eeren, -mEmya; (met onder


danigheid en liefde), -fika 
eergisteren, lifé 
eerste, josó, 4; ntóndó, 7; 

bokálá, 2; blz. 61, 167; 

(voor de eerste maal), kilê 


eerstgeborene, ns5mi, 7 

eertijds, kalakala, kolokolo 

eetwaren, tema tswa ndélé 

eeuwig, sékê 

effenen, -lala 

ei, bokelé, 2 

eigen, móngó, blz. 69 (7) 

eigenaar, bomóngó, 1, blz. 139 

eigenschap, limóngó, 4 

eiland, ekóle, 3 

eind, nsuko, 7; ntundu, 7; 


esuké,3 

eindigen, -sija, -sileja; -sukela 

elders, blz. 166 

elektriciteit, bongai, 2 ; lotiliki, 6 

elk, wêngi, ótswá, blz. 73 

elk(een), blz. 89 

elkander, blz. 101; bij elkander 


zijn, -singingala, -singitana; 
-bamba 


ellende, elo, 3 

emmer, katini, 7 

en, la, ko(ko )ko ; mpé ; blz. 11 0 

engel, angélu, 3 

engheid, nkaká, 7 

enkel, likésé, 4 
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enkel (voornaamw.), -mö, blz. 89 

enkelvoud, bokaika, 2 

er, Ek:) 

erfenis, lisangó, 4 

ergens, blz. 166 

ergeren, -koojweya iaku, 4 

ergeren (zich), -kunjwa iaku 

ergernis, iaku, 4 

erkennen, -longoja; niet erken


nen, -tándola 
erven, -sangola 
eten, -lé; gegeten worden, -lhna; 

te eten geven, -lêya 

etter, tswiná, 5 

Europa, Mpótó, 7 

evenals, blz. 108, 151 

even(ereis), felé 

eveneens, ng'6k6; 0 lá 

ezel, mpunda, 7 


F 

. fabel, bokóló, 2 

fabriek, talié, 7 

familie, il~ng:>, 4, 5 ; liótsi, 4 

feest, ntEkE, 7 ; fétu, 7 ; pésu, 7 

fiets, bosingelétsi, 2 

fijnheid, isali, 5 ; (smaak), jeM, 4 

flauwheid, b~ld6, 2 

flesch, bolangi, 2; bolónda, 2 

flinke jonge man, bolángala, 2 

flinke jonge vrouw, lifoku, 4 

fluister, impwempwe, 4, 5 

fluit, lofonge, 6; losé(b)a, 6 

fluiten, -UIa 

fluiter, wUli, 1 

fooi, mbatabisi, 7 

foppen, -kósongana, -lénga 

fout, bo(b)unga, 2 

frank, falánga, 7; (halve), 


mé(n)yá, 7; (vijf), mpáta, 7 

fuik, bolékaj 2 


G 

gaan, -tswá; -kenda; -nanga; 

(doen gaan), -nangya, -kmja; 

(met borst omhoog), -kalema, 

-lángaana j (naar het bosch), 

-lindela; (op zij), -bUlama; (op 

zijweg), -eta 


gaar worden, -yé 
é ' ....,gaarne hebben, -sima, -langa 


gal, ns6ongu, ns6ongi, 7 

gang, lokmdo, 6; 

bompwélá, 2 

garen, b\isu, 7 

garnaal, bofali, 2 

gat, lilusu, 4 

gauwte, ikáo, 4 

gave, nganji, 7 

gaviaal, nkondé, 7 

gebed, loöndo, 6 

gebeuren, -iela 


(doorgang), 

gebieden,. -tóma j -sisela 

gebod, lotómo, 6; bosisé, 2 -( 

gebonden worden, -tUngama 

geboorte, eótswelo, 3 

geboren worden, -bótswa 

gebrek, mbomba, 7; (tekort), 


welá, 2 ; groot, wèléla, 2 

gebrek lijden, -éla, -élela, -éle

ngana 

gedaan maken, -sija, -sfieja 

gedacht, lokanyi, 6 ; bokakali, 2 

gedierte, bonyanyama, 2 

gedijen, -bonga; -ménga 

gedrag, bokisánsé, 2 

geel, bosáká, 2 

geen, nkó, blz. 73 

geesfff elimá, 3; v. overledene, 


j)okáJi, 2 

geèuw, wasáse, 2 

geeuwen, -ása wasáse 

geheel, bonkUndu, 2 

gehechtheid, boákako, 2 

geheim, wisisá, 2; ekundé, 3; 


mpala, 7 ; lokUkQ, 6 ; nkuko, 7 

gehuwde, bolongányi, 2 

geit, ntaa, 7 

gejammer, botataano, 2 

gelaat, elongi, 3 




, . 

gelach, tala, 5 

geld, likonja, 4; bakótá, 4; 


bafunbá, 4; falánga, 7 

geldwaarden, blz. 63 

gelegenheid, efosá, 3; ESasS


mbysla, 3; afleiding op elo, 

blz. 24 


gelijk, fia 
gelijk hebben, -lónga 
gelijk geven, -lóngya 
gelijk maken, -sja; zie effenen 
gelijk zijn, -slama 
gelijken op, -kolanala; blz. 116 


(10), 137 

gelijkenis, ekojá, 3 

geloof, njiméjá, 7 

geloofsleerling, ba6nji, 1 ; boki

mi, 1 

gelooven, -imeja 
geloovige, wimeji, 1 

geluk, sssnga, 3 

gelukken, -banga 
geluid, lafasa, 6 

gemakkelijk, ontkenning van 


moeilijk 

gene, -nyi, blz. 44 

geneesmiddel, boté, 2; ntutsá, 7; 


bonganga, 2 

genegenheid, lióta, 4 

genezen, -bika; (wonde), -yÉ 
genoeg, kokili; koa 
genoeg zijn, -koka 
genster, losáse, 6 


I 

geschenk, lionja, 4; nganji, 7; 


bolingako, 2 ; ge2lenden, 

mpató, 7 


geschiedenis, bosakó, 2 

geschikt zijn, -banga 

I 
 geschil, likambo, 4 

geschrift, lakatsi, 6 ; baali, 2 

gesjirp, fwîfwi 
gesp, lingsngÉ, 4 


I 
 getal, boanji, 2 

getuige, ndonga, 7; (oog-),

mpÉnaki,7 ; (oor-), mpókaki, 7 
1 geur, nsolo, 7 


gevaar, mpssÉ, 7 

p:evangene, jwingá, 6 

gevangenis, ba16ka, 2 

gevangen worden, -tUngama 

gevangen zetten, -tungya 

gevangen zijn, -tungi 

gevecht, etumba, 3 

gevel (voor-, achter-), bakÉÉIÉ, 2 


(zij-), elongi, 3 

geven, -kaa, blz. 38; (de hand), 


-sambela 

gevoel, ökelo, 3 

gevoelen (pijn), -óka 

gevoelen voor, -ókela 

geween, lilelo, 4 

geweer, bondóki, 2; mbáo, 7 

geweldig, ekóla, 3; óma, 1; 


-kaka ; blz. 120 

gewoonte, jekela, 4 

gewoontevormen, blz. 81 en 


145; afleid, ela, blz. 162 (6) 

gezag, mpifo, 7 

gezang, njémbo, 7 

gezel, boningá, 1 

gezeten zijn (vogel), -kotama 

gezondheid, ekémo, 3; lokémbu,6 

gezond zijn, -kéma 

gezwel, weké, 2; efifá, 3 

gierigheid, lank6t6, 6; la

nkfugi, 6 

gieten, -iteja, -itela 

gij (enkelv. je), wÈ 

gij (mv.), inyó 

gisteren, lóbi 

glad, sÉisÉi 

glans, bangsi, 2 

glas, talatálá, 7 ; bolangi, 2 

glas (beker), ekálá, 3 

glibberig, sÉli 

glibberig zijn, -sÉla 

glibberigheid, basÉli, 2 

glijden, -tslemwa 

God, Njakomba, Mbombiándá, 7 

goed (voor goed), botäko, 2 

goedhartigheid, boya(a), 2 

goedhartig zijn, -ya(a) 
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f 
f 

goedheid, bnl6tsi, 2 

golf (inham), bnsnki, 2 

golf (baar), bokeo, 2· 

gonzen, nyé; -inga 

goud, wolo, 2 

graag hebben, -snna 

graat, lokangu, 6 

gracht, wao, 2 

graf, boómba, 2 

grafdelver, itsnnangélo, 4 

gras, boyau, 2 

grasplein, esóbé, 3 

graven, -tsima 

grijpen, -kumba, -buta 

grens, bolelo, 2 

griffel, tlisi, 7 

grijs, teo ; kokoko 

grilligheid, elangélá, 3 

groei, lisskwa, 4 

groeien, -sEma 

groen, lonkásá, 6; longánju, 6 

groente, ndunda, 7 ; emukélá, 3 


. groep, boloi, 2 

groet, mbékó, 6 ; bosambelo, 2 ; 


boseso, 2; bolingako, 2, 

blz. 182 


groeten, -békola; -sambela ; 
-sesa; -linga 

grond, lo6ko, 6 

in den grond zetten, -lubya 

uit den grond trekken, -luola 


grondslag, ntsina, 7; litsina, 4 

grootheid, bnnSnE, 2; esusá, 3; 


zie vergrootwoorden, blz. 160 

grootouder, nk6kn, 8 

grot, lokuku, 6 

gulzigheid, ilunji, 4 ; bnW.n, 2 


H 

haak, ikofn, 4 

haan, ns6s6 éä jwende, 7 

haar, lonkunja, 6; wosá, 2 

haar (hoofd), libw6, 4 

haar opdoen, -tónga babw6, 4 

haar (enkv.), -kándé, -káé 
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l. 


haar (mv.), -ki5 

haard, i5t5, 4 

haard aanleggen, -bamba i6tá 

haast, ikáo, 4'; lokámo, 6; 


l-omo, 6 

haasten (zich), -káola; -káma 

haat, jwino, 6 

hagedis, boselê(nkéta), 2 

hagel, mboko, 7 

hagelen, -jwé mbnko 

hak, l-ongo, 6 . 

haken, -kofama; -kákema 

haken (trans.), -knfya; -kákya 

hakken, -téna 

halen, -kola; (voor iem.), -koela; 


(iemand), -koola 

hals, nking6, 7 

halve frank, méyá, ményá, 7 

hand, likata, 4 

handdoek (uit schors), botuwá, 2 

hand geven, -sam bela; in de han

den klappen, -kUnda esáka, 3 

handel, bomMngo, 2; boluká,2 

handel drijven, -luka bomMngo 

handelaar, engomisi, 2 

handeling, blz. 57 (4), 161 (4) 

handelwijze, eléngé, 3; loléngé, 6 

handgeklap, esáka, 3 

handvat, bokitswá, 2 

hangar, ingómba, 4; esamba, 3 

hangen; -fanema ; tr. -fanya 

hangen tegen aan, -smgama; 


tr. -smgya 
haperen, -kofama; tr. -kofya; 

-lmfosana; tr. knfnsanya 

hard, la bö16 

hardheid, bö16, 2 

hardhoorigheid, et6itoi, 3; bo

mpokotói, 2 

hardnekkig zijn, -tsilingana 

hardnekkigheid, botsilingano, 2 

hardvochtig zijn, -onjwa 

hardvochtigheid, b-6njwa, 2 

harem, ndnng6, 7 

hark, inkanya, 4 

hart, bolóko, 2 ; botéma, 2 (fig.) 


