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DE GRONDTAAL VAN NIEUW GUINEA 

 

 

 

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders, 

 

Inleiding 
De taalsituatie van Nieuw Guinea is één van de meest intrigerende vraagstukken van de 

taalwetenschap. Meestal wordt de extreme taalkundige diversiteit van deze taalkundige regio
1
 

de kern van het vraagstuk genoemd. Die diversiteit is inderdaad buitengewoon: bijna een 

kwart van alle talen van de wereld wordt hier gesproken. Om inzicht te krijgen in menselijke 

taal is Nieuw Guinea dus van bijzonder belang. Maar het intrigerende van de taalkundige 

regio Nieuw Guinea zit hem eigenlijk vooral in de combinatie van eenheid en verscheidenheid 

want de diversiteit gaat gepaard met gedetailleerde overeenkomsten. Meer zicht krijgen op het 

complexe samenspel van krachten dat deze taalkundige regio vormt is een centraal thema in 

mijn onderzoek.  

Twee factoren haal ik naar voren in deze oratie. In de eerste plaats de factor van de 

sociale structuur, in het bijzonder de band- en clan structuur van samenlevingen in dit gebied. 

Hoe functioneert taal in een band- en clan context waarin kleine groepen mensen, van  

ongeveer tachtig tot een paar honderd personen, de hoogste vorm van sociale en politieke 

organisatie zijn?  Het allergrootste deel van de geschiedenis van de menselijke taal was dat de 

context waarin taal functioneerde totdat ongeveer 5500 jaar voor Christus iets van politieke 

integratie van deze groepen in grotere eenheden zichtbaar werd in de Vruchtbare Halve Maan 

en rond 1000 voor Christus in de Andes en Midden-Amerika (Diamond 1998:273). Ik heb het 

zeldzame voorrecht gehad taalonderzoek te kunnen doen in een clan context voordat 

integratie in grotere verbanden zich voordeed, in het begin van de tachtiger jaren van de 

vorige eeuw in het binnenland van zuidelijk Irian Jaya.  

De tweede factor zouden we de gedeelde pragmatiek van Nieuw Guinea kunnen 

noemen (de Vries 2005a, 2006). Het gaat om zeer sterke voorkeuren van sprekers in dit 

gebied voor specifieke taalgebruikspatronen zoals tail-head linkage, quotatieve vormen, 

thema-predicatie structuren en distributie van argumenten over meerdere clauses. Deze 

overeenkomsten in het gebruik van de taal trekken zich niets van genetische grenzen aan. 

Door hun hoge frequentie in het taalgebruik stollen deze vormen tot grammaticale 

constructies waardoor er typologische overeenkomsten ontstaan. De eerste factor, de clan 

structuur, leidt tot toenemende diversiteit, vooral op lexicaal gebied, de tweede factor, de 

gedeelde sprekersvoorkeuren, leidt tot toenemende eenheid, vooral op grammaticaal gebied. 

 

Enkele cijfers en feiten 
Eerst wat cijfers en feiten. In de regio Nieuw Guinea

2
 worden rond de 1200 talen gesproken 

(Foley 2000:358). Afhankelijk van de gebruikte criteria komen taalkundigen tot verschillende 

oordelen over het aantal taalfamilies in dit gebied. Zo komt Foley (1986) op ongeveer 40 

taalfamilies en Ross (2005) op 23 families. Twee taalfamilies springen eruit door hun grootte, 

de Trans New Guinea familie, vooral in de centrale bergketen gesproken, en de 

Austronesische taalfamilie, vooral langs de kust, elk met zo’n 300 talen (Foley 2000: 357). De 

                                                
1
 In navolging van Foley (2000:357) definieer ik de taalkundige regio Nieuw Guinea als ‘that area of the 

southwest Pacific, excluding Australia, in which languages not belonging to the Austronesian language family 

can be found. Roughly, it runs from the easterly Indonesian islands of Halmahera, Timor, and Alor in the west, 

to the westerly island group of New Georgia in the Solomon Islands in the east, a land area....about the size of 

the state of New South Wales.’ 
2
 Het deel Enkele Cijfers en Feiten is gebaseerd op het overzichtsartikel van Foley (2000). 
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Austronesische taalfamilie komt ook buiten de regio voor, de overige taalfamilies niet. De 

niet-Austronesische taalfamilies van Nieuw Guinea noemen we ook wel Papoea talen. Deze 

term is een beetje ongelukkig omdat de Austronesische talen van dit gebied door Papoea’s 

worden gesproken en omdat de term Papoea talen de suggestie zou kunnen wekken dat deze 

talen een gemeenschappelijke oorsprong hebben.  