I 



4 

\ 

\ 
\ 

\ 


haten, -ina 

hater, winyi, 1 

haven, ióngo, 4 

hebben, -Ie la ; -báta 

hebzucht, ekákélá, 3; lofefé, 6 

hecht, boala, 2 

hechten, -báka ; -bákakaja 

heel, -umá; blz. 74 (2) 

heengaan, -imana 

heiligheid, boytngwá, 2 

he], Ufelu, 4 

helder, fu, fs ; (water), ktngdsle, 


tsoa 

helder worden, -fuola, -ómbola 

helft, bokala, 2 

hellen, -sslama ; (op zij), 


smbama; tr. -seja; -smbya 

helling, nkitsinganga, 7 

helpen, -kambya; -kámbola; 


-ltkala ; (uit gebrek), -éola 

hem, endé 

hemd, simisi, 7 

hemel, loóla, 5 

Hemelvaart, Ebundelo, 3 

Hemelvaart O.L.V., Ebunjelo, 3 

hengel, ilMa, 4 

hengelen, -15fa 

hennep, bángi, 7 

herfst, boje, 2 

herhalen, -konga, -uta, blz. 162 ; 


-utela 

herinneren, -ofweya; (zich)-ofwa 

herinnering, j ofwá, 4 

herstellen, -5sala ; -sambala 

heup, lokondó, 6 

heuvel, nganga, 7 

hiel, limutu, 4 ; litsinji, 4 

hier, ant, at, éndo(ko), blz. 51 

hij, endé, eé, andé 

hijgen, -lómotana ; mpóma, 7 

hik, iséséku, 4 

hinken, -tenguma, zelfst. nwo 


botengu, 2 

. hoe, ngámó; mó; te mó 


hoed, isuku, 4 

hoef, losángá, 6 ; lisámbt, 4 


hoek, ikóno, 4 

hoest, lokasu, 6 

hoesten, -kasula 

hoeveel, -ngá, blz. 73· 

hoeveelheid, bskoka l'skoka 

hoewel, nkuma, lá, blz. 116 

hok, elóngó, 3 

hol, lokuku, 6 ; ntóka, 7 

hond, mbwá, 7 

honderd, bonkámá, 2 

honger, njala 7 ; naar vleesch

spijzen, jwilo, 6 

honig, banMngu, 2 

honigraat, mpáko, 7 

hoofd, batsá, 2 

hoofddeksel, likUka, 4 

hoofdkussen, bonkili, 2 

hoofd (man) , bonkonji, 1 

hoog, sangaa; léngelénge 

hoog zijn, -sángema, -sángaana ; 


-sángangala 

hoogland, bokili, 2 

hoogmoed, iféngóyá, 4 

hoogte, lisángé, 4 

hoogwater, mpela, 7 

hoop, bosóko, bofiko, 2 

hoop, ndendéjá, 7, lolendejo, 6 

hooren, -óka; -lánga 

hoorder, woki, 1 

hoorn, liséké, 4; bokoló, 2 

hoorn om te blazen, ilóla, 4 

hoornen, loséké, 6 

hoozen, -aa 

houden, -kîta 

hout, bobáyá, 2; zie brandhout 

houtlarve, lof5se, 6 

houtskool, jäla, 4 

huid, lofoso, 6 

huis, ilombe, 4, 5 ; bot1imba, 2 

huisdier, ebwa, 3 

hulp, nkámbó, 7; ndtká, 7; 


esájelo, 3 

hulpgeroep, nkimo, 7 ; om hulp 


roepen , -UIa nkimo 

hun, -ki5 

hurken, -sanjama ; basanjo, 2 
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hut, esElé, 3 
huwelijk, liála, 4; kerkelijk, 


bolongányi, 2; -hetaling : 

jengi, 4; basánga, 2 

ten huwelijk nemen, -kumbola; 

ten huwelijk genomen wor

den, -kumbwa 


huwen, -bála 

I 


ieder, wêngi, 6tswá 
ijver, botsina, 2 

ijverig zijn, -tsiniana 
ijzer, 10010, 6 

ijzeren tuig, efeko, 3 

ik, emf, em 
immers, kamba(ka), hlz. 117 


(lIl, 3) 

in, ndá; -atswa 

inbezitneming, eátelo, 3 

inboorling, bosi, 1, blz. 139 

inderdaad, ng'áká; ng'ása(ka) . 


ndá tS! ; ns5nsálá ; blz. 169 ' 

indien, ngá; áyaká; wénáká; 


blz. 129 

ingevallen oogen, bentake, 2 

inkt, into, 3, bäsi b'önkándá, 4 

innemen. -mEla 

inpakke~, -kama 

inschepen, -kondela 

insekt, iwawa, 4, 5 

instappen, -kondela 

intreden, -matswa 

inwikkelen, -bamba 

inzwelgen, -mEla 

ivoor, b-anja, 2 


J 

ja, e, i, 0, met of zonder ndé; m 
jaar, mbula; 7 ; bawá l'oje 
jaargetijde, eleko, 3 

jacht, boenga; 2; mpao, 7; 


bokila, 2 ; Jitá, 4 


jagen, -benga 

jager, boengi, 1, mbengi, 7 

jaloerschheid, juwa, 4 

jammeren, -tataRlla 

jamswortel, momá, 7 

jas, kasáka, 7 

jeugd, balengé, 2 

jeuk, bokosa, 2 

jong, lantei, 6; b-~n~lu, I; 


Elengé, 3 ; mpau, 7 ; eMsá, 3 ; 
van vogel, jasa, 4 


jonge man, bolángala, 2 

jonge vrouw, lifoku, 4 

jongmenseh, b-~n~lu, I 

juist zijn, -longama; -s6ngotana 


K 

kaak, boángá, 2 

kaakbeen, loángá, 6 

kaal, k515ng5 

kaal zijn, -k51angwa 

kaal scheren, -koola 

kaalhoofd, imenga, 4 

kaars, busi, 7; babyá, 2 

kader, kándala, 7 

kakelen, -kékela 

kakkerlak, lafesu, 6; ikongo, 4 

kalebas, ekutu, 3 

kalm, sile 

kalm zijn, -silama ; -tsitsima 

kalmte, bosilámá, 2 

kam, isan6la, 4 ; mbánjó, 7 

kamer, lonténá, 6; (slaap-), 


loulu, 6 

kameraad, boningá, I ; bouwá, 1 

kameraadschap, lankllnjwá, 6; 


iningá, 4 

kan, milika, 7 

kant, wni, 2 

kapot maken, -fita; -boma 

kapot slaan, -b6la 

kappen, -kata; brandhout, -buna 

kapstok, bokáko, 2 

kasserol, isas6, 4 




\ 
\ 

kast, lomoala, 6 

kat, ngoimpángá, pûsu, 7 


(wilde), bomangá, 2 

kauwen, -t5ma 

keel, bongóngó, 2 

keer, blz. 57, (4) 

keeren, -ámba, kámba 

kennen, -éa; gekend zijn, -éana; 


bekend zijn, -étana; te kennen 

geven, -laka; leeren kennen, 

-ékya 


kerk, ibmbs yà Njakomba 

kerkhof, ngélo, 7 

Kerstmis, Eótswelo, 3, Lobóta, 6 

keten, bonyoála, 2 

keuken, kûku, 7 

keus, ssonányi, 3 

kies, skskû, 3 

kieuw, àngásû, 3 

kiezen, -sona 

kijken, -bala, -lenda 

kin, smsku, 3 

kind, b5na, I 

kip, nsósó, nkák5, 7 

kist, sandûku, 7 

klacht, bosáá, 2 

klagen, -sáana 

klas, ekalási, 3 

klauw, lokálá, 6 

kleed, etóo, 3; bonkóto, 2 

kleeden, -látsa; zich I5ta 

kleedingstuk, sl5tswá, 3 

klein, zie verkleinwoorden, 


blz. 34 (5) 

kleinheid, isîsi, 5 

kleinkind, bonkáná, I 

kleinkind-schap, linkáná, 4 

kleur, bokóo, 2 

klimmen, -bunda 

klok, ngonga, 7 ; elónjá, 3 

klop, kû 

knagen, -kéksta ; -fyöta 

knecht, boi, 8 

kneden, -nyoma 

knie, liángá, 4 

knielbank, ib515ng5, 4 


knielen, -kus'aóng5; -kwé ib:S
lóng5 


knoop, lilita, 4 

knoop (van kleed), i:N.ngo, 4 

koe, ngámbo, 7 

koelen, -tsitsima 

koelte, ntsitsi, 7 

koer, Ioánjá, 6 

koffie, káwa, 7 

kogel, lisásé, 4 

kok, bolámbi, I; kûku, 1 

kom, saáni, 7 

komen, -yá ; van, -ima 

komst, eyêIo, 3; boyá, 2 

kool, jàla, 4; (groente), sû, 7 

koopen, -sómba 

kooper, bosómbi, 1 

koor, ilongá, 4; baambi, 1 

koord, bokulu, 2 

koorts, efokélá, 3 

kopal, mbaka, 7; itswá, 4, 5 

kopal maken, -tûla... , -bóka ... 

koper, konga, 8; geel, káng5, 8 ; 


- en ring; jiimbá, 4; konga, 8 

koppelen, -onga 

koppig, loketó, 6; botendó, 2 

korf, itónga, 4 

kort, nk'élingi, zie blz. 168, 169 

kortheid, biiwé, 2; yiiwé, 5 

kort worden, -ûwela 

koude, mpio, 7 ; lompy5, 6 

kraai, wàngánga, 2 

kraaien, -béka 

kraal (parel), liyaka, 4 

krabben, -kwata 

kracht, nguyá, 7 ; boló, 2 

krak, kaa 

kreek, liéké, 4 

krijt, mpémbé, 7 ; songo, 3 

kring, jéngo, 4'; jikya, 4 

kristen, bokeIésu, 1 

krokodil, nk5li, 7; zie gaviaal 

kromming, likûmba, 4 ; jendó, 4 

kronkel, lofûta, 6 

kronkelen, -lälinga 

kruik, bonkálu, 2 
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kruimel, lofumbu, 6 
kruin van hoofd, ntámbá, 7; 


- van boom, nsfingé, 7; 

botsá, 2; van bosch, 

ndongitfili, 7 


kruis, ekulusu, 3 

kuikentje, jasa, 4 

kunnen, -kusa, blz. 124 

kwaad zijn, -óka nksls, 7 

kweeken, -bóngola 


L 

laag, fusts; bansé 
laag zijn, -fika, -fikiana, -fiki

kala 
laag water, bowá, 2; tOO, 5; 

ngandá, 7 

laat (te), elongont6.lola, 3 

laatste, bafska, 4; mbósa, 7, 


ntsindéjá, 7; esUko, 3, 
blz. 167 


.laatst zijn, -tsindeja 

laatste oordeel, likambo j'êsuko,4 

laatstgeborene, bakuka, 4 

lachen, -sska; (zot), ssskélá 

ladder, etalango, 3; ngandó, 7 

lade, issngo, 4 

lak, lángi, 7; (brieven-), bo

laká, 2 

laken, bolèkányi, 2 

lamp, boinda, 2 

land, bokili, 2; aan land gaan, 


-safwa; tr., -safola j van land 
steken, -ssmala ; i.ntr., -ssmwa 


lang zijn, -teela 

lang maken, -teeja 

lang duren, -manga, -u,ma 

langdurigheid, elingi, 3 ; efw, 3 


(nog) lang niet, ino, blz. 168 

langs, lá; blz. 136 (5) 

langs iets af gaan, -sfia 

langzaam, ik5ks, 4; lokuto, 6 

lans, likongá, 4 

lap, ebóló, 3 

last, bonganda, 2 


laster, efatsi, 3 

lasteren, -fatsa 

lastig vallen, -tungya 

laten, -tsika; blz. -99; blz. 121 (2) 

lavement, wangóli, 2 

lavement zetten, -ángola 

lawaai, etongó, 3 ; !afasa, 6 

lawaai maken, -tongola 

leder, ekóto, 3; lok6to, 6 

ledig, foófoó 

leem, lomfitsi, 6 ; iómba, 4 

leemen vloer, liómbo, 4 

leenen, -samba; uitleenen, 


-sombya 

leeraar, bolaki, I 

leeren, -éka, -ékola 

leerling, wëkoli, I 

leggen, -ámbya; in de zon, -ánya 

lei, iksngt, 4 

leiden, -tlsya 

lenden, betsitsi, 2 

lengte, botálé, 2 

lepel, itóko, 4 

les, lilako, 4 ; lolaki, 6 

letter, lttsls, 7 

leugen, impulu, 4, 5 

leunen tegen, -ékama, tr. -skya 

leunstoel, ylko, 4, 5, 

leven, -bika; het lobiko, 6 

lever, lofiko, 6 

lezen, -banda 

lezer, boanji, I 

liaan, bakoli, 2 ; langoli, 6 

lichaam, byongé, 3 ;jongé, 4 

lichaamsdeel, elembo, 3 

licht, folé(lé); (niet zwaar), 


wasawasa 

lichten, -ká(b)ola ; kábO 

lichtgeloovigheid, iméjimeja, 3 

lichtzinnigheid, !aMso, 6 

lidmaat elama., 3 

lied, nsao, 7 

liefde, lolango, 6; nganji, 7 

liegen, -limba; -fomba impulu, 4 

liever, omeka, blz. 115 (7) 

liggen (op ... ), -afema, -afi; 




(op grond), -ámema, -ámbi; 
(gaan liggen), -bétama; (op 
rug), -ulema, -kali 

ligstoel, ngwtmdé, 7 

lijden, -óka eefé, 3 

lijk, iláká, 4 ; bojwó, 2; 