Het gemiddelde aantal sprekers per taal ligt rond de 3000 en er zijn veel talen met 

minder dan 100 sprekers (Foley 2000:359). Dergelijke kleine aantallen begunstigen uiteraard 

meertaligheid, taalcontact en het ontstaan van regionale contacttalen want de kans dat je buren 

jouw taal spreken is zo wel erg klein. Foley (2000:359) concludeert dat ‘in such a complex, 

fragmented linguistic situation, New Guinea languages, not unexpectedly, exhibit a pattern of 

enormous cross-influence in all areas (Bugenhagen 1994, Ross 1996a, Reesink 1998, 

Voorhoeve 1994). All types of linguistic features- basic vocabulary, pronouns, grammatical 

patterns, discourse styles- can be, and have been borrowed from one language into another’.  

Volgens archeologen wonen er al zeker 50.000 jaar mensen in Nieuw Guinea 

(Bellwood 1989, 1997; Spriggs 1996). Foley (2000:358) benadrukt dat die lange geschiedenis 

talen ruim de gelegenheid gaf uit elkaar te groeien, zover zelfs dat als talen al verwant waren, 

daarvan nu alle sporen zijn gewist. Daar komt bij dat tijdens deze lange geschiedenis 

herhaaldelijk groepen immigranten aankwamen zoals de sprekers van Austronesische talen 

zo’n 4000-5000 jaar geleden. Deze immigranten vergrootten de taalkundige complexiteit 

omdat ze de talen van eerdere immigratiegolven niet vervingen of verdrongen zoals in Afrika 

en Eurasia vaak het geval was (Foley 2000:358).  

Maar de doorslaggevende factor achter de taalkundige complexiteit van Nieuw Guinea 

zoekt Foley (2000:358) in de sociale structuur, in het feit dat Nieuw Guinea een gebied is met 

band- en clan samenlevingen. De sociale en politieke fragmentatie van band- en clan 

samenlevingen vormt de basis voor de taalkundige fragmentatie. Wat betekent het nu voor 

een taal om in zo’n band- en clan samenleving van Nieuw Guinea te functioneren?  Deze 

vraag staat centraal in het eerste deel van mijn oratie. 

 

Bands en clans 
Laten we de Mandobo en Korowai van de Indonesische provincie Papua, het vroegere Irian 

Jaya, als voorbeeld nemen. De Mandobo mensen leven tussen de Digoel en Kao rivier in het 

Merauke district. Boelaars (1970) heeft een heldere beschrijving gegeven van de kleine 

sociale en politieke eenheden waarin zij leven, enggam genaamd. Deze Mandobo enggam zijn 

patrilineale bands of geslachten. De Wokurop-enggam bijvoorbeeld is het geslacht dat afstamt 

van de man Wokurop. Wokurop is geen mythische of half-mythische figuur maar een 

historische persoon als grondlegger van het geslacht. Terwijl clans een mythische stamvader 

hebben, vaak een totem dier, zoals de Korowai clans (Van Enk en de Vries 1997:53), zijn de 

geslachten van de Mandobo, de enggam, traceerbaar tot een bekende vaderfiguur.  

Het Wokurop geslacht heeft een duidelijk afgebakend territorium in het regenwoud, en 

de volwassen mannelijke leden van het geslacht zijn de eigenaars van die erfgronden waarmee 

de emotionele band heel sterk is. Op het land van de enggam staan een paar boomhuizen bij 

elkaar, en elk boomhuis heeft als hoofd een huisvader die daar woont met zijn vrouwen en 

kinderen. Zijn broers wonen in de andere boomhuizen als ze getrouwd zijn maar jongere 

ongetrouwde broers kunnen ook intrekken bij een getrouwde broer. De kleine enggams zijn 

autonome eenheden, baas op eigen erfgronden en wanneer er diefstal is of ander vergrijp zoals 

kwaardaardige toverij, dan is er geen hogere autoriteit dan de volwassen mannen van de 

enggam om de zaak te regelen. De oudste broer verdeelt vaders erfenis tussen de broers en hij 

is degene die de enggam leidt in de verdediging van de voorvaderlijke gronden tegen 

aanvallen van buitenaf. Heeft hij een zwakke persoonlijkheid, dan neemt een jongere broer 

die rol over. 
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 Deze enggams zijn de basiseenheid van het Mandobo leven en ze functioneren primair 

om het grondbezit te regelen, als communaal bezit van hen die vroeger, nu en in de toekomst 

leven van de jacht, visserij, tuinen en sagopalmen op deze erfgronden. Er is wel bewustzijn 

van gezamenlijke afstamming van verschillende enggams van verder verwijderde voorvaders, 

en de Mandobo spreken in dit verband van de ambat en de kamben, de stam en de takken, 

maar de takken, de enggams of geslachten, hebben een onafhankelijk bestaan. Slechts in 

enkele contexten, zoals bij de organisatie van een varkensfeest, herinneren samenwerkende 

enggams zich zulke gezamenlijke afstamming. 