I eembe, 3 

lijm, bolembo, 2; bondambi, 2 

lijn, bolongá, 2 ; in de lijn zijn, 


-longama 

likken, -ámbola; -fela 

linkerzijde, ens:>, 3 

lip, loeu, 6 

list, elángi, 3
i 


i 
I 
 litteeken, efofá, 3; gli, eféti, 3 


lof, losuyo, 6; godsdienstoefe
r ning, l-:>fu, 6 

I long, lifofó, 4 


loochenen, -ángana j het 

jwangano, 6 


loopen, -likumwa; het 

loángu, 6 


loskoopen, -sikola 

loslaten, -lisa 

losmaken, -lémbola, -tlingola 

losprijs, nsikó, 7 

lostornen, -sambola, -tóngola 

los"'Tingen, -nokola 

loven, -suya; blz. 31 (4) 

lucifer, fáfo1:> , 7 

luiheid, bomponYE, 2 

luik, ekuke, 3 

hIipaard, nkoi, 7 

luis, losili, 6 

luisteren, -ókoja; -lángoja; -kwa, 


blz. 173 


1\1 

maag, likundli, 4 

maagd, bokotá, 2 

maal, mbala, 7; blz. 57 (4); 


bokola,2 
maan, nsóngé, 7; kwartier, 

bonjali, 2; volle maan, li
ngumá,4 

maand, wgli, 2 ; nsánjá, 7 

maandag, bamango, baango, 4 

maar, 1:>16, ndé 

maat, jweji, 6 

machine, isini, 4 

macht, mpambá, 7 

magazijn, bangasini, 4 

mager zijn, -onda 

magerheid, b-onjli 

maïs, tisángu, 4 

maken, -ema 

maker, wemi, I 

malschheid, b-:>lu, 2 

man, jwende, 6 

mand, yiika, 5 

maneschijn, wèli, 2 

manier, eléngé, 3; loléngé, 6 

maniok, yoká, 5 ; is:>, 4; loma

ta, 6 

maniokblad, lingánju, 4; ti

nglinjá, 4 

markt, ndombá, 7; esómbi, 3 

mat, it:>ká, 4, 5 

matigen, -eja 

matigheid, b:>nk:>mÉtÉ, 2; jwe

lêji, 6 

matras, bantalá, 4 

medalje, bodái, 2; paláta, 7 

mede-echtgenoote, bokalé, 1 

medelijden, isei, 4, 5 

medelijden hebben, -óka isEi 

meenen, -tánga 

meer, liéké, 4; b:>nYÉmé, 2 

meervoud, bofuia, 2 

meester, nkóló, 8 

meisje, MnOlu ów'ömoto, 1 

melaatschheid, baéká, 4 

melden, -sisela 

melk, bat He, 4 

men, 3e pers. mv. 

mengen, -s:>anya ; gemengd zijn, 


-s:>ana 

mengsel, es:>ányá, 3 

menigte, etu(ku)luku, 3 ; 


zaken, linystiga, 4 

mensch, bonto, 1 
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menschheid, tinto, 4; bont'ou
má 

mes, ifaká, 4; lokulá, 6 

mest, mésu, 7 

met, la 
meten, -eja, -eja 
metselen, -tónga 

metselaar, masó, 7 

middag, mbUé, midi, 7 

middel, bolenjwá, 2, blz. 161 (5) 

middelaar, mbótswá, 7 

middelmatig, jwrl€ji, 7 

midden, ngimá, 7 ; bangimá, 4 ; 


nd'áts'á; endatsi; esambi; 

blz. 137 (ll) 


mier, lifumba, 4 ; Iof::má, 6 

mierenheuvel, bokonji, 2 

miertje, Uálámbi, 4 

mij, emi, em 

mijn, -káIb.(i) 

mik, mbangó, 7 

miktak, etáka, efoké, 3 

milt, loembe, 6 

minuut, minute, 7 

mis, misa, 7 

mis zijn, -séketana, -séka 

misdaad, boséketano 

miserie, ikámba, 4 ; empenda, 3 

mishandelen, -ny:Skola 

mishandeling, bony6ko, 2 

miskennen, -tándola 

misschien, etámá, etámék6, 


mbali, nténá, nkina, blz. 117 

(lI, 3) 


missen, -séka 

missing, eséké, 3 

mist, lombonge, 6 

modder, benkende, 2 

modderpoel, entoku, 3 

moe zijn, -tuka, -teka 

moed, mpiko, 7 

moed scheppen, -sómba I-oma, 7 

moeder, nyangó,nyong6,ngóya, 8 

moedersdorp, bonyangó, 2 

moeheid, lotuku, 6; bompélé, 2 

moeilijkeid, b-olo, 2; nkaká, 7 


moeras, lokali, 6; jwasá, 6 

moeten, blz. 138 (lIl) , 

mogelijk, misschien 

mogelijk zijn, -bunga, blz. 124, 


153 (lI, 1) . 
mogen, blz. 153 (lI), 154; niet 

mogen, blz. 85 (3), 154 (lI, 3) 

molm, mbombó, 7 

mond, bomwa, 2 

mondbehoefte, nkótá, 7 ; ekaté, 


3 ; voor nganda; mbengo, 7 

moordenaar, boomi, 1 

mopperen, -memesana 

morgen, lóbi; nkésá, 7; 's mor

gens, la nkésá 

morsen, -s6fa 

mug, lombémbélé, 6 

muggengaas, inyongéla, 4 

muggennet, bosikitéla, 2 

muis, impömpo, 5 

museh, esojá, 3 

muur, etutu, 3 

muziek, bosiki, 2 


N 

na, nd'ä.feka, wij'ä, blz. 137 (11 

naaien, -samba 

naaktheid, botaká, 2 ; isélé, 4 

naam, Una, 4; blz. 156 

naam geven, -Ha (kundola) Una 

naamgenoot, ndoi, 8 

naar, ndá, ele, blz. 134, 135; 86 ; 


-á, blz. 186 

naast, -tutama, -singitana ; 


blz. 137 

naaste, boningá, 1 

nabij zijn, -tutama, -b61ama, 

nacht, botswó, 2 

nadenken, -sisimya 

naderen, -tutama, -b6Iama 

nadien, l'afeka, nd'ä.feka, wij' 


äk6, blz. 112, 137 

nadoen, -ókola 

nagel (van vinger), lok61á, 6 

nagel (spijker), losété, 6 




4 

naijver, wiinano, 2 
naijver (kwaadwillige), inkUnyá, 

nalaten, -Ufya, -kssanya; (bij 
overlijden), -tsikela 

namelijk, wate, wste, wáe, 
blz. 112 


nat worden, -baka, -sata, 

natuur, boótswá, 2 

nauw, nkénké 

nauwheid, nkaká, 7 

navel, bantalû, 2 

navelstreng, lak5ki, 6 

nazien, -éngela 

nederig zijn, -fikiana, -fikikala ; 


-m5sana 

nederigheid, m5sana, 7 

neef, b5na, 1 ; b5nankáná, 1 

neen, ny.')ny5 ; lakó ; nkó, ö nys; 


blz. 169 

neerbuigen, -sunama 

neerdalen, -kitela 

neerdrukken, -nyekya; -mása 

neerláten, -kiteja 

neerleggen, -ámbya ; -bétsa 


zich -, -bétama 
neerliggen, -ámema, -ámbi; -bé

tama, -bétsi 

neerwerpen, -umba; -ûnja 

neerzetten (zich), -kisa 

neerzitten, -kisi 

negen, iboá 

nemen, -kola; ma, blz. 173 

nergens, blz. 166 

nest, jûmbu, 4 

net, bojángá, 2; botái, 2 

neus, jólo, 4 

neus bloeden, mpólolo, 7 

nier, bomangá, 2; bolóko wä 


wäli, 2 

niet, ontkenn. vorm ww.; fiS; 


nyi! ; mpa(mpá) 

nieuw, -a yoóko; -a'5Iu 

nieuws, losango, 6 

niezen, -kasela; lokasé, 6 

nijd, inkûn~, 4 


nijlpaard, nkufó, 7 
nijpen, -mása 
nijper, imása, 4 

noemen, -éta ; -tánga 
nog (eens) lénkiná; '-konga, 


blz. 162 

nogmaals, lénkiná ; blz. 89, 112 


(8), 162 

nog niet, blz. 98, 168 (3) 

nok, bakanga, 2 

nood, wèlá, 2 ; èlo, 3 

nooit, habit. negat. blz. 85>(3), 


148 

nu (as = ans) YOóko = yeéko, 


blz. 65; ekek'sns 

nummer, imeló, 4 


o 

oever, bassla, 2 ; eséla, 3 

of, nkina 
of... of, nkina... nkina ; lá... lá 
offer, mbeka, 7 

offeren, -lekya mbeka 
ofschoon, wambsns ; lá ; mpeka, 


blz. 116 (lI) 

olie, baûta, 4; versche : bosáká, 2 

olie maken, -nyama bosáká 

olienootje, ngûba, 7 

olifant, njaku, 7 ; ndambá; 7 

om, -a + noemvorm, blz. 48 (7) 

om (te), kelá; infinit. blz. 122 


(3, 4) 

omdat, blz. U8 (3) 
omgekeerd, lobûtungola, 6 

omgevallen boom, bakaka, 2 

omweg, ilingo, 4 

omweg maken, -fengola 
omwegen maken, -läJinga 
omwerpen, -mónola ; -umba 
omwinden, -Unga 
onbepaald, nkó loswélé; nkó 

loáko (libáko) 
onbezonnen, afleid. blz. 160 (2), 

162 (6) 
onder, bansé, 4, nd'ànsé 
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ondergaan, -linda ; (zon), -na 
onderhout kappen, -k:>ta botsá, 2 
ondervragen, -15k:>tsa 
onderwerpen, -uja j -tuka 
onderwijzen, -laka 
onderwijzer, bolaki, 1 
ongedurigheid, bofûki, 2 
ongehuwde, bonjemba, 2 
onkruid, IDo, 4 
onmiddellijk, limp:> 
ons, isó ; -kis6 
ont-, blz. 98 (IV) 
ontbijten, -ika ifws, 4; ika lofûlo, 

6 
ontblooten, -kûkola 
ontbreken, -kûtswa 
ontdekken, -isola, -kûkola 
ontevreden zijn, -kina 
ontevredenheid, lomo, 6 
ontglippen, -fûsumwa 
ontgraven, -kundola 
onthouden (zich), -kila 
onthouding, bokilo, 2 
ontmoeten (elkaar), -fomana, 

-kumana; (iemand), -fomana 
la ; -kumana la 

ontmoeting, efoma, efomi, 3 
ontsluiten, -kombola 
ontsteken, -bambola 
ontvangen, -amba; (kind), -f:>

swa 
ontwortelen, -luola 
onvruchtbaar persoon, - dier 

ekomba, 3 
onvruchtbaarheid, bokomba, 2 ; 

(grond), nkáke, 7 
onweer, mbûla, 7 
onweerswolk, IDó, 4 
onwil, lotóno, 6 
oog, liso, 4 
oogscheel, l:>t6k6, 6 
oogwimper, l:>k5ngi, 6 
ook, lá 
oom, isé; (moeders-), nyangö

mpámé, nyangóbika, nga
mpámé 
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oor, lit6i, 4 
oordeel, likambo, 4; (lichtvaar

dig), boluka(ko), 2; (Gods-), 
mbondó (-msla), 7 

oorlog, etumba, 3 ; iaka, 4 
oosten, inysls, 4 
op, ndá, á; nd'aJ.iko; -afema, 

-afi, -afya; blz. 137 (lO) 
opblazen, -tónja 
opgeblazen zijn, ,.tónda, -tó

ndoana, -tóndondala 
opdat, te, kelá; subjonctief 
opdat niet, nyang6; subj. negat. 
opdragen, -lekya 
opdrogen, -kása ; -kánga 
openen, -kombola ; -lifola; 

(oogen), -lifola ; (mond, boek), 
-bûmbola . 

opening (deur), wlsO, 2 
ophangen, -fanya; intr., -fanema 
opheffen, -sángya, -sángola 
ophouden, -tsika; -ámbya 
opmaken (bed), -tanda 
opnemen, -ámbola 
opnieuw, lénkiná; blz. 89, 112 

(8), 162 
opperhoofd, bonkonji, 1 
oprapen, -ámbola 
opsieren, -k6mbya 
opstaan, -émala ; -bétswa ; 

-kyrua 
opvaren, -nana 
opvliegen, -fEkwa ; tr. -fEk:>la 
opvoeden, -b6ngola 
opvolgen, -sulungana; -kitana 
opwachten, -bónda, -lamba 
opzet, jango, 4 ; nk60, 7 
oranjeappel, ilála, 4 
orde, lilongyá, 4 

in - zijn, -longama, -longi 
in maken, -longya 

ordeloos, wéwe; blz. 160 (2) 
ordenen, -longya 
otter, EsME, 3 ; b:>tEtE, 2; liengé, 

4, lioko, 4 
oud, mpaka, 7 ; ek6ta, 3 



ouderling, engambf, 3 

ouders, is'A nyangó, 8 

oude vrouw, ekóta, 3 

over, wru wa, wira j blz. 138 ; 


lá ; blz. 135 (5), 86 (lI) 

overal, wUi la wUi ; bejé béumá 

overdag, la wané 

overbellen, -SElama ; -Embama 

overledene, bowéi, 1 i boila, I 

overmorgen, Ufé 

overnachting, iláko, 4 

overstappen, -fénda 

oversteken, -fénda 

o\"erstroomen, -kuwa, -uwa
l 
overstrooming, lofémbé, 6 


r 
,f' 	 overtreden (gebod), -feja 

overtreffen, -lekola; -leki; -fenda; 
blz. 113 


overtreffend, bonkömbóka, 1 

overvloed, linymga, 4-; bamE


nga,2 
overvloedig zijn, -nymgEtana; 

-nYEngemala; -mEngwa 
overwinnen, -lónga; -finda 

p 

paadje, likili, 4; voorloopig, 
nkánjo, 7 


paal, likonji, 4 

paar, mbamba, 7 

paard, mp1inda, 7 

pad, bompóté, 2; kakaka, 7 

paddestoel, bobwo, 2 

pak, intsingá, 4; bontsingá, 2; 


ióké, 4 

pak maken, -uta 

pakken, -kanda; -kumba ; -buta 

palaber, -likambo, 4; beslechten, 


-sámba 
palm, liyá, 4; lifeké, 4; likeké 

(likali) 4 ; bolilo, 2 

palmerij, nkélé, 7 

palmlat, loasi, 6 

palmlatvlechtsel, lokala, 6 

pàlmnoot, lombá, 6 
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palmpit, loliká, 6 

palmplantirig, nkélé, 7 

palnftak, jänga, 4 . 

palmtaksteel, w~IE, 2· 

pan, pána, 7 

papegaai, nkoso, 7 

papier, papála, 7; bonkándá, 2 

partijdigheid, ikondó, 4 

partijganger, boséká, I, blz. 139 

pas, blz. 163 (I) 

Paschen, Pásika., 7 

passen, -banga; dama; -só

ngana ; -sóngotana 

patat, ibmgé, 4 

pater, mpdu, 7 ; fafá, 8 

paus, pápa, 8 

pen, pilimi, 7; ikäangá, 5 

pennemes, bobûkano,2 

peper, imbénga, 4 

persen, -áma 

pier, basáfi, 2; slijkpier ; bo

tsfmo, 2; aaspier, lofambo, 6 

pijl, likulá, 4 

pijn, EEfé, 3 

pijp, mbongo, 7; b-oma, 2; 


nkonango, 7; (van dier), 
ntóka, 7 


pit, longenga, 6 

plaat (van dak), injanja, 4 

plaats, eténélá, ~ ; bojé, 2, (vóór 


huis), loánjá, 6 

plaatsen, -ila 

plank, ibáyá, 4 ; etánda, 3 

plant, EmEjwáká, 3; ifunja, 4; 


(gekweekte), ónywáká, 3 

planten, -óna; -lubya 

planter, wönyi, I 

planting, blz. 160 (1) 

plas, lisáfá, 4 

plat, fataa; lafélé, 6 

pleisteren, -lémala 

pletten, -minya; -minyola 

plons, tsubu 

plots, sasfmö ; sisili 

pluim, losálá, 6 

plukken, -nuka; -muka 
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plunderen, -funja 

plundering, ifunji, 4 

poeder, mbulumwaki, 7 

politie, pulusi 

peot ··(van dier), lokolo, 6 


(van slachtdier), jendé, 4 

(van meubel), bokéla, 2 

(om te planten), loóto, 6 


porselein, mbélé, 7 

pot, mpoké, 7 

potaarde, iómba, 4 

potlood, I-Mi, 6 

praatje, lisoló, 4; (avond-), 


imes:> , 4 

praatjes, bentde, 2 

pracht, jilangi, 4 

praten, -soola; -mesa 

prauw, wato, 2 

priester, sasÉnd:>, 7 

prijs, wiko, 2 

proef, lomeko, 6 

proeven, -meka 

protestant, b:>tswsji, 1 


.pruts, etula, 3 

puist, lofóte, 6 

punt, ns5ngé, 7; itangá, 4 

punt maken, -s:>ng:>la 

purgeermiddel, boté wa nju

ndólá 

put, lifoku, 4 

putten, -tókola ; -tóka 

Pygmoïde, B:>tswá, 1; Bolumbe, 1 


R 

raak schieten, -bóka já ; ngenge 

raffia, lifeké, 4; -draad, l:>fe

kwá, 6 

raken, -fomwa 

rammel, ngéngé 

rand, b:>mpémpÉ, 2; ikoto, 4; 


(van moeras), ekulu, 3 

rasp, bokóswá. 2 

rat, mpó, 7 

rauw, boyoyo, 2; bouku, 2 


recht, tsi; lisémbi, 4 

recht maken, -sémbya, -sémbola 

recht zijn, -sémbama, -s'émbi 

rechter, elombé,. 3; elimo, 3, 


bosáinbi, 1 ; nsámbi, 7 

rechterkant, elóme, 3 

recht op, kóngóele ; p51:>1:> 

rechtvaardigheid, lisémbi, 4; 


bosémbyá, 2 

redden, -bikya 

rede, b:>1:>k5, 2 

redeloos, afleiding, zie blz. 160 


(2), 162 (6) 

reden, ntsina, 7; bokóo, 2; 


ewélá, 3; d:>k:> , 3; etumo, 3 

redetwisten, -ikya ek:>li, 3 

reeds, -sila ... , blz. 164 (3) 

regen, mbula, 7 

regenen, mbula -jwÉ 

reiger, l-ongo, 6 

reinheid, b:>fét5, 2 

reinigen, -fét:>la 

reis, l:>kend:>; 6 

reiziger, b:>ken}i, 1 

rêlfbaái';seisei 

rekbaarheid, bonanyi, 2 

rekenen, -bétanya ; -béketanya 

rekenkunde, betuya, 2 

rekken, -nana; (lang -), -teeja 

rem, ekanga, 3 

remmen, -suka ; -kanga 

reuk, wömbela, 2 

reukwater, balása, 4 

rib, bokángu, 2 

richting, l-öko, 6 ; wni, 2 

riek, engangwá, 3 

riem, bonséngé ; 2 ; nkámba, 7 ; 


bombémbé, 2 

rij, b:>1:>ng5, 2; in de rij gaan 


staan, -belem:>la 

rijkaard, bokulaka, 1, 2; bokuli, 


1 ; boátsi, 1 

rijkdom, liátsi, 4 

rijpen, -éla; -tuka; (van banaan), 


-tela; rijpe banaan, ntelá, 7 

rijst, 1-5s:> , 6 




ring, lofété, 6; koperen 
jiimbá, 4; konga, 8 


rivier, ntando, 7 ; njálé , 7 

roeien, -hika 

roeier, bohiki, 1 

roeispaan, nkái, 7 

roem, lokumo, 6 

roemen, -kumya 

roep, loélá, 6 

roepen, -éta i-béla ; -béleja ; zie 


blz. 157 (5) 

roer, jendo, 4 

roest, mbaanga, 7 

rok, ifuta, 4 ; popó, 7 

rollen, -kilimwa ; tr. -kilimola; 


-bilinga 

romp, bonkéké, 2 

rond, zie kring 


. rondgaan, -kembola; -éteta 

rondheid, emuté, 3 

rondloeren, -käJtd"a 

rondloopen, -éteta 

rood, ngóla, 7 ; longóla, 6 

rook, bolinga, 2 

rooken, -mEla; ter bewaring, -ita 

rooker, bomsli, 1 ; witsi, 1 

r60kvisch (-vleesch), wito, 2 

rotheid, sfonju, 3 

rotten, -fonda 

rouw, bolso, 2; persoon m den 


rouw, bolsi, 1 

rouwen, -lsa 

rouwtijd, lleli, 4 

rouwzang, boleli, 2 

rug, bokongo, 2; op zijn rug 


liggen, -kalema; isànkalé, 5 

ruiken, -ómbela 

ruilen, -enja, -féngola 

ruiling, jenjá, 4 ; mpéngó, 7 

ruimte, efosá, 3 ; efoyá, 3 ; jole, 4 

rukwind, e:N.kélá, 3 

rumoer maken, -elemola 

rumoermd:éf,; yelemeya 

rups, bot5, 2 

rust, jömo, 4 

rusten, -óma 


s 

samen, isangá; bambaa 

samendoen, -bamba . 

samengaan, -bamana 

samenzijn, -ésana 

schaaf, likulo, 4 

schaamte, nsónyi, 7 

schaap, mpaté, 7 

schaar, bokátsi, 2 

schade, lofîto, 6 

schade doen, -fîta 

schamen (zich), -óka nsónyi, 7 

schap, bolikó, 2 

schaven, -kUIa 

scheede, eláko, 3; ekofá, 3 

scheef zijn, -tmgama 

scheel (oog), lolenga, 6 

scht\(ll (deksel), eumbwá, 3
scheen; bi:J1t5só, 2 

scheiden, -lma; tr.-lsnya, 


-lmola 

schelden, -tóla 

scheldwoord, etóli, 3 

scheppen, (Fr. crOOr) -ánga 

schepper, wängi, 1 

schepsel, wängaka, 2 

scheren, -koola 

scherf, elengá, 3 

scherp, mpfá, 7 

scherpen, -sia; -ángola ; (punt), 


-songola 

scheur, bonkaka, 2 

scheuren, -áta; -átola; pass., 


-átsa 

scheut, ntongi, 7; lis5ngu, 4; 


(om te planten), loóto, 6 

schieten (pijl), -lfka, -ónya; 


(geweer), -kUnda 

schijf, efalá, 3 . 

schil, lofoso, 6; botóola, 2 

schild, ngua, 7 

schild (van schildPad), efaso, 3 

schildpad, lilu, 3; nkUIu, 7; 


smb05, 3; snjsnjs, 3 

schoen, sapáta, 7 ; ekóto, 3 
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r 

school, ekalási, 3 ; sukUlu, 7 

schoonheid, littiká, 4 

schorpioen, yAkglg ~ 5 

schors, lofoso, 6 

schort, lofeélé. 6 

schotel, saáIii, 7; 19k9ngg, 6 

schouder, lis6ki, 4 

schouderblad, eau, 3 

schouw, bombonda, 2 

schrepen, -ála 

schrijven, -kgta 

schrijver, bgkgtsi, 

schrik, bgfglu, 2 

schub, 19fEsé, 6 

schudden, -füka; tr. -ftikya 

schuimbel, loftilo, 6 

schuin zijn, -tÉngama 

schuiven, -stisa, -sókola 

schuld, dakg, 3; (te beta;len), 


mátá, 7; nyongo, 7; bo

mbále, 2 


schunnigheid, botaano, 2 

. schurft, lok6só, 6 


sekonde, sek6nde, 7 

sieren, -kánbEja 

Sinksen, Etómelo, 3 

slaaf, bokwála, bontamba, 1 

slaan, -ktinda; -sákola 

slaap, Ug, 4, 5 

slaapgelegenheid, efosá éà mbé

támá; eétamelo, 

slaapkamer, loulti, 6 


, slang, njwá, 7 

slapen, -imbwa; -anga. (gaan ... ) 

-gtswa; (zich te leggen), 
-bétama 

slavernij, likwála., 4; jömbo, 4 

slechtheid, bobé, 2 

slechts, ö ; lik' 

sleepen, -ktiluta; fig., -nangya. 

sleutel, ifungóla., 4 

slijk, benkende, 2; (gemaakt-) 


is5fi, 4' 

slijm, bglalu, 2 

slikken, -mEla, kyo 

slot, ifung6la, 4 
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sluiten, -komba; -lüa; (oogen). 
-lila; ·kóma; (mond, boek) 
-bUmba 

slurf, wembo, 2' 

sluwheid, elángángálá, 3 

smaak, limekako, 4 

smakelijkheid, jEtt, 4 

smal, mgnyE 

smal zijn, -m6nya.(ma) 

smalheid, Em6nyé, 3, 

smeden, -tUla 

smederij, lotUlo, 6 

smelten, -senjwa: tr., -senjola: 

smeren, -bisa; -k6sa. ; (met slijk) 


-b6mba 

smid, botUli, 1 

smis, lotUlo, 6 

snijden, -téna 

snuit, jolo, 4 

snuiten, -ánba nj6sa., 6 

sommig(e), -m~, -matsi ; -mg!; 


blz. 89 

soms, blz. 168 (2) 

spaander, lofasó, 6 

spannen (boog), -ngánga; 


(strop), -ltfa 

sparen, -s;>ja ; -endola 

speeksel, losónyi, 6 

spel, isano, 4 ; esai, 3 

spelen, -sana: -saa 

sperwer, nk6mbé, 7; bokété, 2' 

spiegel, ilendeya, 4; bontálá, 2 

spin, lifofa., 4; lisangaf6fé, 4 

splijten, -áta; -átola. 

splinter, basgsg, 2 

spoor, l-ina, 4 

spo.tten, -Eta.; -tsingama. 

spotternij, WEtg ; botsingámá, 2' 

spraak, lo'áká, 6 

spreekwoord, bokól6, 2; 10

mbóng6, 6 

spreken, -téfela 

sprenkelen, -myangela 

springen, -támba 

spuwen, -tónya; -tswá; -tUfa. 

staaf, ebendé, 3 




------------------~, 


staan, -émala; -émi ; (laten -), 
-tsika; (op zij), -bulama, buli 

staart, b:mg:mg:>, 2; wela, 2; 
(van geit), -ESU, 3; (van visch), 
l:>félé, 6; (van vogel), etetu, 3 

stam, bonkéké, 2 
stampen, -t:5ka ; tutar stamper, botuté, 2 
stank, liitu, 6 

r stap, likáá, 4
steel, botémbé, 2; (hecht), boala, 

I 2 
steen, ekénjé, 3 ; li:>k:>, 4 
steenzweer, l-iná, 4 
stek (planten), botémbé, 2 

I stekel, bonjasu, 2 ; (van visch), 
weka, 

stekelvarken, ikó, 3 
steken, -t:5ka 
steken in grond, -lubya; van 

land, -sémwa; tr., -sém:>la 
stelen, -iya 
stelljng, ntékáki, 7 ; etalango, 3 
stem, loláká, 6; bongóngó, 2 
ster, b-5tsi, 2 
stere (hout), litámbo, 4 
sterk zijn, -kéma 
sterken, -kémya 
sterkte, b-öló, 2 
sterven, -wá; -bwá 
steunen, -sukuta 
steunpaal, bosukutswá, 2 
steven, mbeló, 7 
stevig maken, -ikya 
stevig zijn, -ika(ma) 
stichten, -bondola 
stijf zijn, -kéta; (pap), -m:5ta 
stijgen, -ulela; (uit de diepte), 