 Naast deze residentiële patrilineale geslachten die de voorvaderlijke gronden als focus 

hebben onderscheiden de Mandobo niet-locale groepen van verwanten die ze mon-ranggèn 

noemen, letterlijk moedersbroer-zusterszoon. Hiermee worden enggams aangeduid van wie 

het eigen geslacht vrouwen in huwelijk ontving en geslachten aan wie men vrouwen ten 

huwelijk gaf. De focus van de mon-ranggèn is de voortplanting en het huwelijk want een 

geslacht of een clan heeft grond én vrouwen nodig om te overleven.  

Clans en geslachten zijn exogaam in Nieuw Guinea en vrouwen gaan wonen op de 

gronden van hun man. Maar de banden tussen een broer en zijn gehuwde zuster blijven sterk 

net als de banden van een man met zijn moedersmensen, de oorsprongsclan of geslacht van 

zijn moeder. Daarom is de moedersbroer minstens zo belangrijk voor een kind als zijn vader 

en die bilaterale structuur is vorm gegeven in de institutie van het avunculaat, wijd verspreid 

in Nieuw Guinea in allerlei vormen, waarbinnen de moedersbroer en zusterszoon rechten en 

plichten hebben ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld de moedersbroer draagt zorg voor de 

initiatie van de zusterszoon als die de puberteit bereikt, helpt een huwelijk te regelen voor zijn 

zusterszoon en dergelijke. Andersom moet de zusterszoon de moedersbroer bijstaan bij ziekte 

of gevaar en ceremoniële compensatiebetalingen doen als de moedersbroers sterft. De 

moedersbroer symboliseert de bruidgevers, en huwelijken met de moedersbroersdochter 

hebben vaak de voorkeur, het cross-cousin huwelijk.  

Niet ver van de Mandobo sprekers wonen Korowai sprekers in het gebied tussen de 

Becking en de Eilanden rivier waar ik in de tachtiger jaren onderzoek deed en die beroemd 

zijn geworden door de zeer hoge boomhuizen die we daar aantroffen. Zij leven niet in het 

verband van geslachten maar van clans, kleine clusters van geslachten die een mythisch 

totemdier als oervader erkennen. Maar dezelfde culturele basiselementen van de Mandobo 

keren terug: nadruk op de voorvaderlijke gronden als basis voor het leven, het avunculaat met 

zijn benadrukking van de moedersmensen, en een bilaterale identiteit die wortelt in zowel de 

vadersclan als in de moedersclan. Voor Korowai mensen zijn de clan gronden zo wezenlijk 

dat ‘Korowai speaking clanpeople sometimes speak of their clan territories as bolüp giom-

xajan “truly own place”. The members of the patriclan are all the bolüp giom-anop “place 

owners”... landownership tightly joins three categories: “place”, “clan” and “owner”. A place 

(bolüp) is a contiguous segment of land, typically about a square mile in expanse. A place is 

by definition the territory of a particular named clan, and all clans have places. Korowai 

ubiquitously speak of different parts of the landscape by combining clan names with the term 

bolüp. For example, dambol-bolüp is “place of Dambol”. The term “clan” (gun) itself also 

means “species, type”, an indication of the strong sense that a clan identity is a type of 

human.’  (Stasch 2007:34).   

 

Taal in clan samenlevingen 
In het laatste citaat van Rupert Stasch ‘that a clan identity is a type of human’ zit eigenlijk al 

de kern van de relatie tussen taal en clan in Nieuw Guinea. Niet de taal maar de clan bepaalt 

wie je bent en wat je plaats in het leven is, in de letterlijke en metaforische zin. De vadersclan, 

met haar gronden, vooroudergeesten, en orale oorsprongstradities, en de clan van je 

moedersmensen bepalen samen wie je bent. Mensen van andere clans zijn andere mensen, een 
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ander soort, ook al spreken ze net als jij. Het kunnen je vijanden zijn of vrienden maar het zijn 

de anderen, met een eigen clan identiteit. Doordat er zo ontzaglijk veel talen zijn in een klein 

gebied is de kans groot dat jouw clan vrouwen ten huwelijk geeft aan een clan met een andere 

taal of een ander dialect en andersom dat clans met andere talen vrouwen ten huwelijk geven 

aan jouw clan.  