-safwa; tr. -safola 
stikken,- -ifa ; -kifa 
stil, wai ; kutsi ; sile 
stil zijn, -silama; -kutama; 

-kututala 
stoel, mbáta, 7 
stof (zand), b-utu, 2, wutu, 2 
stof (kleeding), etóo, 3 

Hulstaert 17· 

stok, nganja, 7 
stoken, -tumba 
stompel, imunungwá, 4, 5 
stooten, -tsinja 
stop, njinjwá, 7 ; elifo, 3 
stoppen, -lifa 
storm, yeélé, 4, 5 
stotteraar, ikokoma, 4 
stotteren, -kokoma 
straat, bolóló, 2 
straf, esisoli, 3 
straffen, -sisoja ; pass., -siswa 
stranden, -kolama; tr., -koja 
streep, bokili, 2; b:>l:>li, 2; 

overlangsche, b:>ng:>l:5, 2 
strengheid, b-öló, 2 ; jäle, 4 
strijken, -ngóma; cfr. smeren 
strijkijzer, félu, 7 
stronk, efekele, 3 
stronkje, esóngó, 3 
stroom, ntando, 7 ; njálé, 7 
stroomafwaarts, ngelé, 7 
stroomen, -kela 
strooming, ekEli, 3 
stroomopwaarts, nkoto, 7·•

1-010, 6 
stroopen, -temb:>la ;- tóola 
strop, ilónga, 4 
struik, etsiko, 3 
struisch, empesa, 3 
student, wekoli, 1 
stuk, etényi, etáte, 3 
stukkappen (palmtros), -bákola 
sturen, -tsinda, -sókoja; (rich

ten), -enda 
stuur, jendo, 4 
suiker, sukáli, 7 
suikerriet, bosongo, 2; bokokó, 2 

T 

taaiheid, lotulu, 6 ; lotsili, 6 
taakwerk, ntáko, 7 
taal, loláká, 6 
tabak, ikáyá, 

engelé, 3 
4; janga, 4·, 
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" ; 

tafel, mtsa, 7 

tak, etáfé, 3 ; Ek:>ka, 3 

talrijk zijn, -nyEnga ; zie blz. 185 


(V) 
tamboer, ng:>m:>, 7 

tand, l-ino, 4 

tanden vijlen, -tula nsangá, 7; 


-tula wanyá, 2 

tandvleesch, bomUku, 2 

tang, imása, 4 

tas, lcib:>, 7 ; nkényi, 6 

tasten, -mama; zelfst. nwo 


bomamo, 2 

tatoe, b:>njénji, 2 ; l:>kEng:>, 6 

te, ndá, á ; overtr. trap, blz. 121 


(9) 
teeder, b-51u, 2 ; t:>lut:>lu 

teeken, losiké, 6, esilé, 3 

teekenen, -s5na ; -koma 

teekening, lisón:> , 4 

teems, inyongéla, 4 

teerling, jeké, 4 

.teen, bosai, 2 

tegen, object. vorm, blz. 86 

tegen aan... , -f:')tama; tr., 


-f5tsa; vast... , -bása; -básema 

tegenhouden, -suka; -kéka 

tegenover zijn, -ilda ; -longama 


la 

tegenovergestelde,lobutungola,6 

tekort komen, -kutswa 

tellen, -band a 

telwoord, loanji, 6 

termiet, nSEEjá, 7 

terrein, ekoli, 3; piki, 7 

teruggaan, -uta 

teruggeven, -uteya, -utsa 

terughalen, -utela 

terugkeeren tot, -uta ; -utela 

terugkeeren van, -undola 

tevreden zijn, -sima 

tien, jöm, 4 ; ntuku, 7 

tienduizend, nkEsi, 7 

tijd, ekeké, 3 

tijdperk, eleko, 3 

tijdrekening, blz. 61 (II) 


tijdstip, ileko, 4, 5 

timmerman, sapaté, 7 

toekomst, ekek'éyöyá, 3 

toen, bijwoord, blz. 65 ; relatief, 


blz. 106 (e) ; 183 

toestand, boyako, 2, blz. 92 

toezien, -lenda, -bala 

tolk, lingisi, 7 

tomaat, imáto, 4, 5 

tong, lolém, 6, lolémi, 6 

toonen, -ÉnEya ; -tuma 

toorn, nkEIE, 7 ; bolém6, 2 

toorts, b:>n:>f, 2 

toovenaar, b:>l:>ki, 1 

tooverij, lil:>ka, 4 

toovermiddel, boté, 2; b:>l:>kd:>, 


2 

top, nsóngé, 7; van heuvel, 


int:,)l:> , 4 

toren, etongóáná, 3 

tornen, -sambola 

tot, kits! ; la; blz. 136 (7) 

totdat, elaká, blz. 150 (3) 

traagheid, lokuto, 6 

traan, loffs:>li, 6 

trachten, -meka 

trap, eeké, 3 

trechter, bongoló, 2 

trekken, -béla 

trektang, ikumanséti, 4 

treuren, -mEnga 

treuzelen, -sasila 

troebel maken, -ungutola 

troebelheid, lungutsi, 6 

trog, eoka, 43 

trommel, lokolé, 6 

troost, bolombójwá, 2 

troosten, -lombola ; -mEng:>la 

tros, etuka, 3; esangi, 3 

tsetse, wili, 2 

tuin, lisála, 4 

tusschensteken, -s:>mya; intr. 


-s:>mama; -s:>mi; van tus

schen trekken, -s:>m:>la 


tusschenvoegen, -ákola; -ákwa 

nya 




tusschenvoegsel, àkwano, 3 
twee, -fé 
tweeling, jàsa, 4 
tweesprong, likako, 4; jàtano, 4 
twijfel, bokakano, 2 
twijfelen, -kakana 
twist, lisÉ, 4 
twisten, -sf 
twister, bolikitanyi, 1 
twistrede, skali, 3 
't zij, lá... lá 

u 

u gij 
uil, esukUlu, 3 
uit, ndá, blz. 134 
uitgaan, -óla 
uitbroeden, -tftsa ; intr.-Mta 
uitdagen, -táola 
uitdoen, -imola 
uitdooven, -fafya 
uiteinde, nsuko, 7 
uiten, -foja 
uiterst, nsuki, nsUkélá, 7 
uitgaan, -óla; vuur, -fafa 
uitgezonderd, imola; ysngo; 

ysng51á 
uitkleeden, -15tala 
uitleg, ntsingó, 7 
uitmuntend, ekólóngwá, 3 
uitpakken, -kamala 
uitpluizer, itsimangélo, 4 
uitputten, -anala; intr. -anywa 
uitroepen (plots), -eola, -elemola 
uitrukken, -bûa ; -kuma 
uiti3cheppen, -Éla ; -tókola 
uittrekken, -luola 
uitzinnig zijn, -lángwa 
uitzonderen, -ysngala 
uitzondering, baysngá, 2 
uur, ileko, 4, blz. 61 
uurwerk, ntángo, 7 
uurwijzer, likangá, 4 
uw, -káwè; -kè ; mv., -kinyó 

v 
vader, isé, is5, fafá, 8 
vadersdorp, wisé, 2 
val, bonglimá, 2 
vallen, -kwÉ; doen vallen, 

kwêya 
vallen op, -kwêla 
valsch beschuldigen, -fatsa 
valsche beschuldiging, efatsi, 3 
valschheid, bosulu, 2 
van, -a; blz. 186; iemand van, 

bosi, boséká, 1, blz. 139; 
van af, 1imá, blz. 136 (6) 

vandaag, aI5(k5); mbil'Énf; 
w:in'5nÉ; loswó lanÉ ; 10sw'ÊllÉ 

vangafsluiting, lokombo, 6 
vangen, -kanda ; -kumba 
varen, -ksnda ; -tdsmwa 

stroomaf, -tsia 
stroomop, -nana 

varken, nglilu, 7 ; wild, nsombo, 
7 

vasten, bongilo, 2 
vasthouden, -kîta 
vastmaken, -ika 
vast tegen aan drukken, -f5ta

ma; -fátsi ; tr., -f5tsa 
vastzetten, -tungya 
vastzitten, -tlingama; op zand-, 

-kolama; aan iets-, -tsingama 
vat, bolóngwá, 2 ; pipa, 7 
vechten, -buna 
veder (van vogel), liuli, 4 
veegsel, I-Ilo, 4 
veelheid, b-Uké, 2; bofula, 2, 

blz. 185 
veelwijver, (bont'öà) ndang5, 7 
veerkrachtig zijn, -tenda 
vegen, -5mba 
veger, 1-5mba, 6 
vel, lofoso, 6 
veld, lisála, 4 
vellen, -umba 
ventje, yendende, 5 
ver, bosiká, 2 ; esii, 3 
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verachten, -tóna 
verachting, lotóno, 6 
veranda, mbalasányi, 7 
veranderen, -kalimola; -fani

ngola; -éngoja 
verandering, ekalimwá; engójá, 3 
verbaasd zijn, -kakamwa 
verbergen, -isa; zich, -isama 
verbieden, -feka 
verbintenis, -lémba bokólo, 2 
verblijf, lifsta, 4; tijdelijk, 

nganda, 7 
verbluft zijn, -lsksana 
verbod, lofeki, 6 
verbod, subj. negat., blz. 85; 

habit. neg., blz. 148, blz. 49 
verboden zaak, ekila, 3 
verbranden, -longola; -lika 
verdolen, -Ungusana 
verdoling, wilngusano, 2 
verdorren, -bsnga 
verdragen, -ngondola 
.verdwalen, -unga 
verdwaling, jilnga, 4 
verdwijnen, -lsmwa ; tr. -lsm:>la 
verdwijning, b:>lsm5, 2 
vereenigen, -sanganya; zich, 

-sangana 
vereeniging, bosangano, 2; 

losanganya, 6 
verf, bokóo, 2 ; lángi, 7 
vergaan, -linda; -ina 
vergaderen, -tákana; tr. -táka

nya 
vergadering, etákano, 3; boloi, 2 
vergeefschheid, bontuka, 2; 

blz. 154 
vergelijkén, -sónganya 
vergelijking, esóngányá, 2 ; 

blz. 108; 137 (9) 
vergeten, -ófela; het -, jöfá, 4 
vergeven, -f:>fya; -limisa ; -inola 
vergissen, -b1inga 
ver~issing, bo(b)1inga, 2 
vergrooten, -nona; tr. -nonya 
verhalen, -kanola 

verheffen, -sángya; -sángola 
verheugen (zich), -salangana; 

-sasala 
verheven zijn, -sáhgema; -sánga

ngala 
verhevenheid, ekoli, 3 ; ekonji, 3 
verhinderen, -kéka ; -suka 
verhuizen, -kándola 
verjagen, -ita 
verkleinen, -s:>ta; tr. -s:>tsa 
verkoopen, -sómbyá ; -nya

mola ; -tskya 
verkorten, -uwela; tr. -uweja 
verkoudheid, wèto, 2 
verlangen, -kómbola; -sima; 

-óka mpósá; het -, bo
nkómbó, 2 ; mpósá, 7 

verlaten, -sundola; het 
nsund6, 7; bosundó, 2 

verliezen, -tswêya 
verloren gaan, -tswá 
verlossen, -t1ingola 
verlosser, bosikoli, 1; botu

ngoli, I 
vermeerderen, -fula; tr. -fuja 
vermijden, -sya 
verminderen, -k:>k:>la; intr. 

-k:>kwa 
vermoeien (zich), -tuka 
vermoeienis, lotuku, 6 
vernederen, -s:>tsa ; -m5sanya 
vernielen, -fîta 
vernieling, lofito, 6 
vernietigen, -mslsnganya 
vernieuwen, -éngoja 
verordenen, -sisela ; -békya 
verordening, bosisé ; boéki 
verondersteld, nkina 
verpletteren, -minyola 
verrekenen, -umanya; intr. 