Die vrouwen blijven meestal hun eigen taal of dialect spreken na hun huwelijk en 

verhuizing en de kinderen leren de talen of taalvariëteiten van vadersmensen en 

moedersmensen. Dat moeder haar eigen taal of dialect aan haar kinderen doorgeeft is ook 

volstrekt logisch in deze bilateraal ingestelde clan wereld. Zeker een jongen moet de taal van 

zijn moedersbroer leren want die speelt door het avunculaat een sleutelrol in zijn leven en 

vaak zal hij ook langere tijd doorbrengen bij zijn moedersbroer.  

De literatuur over de talen van Nieuw Guinea weerspiegelt de intensiteit van contacten 

over taalgrenzen heen, vaak door huwelijksrelaties, soms door handelsrelaties of relaties met 

politieke dominantie anderstalige clans. Miedema and Reesink (2004: 149) schrijven 

bijvoorbeeld: ‘Commenting on the extensive inter-ethnolinguistic marriages throughout the 

eastern Bird’s Head, Pouwer (1999:37) states that such contacts had been much more 

intensive than informants’asserted sense of in-group identity had led him to assume.’  

Heeschen (1998:20) schrijft over de Eipomek sprekers van de oostelijke hooglanden van 

Indonesisch Papua: ‘Many children in Eipomek have mothers from Tanime or Larye, learn 

their mother’s dialect and also learn the Eipo language in the communication with their 

fathers and Eipo-speaking age-mates.’  

Die vrouwen nemen niet alleen hun taal of dialect maar ook hun genetisch materiaal 

mee. In het DNA onderzoek van Harley et al. (2005:739) onder 6 populaties in Papua New 

Guinea vonden ze dat ‘with few and mostly population-specific haplotypes, the Y-

chromosome is very contained, implying a tendency of men to stay closely bound to their 

region of birth.’ Maar voor vrouwen is het genetische plaatje heel anders: ‘Virilocality…has 

been observed throughout mainland New Guinea..it is proposed that the migration rate of 

women is substantially higher than for men due to this phenomenon and that virilocality 

results in the dispersal of maternal haplotypes over time while paternal haplotypes remain 

stationary.’ De genetische bevindingen impliceren ‘significant movement of women from 

their village/region of birth’ (Harley et al. (2005:739)). 

 

Clans, stamtalen en taalnamen 
Toen taalkundigen, Bijbelvertalers, missionarissen en bestuursambtenaren de wonderlijk 

gefragmenteerde wereld van de band- en clan maatschappijen betraden, probeerden ze in die 

veelheid structuur aan te brengen met concepten die ze meebrachten van thuis, zoals stam, 

stamtaal en ethnolinguistic group. Deze begrippen gaan ervan uit dat mensen die dezelfde taal 

spreken een volk vormen, een etnisch-culturele eenheid, waarbij de taal de uitdrukking is van 

die etnische en culturele identiteit. Merk op dat clans geen rol spelen in deze begrippen. De 

begrippen stamtaal en ethnolinguistic group bleken dan ook problematische kanten te hebben 

en niet te passen bij clan samenlevingen en bij de plaats van taal daarin.  

In de eerste plaats correspondeerden ze met geen enkele groep die sprekers zelf 

onderscheidden en benoemd hadden. Dit schiep een enorm misverstand over taalnamen 

waarover straks meer. In de tweede plaats zijn er binnen taalfamilies op Nieuw Guinea vaak 

dialectketens. Vergelijk deze observatie door Heeschen (1998: 18) van dialectketens binnen 

de Mek familie: ‘Dialect-chaining means that the inhabitants of valley A are able to 

understand the dialects of the valleys B and C...but not that of valley D; the inhabitants of B, 

however, still understand the dialect of D. For A, D is a language, for B and C it is still a 

dialect. Thus Ketengban is a foreign language for the Eipo, but not for the Tanime people, 

who still understand Ketengban, although the Tanime people are in contact with the Eipo, and 
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although the people living at the center of the chain, in this case the Tanime, Bime and 

Kamume peoples, find themselves surrounded by a dialect area stretching from Eipomek to 

Okbap.’ In zo’n situatie kun je dus elke toevallige plek in de dialectketen als het centrum van 

een taal aanmerken. Vaak was dat centrum een handels-, bestuurs- of zendingspost. Alle 

mensen om zo’n post die elkaar konden verstaan vormden dan een ‘stam’, met een ‘stamtaal’ 

naar de idee van de handelaar, ambtenaar of zendeling.  