-umana 
verrollen, -kilimola 
versch, swaswa; yoóko; 

vleesch, visch, bouku, 2 
verschil, etsikwáná, 3; etsikwa

nelo, 3 



----------------....------~-~ 
f 

verschi1len, -tsikwana 

versieren, -kémbeja ; -k6mbya 

versleten, esesu, 3 

verspreiden, -lambola ; uit el


kaar, -falanganya; (zich), 
-lambwa(sana); -falangana 


verst, blz. 114, 167 

verstand, wanyá, 2 

versterken, -kémya; intr.-kéma 

verstikken, -(k)ifa; tr. -(k)ifya 

verstoppen, -isa 

vertalen, -lákola 

verte, bosiká, 2 ; esii, 3 

vertellen, -kanola 

vervangen, -sulungan(y)a; 


-kitan(y)a 
vervolgen, -kemba 
vervolgens, lénkiná; wij'äk5; 

blz. 112 

vervolging, ikembi, 4 

verwant, e6to, 3 

verwant zijn, -sangema; -sangi 

verwantschap, bo6to, 2; isa

ngano, 4 

verward zijn, -lingitana; -sese


ngana 

verwarring, bolingitano, bose


sengano, 2 

verwelkomen, -békola; -s6mbola 

verwenschen, -tám(b)wela; 


-támweja 

verwensching, etámbweli, 3 

verwijderen, -tutola; -bénjola 


(zich), -tutswa; -bénjwa 

verwonderd zijn, -kamwa 

verzachten, -lombola 

verzachting, bOlomb6jwá, 2 

verzadigd zijn, -kinda 

verzadigen, -kinja 

verzadiging, mbimbi, 7 

verzameling, esangányi, 3, 


blz. 160 (1) 

verzetten, -sókola 

verzoeten, -lombola 

verzorgen, -ttita; -bija 

verzorging, nttitsi, 7 


verzuimen, -ufya 

verzwakking, batekti, 2 

vest, kasáka, 7 

vestje, ikákya, 4 

vet, l:>f6nga, 6 (meest mv.); 


zonder vet, bompinji, 2 

vetsmaak; emete, 3 ; metu 

vetvlek, bosii, 2 

vezel, lokinga, 5 

vier, -nei 

viesheid, linyamo, 4 

vijand, winyi, I 

vijandschap, ilanga, 4 

vijf, -tano 

vijl, bokóswá, 2; bosio, 2 

vijlen, -kósa j -sia 

vinden, -tána 

vinger, bosai, 2 

vinnigheid, nkásó, 7 

visch, nsé, 7 

vischplaats, mpao, 7 

vischput, . etsima, 3 ; elia, 3 

vischtuig, esakwá, 3 

vischvangst, jasi, 4 

visschen, -saka ; -asa nsé 

visscher, wasi, 1 ; Elingá, 3 

vlag, ndélé, 7 

vlak, ntánda, 7; etánda, 3 

vlakte, jwámbámbé, 6 

vlam, l-ombe, 6 

vlammen. -feta 

vlechten, -tónga; (koorden), 


-singa; (ndele) : -ttiwa j -tuela 

vlechtwerk, litónga, 4 

vleermuis, kleine, Ifukyá, 4; 


groote, loléma, 6; bank6ril, 2 

vleesch, b-unu, 2; bosunyi, 2 

vleeschspijs, bofambe, 2 

vleugel, lifafti, 4 

vlieg, bolánjá, 2 ; lontsingó, 6; 


bokángá, 2 

vliegen, -fumbwa, -fekwa 

vliegtuig, pipa, 7 

vlinder, lomb6mb6(kó)li, 6 

vloeien, -kela; -kelemwa 

vloeistof, bakelako, 2 
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vloek, bofinji, 2; bokako wa tu 
y5 (w'öbé) 


vloo, linenge, 4 

vlot, elukukali, 3 

vlotten, -tefa 

vlotter, mboyá, 7 ; lotetefu, 6 

vlucht, bolotsf, 2 

vluchten, -Iota 

vlugheid, I-omo, 6 

vochtigheid, bolumbé, 2', 


lonynto, 6 

vod, bojwêla, 2; ijwêIa, 4, 5 

voeden, -lgya 

voelen, -óka 

voet, likáká, 4 

voetspoor, l-ina, 4 

voetstap, likáá, 4 

vogel, mpuIu, 7 ; ifulu, 5 

vol, t5 

vol zijn, -nyóIa; blz. 73 (3) 

voldoende zijn, -koka 

volgen, -kfma; -bamba; -bása 


, volgende, öàmbi; öási 

volheid" bongondo, 2 

volharden, -sununala 

volharding, lontsfngé, 6, yembá, 


4, 5 

volk, bonanga, 2 ; menschen 

volkrijk, ebubiyeké, 3 

volwassen zijn, -tunda 

volwassen persoon, bonkéfélé, 2 

volwassenheid, botundu, 2 

vonk, I:mtánji, 6 

voor, object. vorm, blz: 86, 


ntsin'èa, enz., blz. 138; -a 

blz. 186 


vóór, ndá~josó, enz., blz. 138, 

167 


vooral josó, josó l'osó, blz. 168 

vooraleer, -singi, blz. 150 (3, b) 

vooravond, elekóli, 3 

voorbeeld,esilé, 3 ; jweji, 6 

voorbij, wfli wa; ndekáná, 


blz. 138 

voorbijkomen, -leka; -lekana 

voordeel, nkitó, 7 
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voorhoofd, elongi, 3 ; wUa, 2 
voorliefde, ikondó, 4 ' 
voornemen, isangyá, 4; - van 

niet, limikya, 4; bomikyako, 2; 
(zich), -sangya; -mikya 


voorloopigheid, botánywa, 2 

voorop, ndá josó, blz. 167 

vooroverbuigen (zich), -bósama 

voorspoed, liongi, 4 

voortduring, lotsiné,,6 ; blz. 138; 


zie voortdurings-vormen 

voortgaan, -tsinimwa; -fonga; 


blz. 162 

voorzichtigheid, ik5ke, 4; 


nkáf3, 7 

voorzijde omhoog, -kalema 

vork, inkanya, 4 

vorm, wemo, 2 

vormen, -ema; -kenga; -kotisa 

vormsel, ekémyá, 3 ; bokotisi, 2 

vraag, wUó, 2 ; njuó, 7 

vragen, -uola; -15mba 

vrede, boóto, 2 

vreemdeling, bofaya, 1 ; eyaya, 


3 

vrees, bofolu, 2 ; uit vrees voor, 


nyangó, blz. 118 (2) 
vreezen, -óka bofolu; -bánga 
vreugde, bosaIá, 2; bosala

ngano, 2 

vriend, ndeko, 8; ndoi, 8 

vriendschap, boseka, 2; lika


ndeko, 4; bofill, 2 ; boóto, 2 

vrijdag, besál'etäno 

vrijgevigheid, bonganji, 2 ; eka

fela, 3 

vrijheid, lins5mi, 4 

vrij -koop en, -sikola 

vrijmaken, -tungola 

vrijwillig, la jingo, 4 

vroedvrouw, mbótsi, 7 

vroeg 's morgens, l'omplimá, 2 ; 


l'imbongotswó, 4 ; l'inká
nkésá, 5; l'öumá nkésá, 7; 
la nkésá móngó 

vroeger, ndá josó ; kalakala 



\, 

'vrouw, b-ömoto, 1 

vrucht, lomuma, 6; in schoot, 


jëmi, 4 

vuilheid, bompunda, 2 

vuistslag, empónda, 3; op zij, 


f 

enkiki, 3 


vuiststamp, empóle, 3 

vullen, -nyója 

vuur, tsa, 5; - maken, -ba


mbola; - opzetten, -katsa;
I van - doen, -katola

! 

j w 
j 

waaien, (bompompo) -kumba
I 


I 

waar, nkó? blz. 79 (4), 140 

waarde, wiko, 2 

waarheid, ns5ns:SI:S, 7 

waarmee, la é ; la ná? blz. 80 (8) 

waarom, ntsina ná? enz. blz. 80 


(8) 
wachten, -bónda; -jila; -lila; 


-lamba ; -fala 

waker, b:>sÉnjdi, 1; nsinjili 7
! wal (aan w. leggen), -sÉmya; 

-sÉma; (aan w. gaan), -safwa; 
(van w. steken), -sÉmwa,I 

wagen, ikálo, 4 

wan, etako, 3 ; etando, 3 


'I 
1 wand, etutu, 3 

~ wandelen, -landa 


wandeling, lolanda(ko), 6 

wandelstok, bontuma, 2; bo

\ nkándó, 2 

wang, litáma, 4 


1 wanneer, ekeké ná; eleké ële 

nkó? betr. ~toek.; relat. ; 
blz. 80 (8), 145 (B) 

wanorde, jengé, 4 ; bosesengano, 
! 
1 


I 
 2 

1 
 wanordelijk, wéwe; busubusu 


wapen, efeko (é'etumba), 3 

warmen (zich), -:Ska tsa; in de 


zon, -:Ska wané 

warmte, angala, 3 


,I
, I 


was, babyá, 4 

wasschen, -sola, -sukola 

wat, ná, é? blz. 78 

wat voor een, -á ngámó? blz. 79 


(2) 
wat, imbulumbulu, 4, 5 

water, bäsi, 4 

wateren, -nska basafu, 4 

waterput, etóko, 3 

W. C., iuté, 4 ; jala, 4 

weder, blz. 54 

weder, zie terug 

weduwe, etuka, 3 ; bosámanyi, 2 

weduwnaar, etuka, 3; bosáma

nyi,2 

week, eyenga, 3, blz. 62 

weeken, -ls:>la 

weenen, -lela 

wees, etsiké, 3 

weg, mbóka, 7 


van den weg gaan, -sta 

wegens, la, blz. 136 (4) 

weggaan, -imana ; -ksnda 

wegjagen, -ita 

wegnemen, -imola 

wegneming, wimóli, 2 

wegwerpen, -bóka 

weide, esóbé, 3; bosóbé, 2 

weigeren, -fima 

weigering, b:S 

weinig, is5, isîsi, 5 

wekken, -bétola 

wekker, ntángo, 7 . 

wel, blz. 79 (6) ; blz. 184 (lIl) 

wel zeker, é ; ndé 

welk, blz. 145 (B) 

welke ook, elaká, esilé, blz. 151 

welwillend bejegenen, -ya(a), 


blz. 38 (D) 

welwillendheid, boya(a) 

wenkbrauw, lokiki, 6 

wenkbrauwen fronsen, -lémba 


loklKi 

wereld, bokili, 2 

werk, bolemo, 2 ; bosála, 2 

werken, -kamba ; -sála 
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werker, bokambi, 1 

werkman, bosáli, 1 

werktuig, ekambwá, 3, blz. 161 


(5) 
werkzaamheid, ekókósáná, 3 

werpen, -lika; -usa 

westen, eloli, 3 

wet, boéko, 2 

weten, -éa; zie kennen 

weven, -foma 

wie, ná? blz. 78 

wiegen, -lÉla 

wiel, lingángá, 4; -eléngwá, 3 

wij, isó 

wijze, eléngé, 3, 101enge, 6 

wijzen, -tuma 

wil, jango, 4; wango, 2 

wilde, b:>sfuji, 1 

wildernis, etékéléké, 3 

willen, -langa; niet willen, 


-tóna; -bóya 

wind, bompompo, 2 ; efti, 3 

'windel, 1:>:>mb:>, 6 

winden, -linga 

winnen, -lónga 

winst, nkitó, 7 

wisselen, -enja; -senja 

wit, wil!:>, 2 

wit worden, -tla 

witheid (van vogel), boéké, 2 

witsel, e:>ng:> , 3 

woensdag, besál'èsáto 

wolk, lituté,. 4 

wonde, mpóta, 7 

wonden, -k3ta mpóta; -ótaja; 


(zich), -ótala 

wonder, ekamwelo, 3 ; efilóli, 3 

wonen, -fetsa 

woning, boyàlo, 2 

woonst, lifeta, 4 

woord, joi, 4 

worden, -kita 

worm, nssmbs, 7 

wortel, wili, 2 

wraakzucht, bonkita, 2 


z 

zaad, b-öfo, 2; wöfo, 2 

zaag, bosumányi, 2 

zaaien, -sanjela byöfo, 2 

zaak, yömba, 5 

zachtheid, ikoke, 4 ; b-51u, 2 

zagen, -áta 
zak, bonyuku, 2: (van kleed), 


ibenga, 4 . 

zakdoek, bonswAla, 2 

zakken, -kitela; -sunja 

zand, wutu, butu, 2; rivier-, 


b:>k:>ng6, 2 

zandbank, b-oke, 2 

zandvloo, inyangi, 4 ; limpanja, 


4 

zang, njémbo, 7 

zanger, wèmbi, 1 

zaterdag, batsindéjá, 4 

zeef, ik6nga, 4 

zeep, sabuni, 7 

zeer, móngó, ngáé, ná; -kaka; 


blz. 119 en vvo 

zegen, bokako, 2; ntungó, 7 

zegenen, -sakela; -tungola 

zeggen, -sangaj -sangela 

zeker, ndá tsi; ndé; nsons61á, 


blz. 114 (3), 170 

zelden, t:>i ; s:>i 

zelf, móngó; blz. 69 (7), 157 (4) 

zelfs, zie ofschoon 

zenden, -sókoja; -tsinda; -tóma; 


-tómela 

zending, mpató, 7 

zes, botóá, 2 

zetten, -ila; -~bya ; -afya ; op 

vuur, -katsa ; in den grond, 
-lubya; -sumya 

zeven, nsambo, 7 

zeven, -k6nga 
zich, blz. 71 (lIl) 
ziek zijn, -k:>na 
zieke, b:>k3nyi, 1 

ziekte, nkánge, 7 ; nkángi, 7 




\ 

ziel, elimo, 3; gescheiden... , 

bokáli, 2 


zien, -wa 
zij, enkv.: endé ; mv. i5 
zij(de), lofanjé, 6; (stof),sillka, 7; 

op zij gaan, -bûlama; op zij 
hellen, -embama; op zij kijken, 
-kéfa 

zijn, -kándé, -káé 

zijn, -Ie, -fa, -ki, -yala; -yalema; 


-ya, blz. 16, 54, 37 (C) 

zijweg, jeta, 4 ; jetelo, 4; in

slaan, -eta 

zindelijkheid, bnnkéln, 2 

zingen, -émba; het -, -embelo, 3 

zinken, -linda 
zinneloos zijn, -sóngwa; - ma


ken, -sóngweya 

zinneloosheid, lingái, 4 

zitten, -kisa, -kisi; boven op-, 


-afi ; zooals vogel, -kotsi 

zoeken, -asa ; het -, jas!, 4 

zoekér, wasi, 1 

zoet, etélá, 3 

zon, jefa, 4; wina, 2, in de 

leggen, -ánya; uit de 
halen, -ánola 

zondaar, bns5ki, 1 

zondag, lomingo, 6 

zonde, pekáto, 7 

zonder, -fa la, blz. 144 (A); nkó, 

lakó, blz. 121 (2) 
zonneschijn, wa.né, 2 

zoo (als), ngá, ng'óle; eléngé 


éà... ; elaká, esilé, blz. 151 


-


zoogen, -15mya 
zoom, bomûmo, 2 

zoomen, -mûma 
zoon, b5na, 1 

zooveel te meer, blz. 115 (8) 
zorg, j5s5, 4 

zot, zie zinneloos 

zout, bokwá, 2 

zucht, lomllko, 6 

zuchten, -mllka 
zuigen, -15ma 
zulk, blz. 97 (1) 
zuster 	 (oudere), botómóló, 1 


(jongere), bokûné, 1 

(van broeder), nkana, 8 

(kloosterlinge), mamá,8 


zuur, bokai, 2 

zwaarte, bolito, 2 

zwakheid, b-5Iu, 2; van gestel, 


b-nsû, 2 

zwaluw, iknfnlambûla, 4 

zwam, bobwo, 2 

zwart, y5; wno, 2 

zwart worden, -inda 

zweer, litûkû, 4 

zweet, botoki 2 (meest mv.) 

zweeten, -toka; gewoonte van 


te zweeten, etokélá, 3 

zwelgen, -mela 
zwellen, -tuta 
zwemmen, -nyanya 
zwijgen, niet spreken (zelfst. nw.) 

lomûm~, 6 
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ALPHABETISCHE INHOUDSLIJST 

aanwijzende voornaamwoorden, blz. 44, 183 (I, 2) ; bijvoeglijke 
woorden, blz. 45. 

achtervoegsel (zie suffix). 
actieve vorm, blz. 76. 
afstand: imperatief, blz. 39; - indicatief, blz. 97, II ; infinitief, 

blz. 122 (3, 4) ; subjonctief, blz. 81 en 82. 
akkoord : algemeene regel, blz. 25; van bezitwoordje, zie 

aldaar; - -prefixen, blz. 18, 25, 30, 35, 42, 49, 51 ; - in rela
tief, blz. 102; bij telwoorden, zie ibid. ; - voornaamwoorden, 
zie ibid. ; van werkwoorden, blz. 25, IJ ; 32, 2 ; 43 ; - akkoord
woorden, blz. 13, VII, B. 

applicatief, blz. 86, en blz. 135 (2). 
augmentatief, zie versterkende vorm. 

'beleefdheid, blz, 180 (II). 
betrekkelijke vorm, zie relatief. 
bezittelijke bijvoeglijke woorden en voornaamwoorden, blz. 67 (I), 

186 (VII). 
bezitwoordje, blz. 25 (lIl), 30 (II), 35 (II), 42 (II), 49 (II), 51 (II) ; 

- als bijstelling, blz. 158 (2, 4) ; - elisie, blz. 142 (6) ; - ge
bruik, blz. 136 (5), 141, 142, 185 (V), 186 (VI, VII); - ont
kenning, blz. 144 (2); - relatief, blz. 144 (2); - verleden, 
blz. 144 (2) ; weglating, blz. 139 (IV). 

bijvoeglijke woorden, blz. 13 (B) en 14 (C), 45. Zie voornaam
woorden. 

bijwoorden, blz. 96, 166; - van bevestiging, blz. 169; van 
graad, blz. ll9 (I), 168; - van ontkenning, blz. 169; - van 
plaats, blz. 51, 166 (I) ; - van tijd, blz. 64, 167, 168 (2) ; 
van wijze, blz. 96 (I). 168 (3). Zie ook onomatopeeën. 

causatief, blz. 99. 

doelaangeving : infinitief, blz. 122; noemvorm, blz. 48; 
subjonctief, cfr. ibidem; - voegwoorden, blz. 117 (IV), 150 (1). 

dubbelklanken : medeklinkers, blz. 6 (3) ; klinkers, blz. 2 (3). 

elisie: algemeene regels, blz. 11 (VI), 25 (6) ; van bezitwoordje, 
blz. 26, 142 (6). 

enkelvoud: naamwoorden, blz. 15. Zie klassen. 
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euphonie : algemeene regels, blz. 2 (4), 6 (4) ; - uitzonderingen, 

blz. 39, 44, 49 (3), 68 (nota), 82 (4), 93, 99 (2). 

gebiedende wijs: bevestigend, blz. 38 (V) ; - ontkennend, blz. 49. 

geruststellende vorm, blz. 154 (4). 

geslacht, blz. 15 (I). 

gewoonte-vorm, blz. 145, vlgg.;-infinitief, blz. 122(4),123 (5); 


obligatief, blz. 139 (3); subjonctief bevestigend, blz. 81 
(4, 5, 6) ; - subjonctief ontkennend, blz. 85 (3, 4, 5). 

groeten, blz. 182. 

habitualis, zie gewoonte-vorm. 

herhaling, blz. 162. Zie ook gewoonte-vorm. 

hoedanigheidswoorden, blz. 19 (lIl); blz. 36 (lH). Zie onoma

topeeën. 
hoogte, zie toon. 
hulpwerkwoorden, blz. 150 (3), 162 (I, 2), 164 (IV). 

imperatief, zie gebiedende wijs. 

infinitief, blz. 121 ; - na hulpwerkwoord, zie hulpwerkwoorden. 

infix, blz. 6 (3) ; vorschillende infixen, blz. 30 (2), 32 (3), 42 (Hl), 


43, 44, 49 (In), 63, 64, 81 (3), 85. Zie regiem-infixen en weder
keerend infix. 

inteIisiteitsaccent, blz. 8. 
intransitief, blz. 91, 99 (IV), 102 (I). 
invoegsel, zie infix. 
inwendig voorwerp, blz. 91. 

klankgrepen, blz. 8, lIL 
klasse: algemeenheden, blz. 15; Ie, blz. 15 ; - 2e, blz. 17,20 ; 

3e, blz. 23 ; - 4e, blz. 28 ; 5e, blz. 33; - 6e, blz. 41 ; 
7e, blz. 46 ; - 8e, blz. 5l. 

klinkers, blz. 1 vlgg. 
klinkerstammen : van naamwoorden, blz. 15, 16, 17, 23, 28, 33, 

35, 41 ; - van werkwoorden, blz. 31, 39, 43, 44, 47, 49, 64, 70, 
R3, 93 (2, 3), 98 (H, Hl), 103 (5), 122 (3), 175 (B) ; bij ver
kleinwoorden, zie ibid. 

koppelwoord, zie zijn. 
krachtaccent, blz. 8 (IV). 

lijdende vorm, blz. 76 (IV). 

medeklinkers: uitspraak, blz. 3; - verbindingen, blz. 6. 
meerldankgrepige werkwoorden, blz. 30 (Hl), 36 (IV), 44 (lIl), 

47 (6), 52 (IV), 80 (lI, 1), 97, 98 (H), 129 (lI, I), 138 (lI), 163 
(lIl, 1). 

meervoud, blz. 15 (I) ; gebruik, blz. 185 (V) ; - meervoudige 
naamwoorden, blz. 29 (8), 30 (9, 10), blz. 34 (3). 
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mogelijkheid, blz. 124; blz. 153 (1I, 1). 
mogen, blz. 153 (1I), 154 (4) ; niet mogen, blz. 8i> (3), '148 (1), 

154 (1I, 3). 

naamwoorden, blz. 15; afleiding, blz. 159 (I) ; - klassen, zie 
ibid. 


namen, blz. 156 (I). 

noemvorm van het werkwoord, blz. 47 (6) ; blz. 97 (2). 

nog niet, blz. 98. 


objectieve vorm, blz. 86, en blz. 99 (IV). 

obligatief, blz. 138 (lIl). 

onbepaalde telwoorden, blz. 73; voornaamwoorden, blz. 89. 

onomatopeeën, blz. 19 (lIl), 170 (1I) ; - afleiding, blz. 171 (2). 

onpersoonlijke werkwoorden, blz. 185, IV. 

onregelmatige zelfstandige naamwoorden, blz. 30 (9), 34 (4), 


42 (7) ; werkwoorden, blz. 40. 
ontkenning: bofifo, blz. 44 ; - gewoonte-vornl (habitualis), blz. 8i> 

(3, 4), 148' (E) ; - imperatief, blz. 49 ; relatief, zie ibid. ; 
sta~ef, blz. 93, 94; . subjonctief, blz. 85; - tegelÎwoordige 
tijd, blz. 30; - toekomst, blz. 64; - klestand, blz. 93; 
verleden, blz. 52 (2) ; voltooid tegenwoordige tijd, blz. 44; 
-voortduring, blz. 138 (II) ; voorwaardelijke wijs, blz. 129 (E) 

oorzakelijke vorm, zie causatief. 

passieve vorm, blz. 76 (IV), 99 (IV). 
persoonlijke voornaamwoorden, blz. 58, 68, 183 (2). 
plus quam perfectum, blz. 164 (3). 
potentialis, blz. 124 (lIl). 
prefix, blz. 6 (3) ; akkoordprefixen, zie akkoord; - van naam

woorden, zie klasse, en blz. 188; - onbepaalde prefixen, blz. 56 
(2), 74 (2). 125 (I), 136 (5), 186 (V; VI) ; - relatieve prefixen, 
zie relatief; - van telwoorden, zie ibid. ; - van voornaam
woorden, zie ibid. ; van werkwoorden, blz. 21 (1I), 31 (IV). 

praesens, zie tegenwoordige tijd. 
pronomina, zie voornaamwoorden. 

reden-aangeving : relatief, blz. 183 (2); voegwoordèn, blz. 117. 
reflexief. zie wederkeerige vorm en wederkeerend infix. 
regiem : plaats, blz. 58 (lI), 75 (lI); - regiem-infixen, blz. 70, 

152 ; - regiem-relatief,zie relatief; - regiem-vorm, zie objectief. 
relatief: gebruik, blz. 125 (I), 174 (I) ; ~ van gewoontevormen, 

blz. 146, vlgg.; vorming van relatief, blz. 102 (TI), 127 (4); 
van zijn, blz. 144. 

reversief, zie tegenovergestelde vorm. 

stam, blz. 15 (I) ; stamvorm, blz. 154 (3) ; - stam van zelf
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standige naamwoorden, blz. 15 (I) ; van werkwoorden, blz. 30 
(111, 3, 4), 31 (IV), 36 (IV) ; klinkerstammen, zie ibid. ; -;
meerklankgrepige stammen, zie ibid. 

statief, blz. 92, 120 (4), 150 (3, b). 
subjonctief: bevestiging, blz. 80, vlgg.; ontkenning, blz. 85, 

vlgg. ; gebruik, blz. 80, 131 (C), 177 (3). 
suffix, blz. 15 (I, 2), 30 (2, 3). Zie werkwoorden. 

tegenovergestelde vorm, blz. 98 (IV). 
tegenwoordige tijd: afstand, blz. 97; - bevestigende, blz. 22; 

ontkenning, blz. 30 ; statief, blz. 92 ; voltooid, zie ibid. ; 
voortduring, blz. 138 (11) ; gebruik, blz. 22, 177 (2, 3). 

telwoorden, distributieve, blz. 57 (3) ; hoofdtelwoorden, blz. 55 ; 
- onbepaalde, blz. 73, 185 (IV) ; - rangtelwoorden, blz. 60 ; 
gebruik, blz. 180 (11). 

tijdbepaling: bijwoorden, blz. 64, 167, 168; hulpwerkwoorden, 
blz. 150 (3, b), 164 (IV) ; - termen, blz. 61 ; - voegwoorden, 
blz. 150 (3) ; zelfstandige naamwoorden, blz. 184 (11). 

tijden van het werkwoord: gebruik, blz. 127 (3), 176; verschil
lende tijden, zie onder afzonderlijk hoofd. " 

toekomende tijd: betrekkelijke, blz. 155; - gewone bevestiging, 
blz. 63; gewone ontkenning, blz. 64; - onmiddellijke, 
blz. 155; opvolgende subsequente = subjonctieve, blz. 83 
(7) ; voortduring, blz. 156. 

toelatings-vorm, blz. 154 (4). 
toon : algemeenheden, blz. 9 (V) ; elisies, blz. 12 (7) ; - van 

bezitwoordje, blz. 26 ; - bezittelijke voornaamwoorden, blz. 67 ; 
infixen, blz. 70; onderzoek, blz. 187 (VIII) ; - onoma

topeeën, blz. 171 (2) ; prefixen van zelfstandige naamwoorden, 
blz. 15, 23 ; - relatief, blz. 102 (11) ; subjonctief, blz. 80; 
statief, blz. 93; bij verdubbeling, blz. 160 (2), 175; - ver
kleinwoorden, blz. 34 ; - werkwoorden, blz. 30 (3 en nota 2), 
36, 37, 39, 43, 44, 47, 52 (IV), 97, (II), 98 (111), 154 (3). 

transitief, blz. 77, 91. 
trappen van vergelijking, blz. 108; - stellende, blz. 108 ; ver

gelijkende, blz. ll3; overtreffende, blz. ll9. 

uitroepen, blz. 180 (I). 

verbod, blz. 148 (B; I), 154 (II, 3) ; subjonctief, blz. 85 (I, 3). 
vergeefschheid-vorm, blz. 154 (IV). 
vergelijking, zie trappen ; - vergelijkende voegwoorden, blz. 151 (4). 
vergrootwoorden, blz. 160 (1). 
verkleinwoorden, blz. 34 (I, 5). 
verleden vormen: gewone bevestigend, blz. 52 (IV) ; - ontken

nend, blz. 53; - statief, blz. 93 (3) ; andere, blz. 163 (lIl). 
verplichting, zie obligatief. 

265 



versterkende vorm, blz. 173, vlgg. 

vervoeging: tafel, blz. 188. 

verolamelwoorden, blz. 160 (1). 

voegwoorden : doelaangevende, blz. Il7, 150 (I); gevolg

aangevende, blz. 1I7; nevenschikkende, blz. IlO (lI); 
oorzakelijke, blz. Il7; - reden-aangevende, blz. Il7 ; tijd
aangevende, blz. 150 (3); - toegevende, blz. 116; uitleg
gende, blz. 112 (1I), 150 (I) ; uitsluitende, blz. 111, 150 (2) ; 

vergelijkende, blz. 151 (4) ; - voorwaardelijke, blz. 132 (lIl). 
voltooide tijden: gebruik, blz. 151 (4);. blz. 178 (4) ; tegen

woordige, blz. 42, 15.1 (4) ; - verleden, blz. 163 (2) .. 
voornaamwoorden: aanwijzende, blz. 44 ; bezittelijke, blz. 67 ; 

onbepaalde, blz. 89 ; - persoonlijke, blz. 58. 
voortdurings-vormen : statief, blz. 94 (4) ; - subjonctief, blz. 81 (4), 

en 82 (5 en 6) ; tegenwoordige, blz. 138; - toekomst, blz. 156 
(4). Zie ook gewoonte-vormen. 

voortzetting, blz. 162. Zie ook voortdurings-vormen. 

voorvoegsel, zie prefix. 

voorwaardelijke : voegwoorden, blz. 132 (lIl) ; wijze, blz. 129 


(lI). 
voorzetsels, blz. 134; bezitwoordje, blz. 186 (VII). 
vormen der werkwoorden, blz. 92. Zie elk afzonderlijk. 
vraagwoorden, blz. 73, 78, 140. 

wederkeerend infix, blz. 71, 101 (nota). 
wederkeerige vorm, blz. 101. 
welluidendheid, zie euphonie. 
werkwoord : groepen, blz. 31 (4), 36 (IV); klinkerstammen, 

blz. 31 ; gebiedende wijs, zie ibid. ; - geruststellende vorm, 
blz. 154;- infinitief, blz. 121 ; noemvorm, blz. 47 (6) ; 
obligatief, blz. 138; onpersoonlijke, blz. 185 (IV); - on
volledige, blz. 173; relatief, blz. 92, zie ibid. ; - stamvorm, 
blz. 154; - tegenovergestelde vorm, blz. 98; tegenwoordige 
tijd, zie ibid. ; toelatings-vorm, blz. 154; - verdubbeling, 
blz. 174 (2) ; - vergeefschheid, blz. 154 ; - versterkende vorm, 
blz. 173 ; - vormen, blz. 92 ; voltooide vormen, zie ibid. ; 
voortdurings-vormen, zie ibid. ; - voorwaardelijke wijs, blz. 129. 

woordafleiding, blz. 15 (2), 24 (5), 34 (5), 41 (3), 41 (5), 42 (6), 
47 (4), 47 (6) ; blz. 159; - onomatopeeën, blz. 17] (2). 

woordsoorten, blz. 13. 

zijn: koppelwoord, blz. 16 (lIl) ; gebiedende wijs, blz. 39 ; 
gewoonte, blz. 146; relatief, blz. 144; - stammen, blz. 54 ; 
tegenwoordige tijd, blz. 21 ; id. ontkenning, blz. 31 (6) ; 
verleden tijd, blz. 53; voorwaarde, blz. 129, 132 (3) ; - ge
bruik met bezitwoord, blz. 144 (2) ; - voor nadruk, blz. 184 (lIl), 
185 (IV). 

zinsbouw, blz. 58 (Il), 75 (lI, lIl), 142 (7), 178 (IV). 
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN 

Blz. 	 17 regel 18 v. o. bosambi, lees: bosámbi 
17 14 v. o. bomb5tsi, lees : bombotsi 
19 " 9 v. b. bosambi, lees: bosámbi

" 
35 " 4 v. b. Vóór c) bijvoegen: Eénklankgrepige stam

men verdubbelen den gansehen stam. De eerste klankgreep van 
het verkleinwoord is dalend en de tweede laag, wanneer de oor
spronkelijke stam hoog is. Het verkleinwoord van een lagen stam 
is geheel laag. Bv. 

bo-nto, mensch, i-nto-nto mv. to-nto-nto 

bo-tsá, hoofd, i-tsa-tsa mv. to-tsa-tsa 


Blz. 62 regel 7, 8 v. o. nd'éy'anEÏ, lees: ndá w'anEÏ 
107 1 v. b. bisambáká, lees : bisámbáká 
118 16 v. o. ómeka, lees : omeka 
118 16 v. o. mpáng'ókende, lees : mpáng'5kende 
151 15 v. b. bäsambáká, lees : bäsámbáká 
151 17 v. b. men, lees : met

" 
155 18 v. b. bá-us-a. Op -u- moet het toonkapje van

" 
den stijgend-dalenden toon staan. 

158 10 v. o. baötolámba, lees: báötolámba 
158 9 v. o. ga ze, lees : gaan zij 
166 2 v. o. em5, lees : Em5 
168 2 v. b. ele, lees : ele

" 
171 10 v. b. jèkwÉ, lees : j5kwÉ 

186 7 v. o. by'esof5, lees : by'èsof5 
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INHOUD 

Blz. 
VOORBERICHT. . . . . . v 

INLEIDING, UITSPRAAK EN SCHRIJFWIJZE 
I. Klinkers.. 1 
Il. Medeklinkers . . . . . . . 3 
lIl. Klankgrepen . . . . . 8 
IV. Kracht- of Intensiteitsaccent 8 
V. Toonshoogte (Muzikaal accent) 9 
VI. Elisies . . . . . . 11 
VII. Woordsoorten . . . 13 

Ie LES: I. Naamwoorden 15 
Il. Klasse bo-ba . 15 
lIl. Zijn : stam -le . 16 

Toepassingen. 16 
Oefeningen 17 

2e LES : I. Klasse bo-be . 17 
Il. Zijn. . . . . 18 
lIL Hoedanigheidswoorden 19 

Toepassingen. . . . . 19 
Oefeningen ..... 19 

3e LES: I. Klasse bo-be (vervolg) 20 
Il. Zijn. . . .. . . . . 21 
lIl. Werkwoorden; tegenwoordige tijd. Persoons

prefixen . . 21 
Toepassingen. 22 
Oefeningen 22 

4e LES: I. Klasse e-bi 23 
Il. Akkoord-prefixen. 25 
lIL Bezitwoordje -a. 25 

Toepassingen . 27 
Oefeningen 27 

5e LES : I. Klasse li-ba . . 28 
Il. Akkoord-prefixen. 30 
lIl. Ontkennende vormen van het werkwoord; 

ontkenning van den tegenwoordigen tijd. 30 
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IV. 	Werkwoorden mElt klinkerstam ; persoons pre
fixen; akkoord-prefixen. 31 

Toepassingen. ·32 
Oefeningen 33 

6e LES : 1. 	 Klasse i-ta 33 
Verkleinwoorden 34 

II. Akkoord-prefixen. 35 
IIL Hoedanigheidswoorden 36 
IV. 	Werkwoord-stammen; indeeling 36 
V. 	 Gebiedende wijs 38 

Toepassingen. 40 
Oefeningen 40 

7e LES : 1. 	 Klasse la-n. . . 41 
11. Akkoord-prefixen 42 
IIL Voltooid tegenwoordige vorm van het werk

woord. . . . . . . 42 
IV. 	Aanwijzende voornaamwoorden 44 

Toepassingen. . . . . 45 
Oefeningen ......... 45 

8e LES : 1. 	 Klasse zonder prefixen . . . . 46 
Noemvorm van het werkwoord 47 

11. Akkoord-prefixen. . . . . . . 49 
lIl. Ontkenning der gebiedende wijs 49 

Toepassingen. . . . . . 49 
Oefeningen ...... 50 

ge LES : 	1. Klasse: geen prefix -ba. 51 
Il. Akkoord-prefixen. . . 51 
IIl. Bijwoorden van plaats 51 
IV. Verleden 	tijd 52 
V. 	 Weerkundige termen 54 

Toepassingen. 54 
Oefeningen 54 

10e LES: 1. Telwoorden. 55 
Il. Zinsbouw. . . . . . . . . . 58 
lIl. Persoonlijke voornaamwoorden 58 

Toepassingen . . . . '. . 59 
Oefeningen . . . . . . . 60 

lle LES : 	I. Rangtelwoorden..... 60 
Il. Tijdrekening. Jaargetallen 61 
lIl. Geldwaarden . . 63 
IV. 	Toekomende tijd .... 63 
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V. 	 Bijwoorden van tijd 64 
Toepassingen . . . 65 
Oefeningen . . . . 66 

12e LES : I. Bezittelijke voornaamwoorden en bijvoeglijke 
woorden . . . . 67 

IJ. Persoons-infixen. . 70 
lIl. Wederkeerend infix 71 

Toepassingen . . . 72 
Oefeningen . . . . 72 

13e LES : I. Onbepaalde telwoorden 73 
IJ. Zinsbouw. Bepalingen . 75 
lIl. Naamwoordelijke bepalingen 75 
IV. 	Passieve vorm 76 

Toepassingen . 77 
Oefeningen . . 77 

14e LES: I. Vraagwoorden. . . . . . . . . . 78 
IJ. Subjonctief : affirmatieve vormen . 80 

Toepassingen . . . . . . . . . . 83 
Oeftmingen . . . . . . . . . . . 84 

15e LES: I. Subjonctief. Ontkennende vormen. . . .. 85 
IJ. Objectieve (Datief)-vorm van het werkwoord. 86 
lIl. Onbepaalde voornaamwoorden (bijvoeglijke 

woorden) . 89 
Toepassingen . . . ... 89 
Oefeningen . . . . . . . . . 90 

16e LES : I. Transitief en intransitief . . . 91 
IJ. De vormen van het werkwoord . 92 
lIl. Statief . . . 92 

Toepassingen . . . . 95 
Oefeningen . . . . . 95 

17e 	LES : I. Bijwoorden van ",ijze 96 
11. Praesens-op-afstand . 97 
lIl. N og-niet-vorm . . . ... 98 
IV. 	Tegenovergestelde (reversieve) vorm . 98 
V. 	 09rzakelijke of causatieve vorm 99 

Toepf.t~~ing~n . . . 100 
Oefeningen . . . . 100 

18e 	LES: I. Wederkeerige vorm 101 
11. 	 Relatieve vormen 102 

Toepassingen . . 106 
Oefeningen . . . 107 
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IJL 
IV. 

27e LES: I. 

H. 

28e LES: I. 

II. 
lIL 
IV. 

2ge LES: I. 
II. 
lIl. 

aOe LES: J. 
11. 

lIl. 
IV. 

V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

Verleden vormen 
Hulpwerkwoorden 
Toepassingen . 
Oefeningen . . 

Bijwoorden van plaats. 
Bijwoorden van tijd. . 
Bijwoorden van wijze . . , . . . . . . 
Bijwoorden van bevestiging of ontkenning, 169 
Onomatopeeën. ... 170 
Toepassingen'. . . . " 172 
Oefeningen . . . . . , . 172 

Onvolledige werkwoorden 173 
Versterkende vorm van het werkwoord. 173 
Gebrui.k der tijden 176 
Zinsbouw. 178 

Uitroepen 180 
Beleefdheid ISO 
Groeten.. 182 

Relatief-gebruik ..., .. 183 
Gebruik der zelfstandige naamwoorden op 

-el0, , ......... , . , . 184 
We] .............. . 184 
Onpersoonlijk gebruikte werkwoorden 185 
Veel ........ . 185 
Echt ...... , ...... , . ]86 
Van, naar (aan, voor) ... 186 
Phonetische en tonetische waarde der 

eindklinkers .... 187 

163 
.,' "., .' 164 

16.5 
165 

166 
168 
168 ~ 

TAFEL DER NAAMWOORDELIJKE PREFIXEN .. 188 

TAFEL DER VERVOEGING VAN HET WERKWOORD 188 

WOORDENLIJST . , • . . . . 231 

ALPHAB")3:TISCHE INHOUDSLIJST . . . . 262 

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN .• 267. 
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