Het probleem met deze notie ethnolinguistic group of stamtaal, namelijk dat het begrip 

niet relevant was in de praktijken en voorstellingen van clan samenlevingen, kwam natuurlijk 

onmiddellijk naar voren toen de ambtenaar of zendeling een naam wilde hebben voor zijn 

‘stamtaal’, vaak ook nog een willekeurig deel van een dialectketen. Er waren geen inheemse 

namen voor deze talen die taalkundigen en ambtenaren onderscheidden. De mensen spraken 

over de talen die zij spraken als ‘onze taal’, ‘hoe wij mensen praten’ of ‘hoe wij mensen van 

clan A praten’. Deze uitdrukkingen werden, vaak in verbasterde vorm, door taalkundigen, 

ambtenaren of zendelingen als namen verbonden met ‘stamtalen’ of  ‘ethnolinguistic groups’  

in overheidsstukken en missieverslagen. Vandaar dat zeer veel taalnamen in Nieuw Guinea 

teruggaan op uitdrukkingen die ‘mensentaal’ betekenen of op namen van clans. De taalnaam 

Kombai komt van khombayelu en betekent ‘mensentaal’ (De Vries 1993).Omdat mensen van 

meerdere clans gevraagd werden naar taalnamen, kwamen voor dezelfde taal soms meerdere 

clan namen in omloop. Voor de Wambon taal waren ook clan namen als Kotogut en 

Yonggom in gebruik. In hun pogingen een taalnaam te vinden vroegen buitenstaanders ook 

wel eens aan buurvolken hoe de mensen stroomopwaarts of stroomafwaarts of in de volgende 

vallei heetten. Vaak leverde dit taalnamen op waarmee de benoemde groepen zelf minder blij 

waren zoals de Mansibaber die zo genoemd waren door de Numforen. De naam betekent 

‘naaktlopers’ (Held 1951:16). Al deze typen van taalnamen vonden hun weg naar databanken 

zoals de Ethnologue (Gordon (ed.) 2005).  

Tegen deze achtergrond kunnen we het volgende citaat begrijpen: ‘It seems clear that 

none of the local languages reviewed in Chapter III had an indigenous term to refer to its 

socio-linguistic entity. For example, the names Meyah, Mpur, Maybrat and Hatam are all of 

uncertain origin. Each of these exonyms is used to refer to a collection of speech varieties, 

which, linguistically, can be said to be dialects. Speakers of these languages identify 

themselves as members of a group in terms of its links with a particular geographic area, that 

is the land of origin. For example,  Hatam pung and Sougb ijouhuda both denote localized kin 

groups with a common origin (Pouwer 1999:38).’ (Miedema and Reesink 2004:147). 

Het namenprobleem is lastig voor onderzoekers die de taalkundige literatuur willen 

bestuderen. Toen ik binnen het NWO project ISIR de taak kreeg het Inanwatan te beschrijven, 

kreeg ik te maken met vijf namen voor dezelfde taal (De Vries 2004): Bira, Suabo, Inanwatan, 

Irarowataro en Nidaibo. De laatste naam betekent ‘onze taal’. Volgens van Oosterhout 

(2002:175) zeiden sommigen van haar informanten dat zij Bira mensen waren maar ze noteert 

daarbij dat Bira ook de naam is van mensen die langs de kust leven tussen de plekken Bintuni 

en Teminabuan. Suabo is vermoedelijk de naam van een Inanwatan clan (gobó) of subclan 

(faáwu). De naam Inanwatan is afkomstig van een genabuurde groep aan de overzijde van de 

MacCluer Golf, de Patipi. De Patipi uitdrukking inan suwatan betekent ‘een en al sago’ 

omdat de Inanwatan sprekers gezegend zijn met duizenden en duizenden sagopalmen in hun 

gebied. Toen ik er veldonderzoek deed duurde het even voor het kwartje viel en ik me 

realiseerde dat de naam Irarowataro gewoon Inanwatan is maar dan aangepast aan de 

fonotaxis en segmentele fonologie van het Inanwatan dat geen consonant clusters kent en 

waarbij het foneem /n/ intervocaal als [r] wordt gerealiseerd.   

Als mensen van clan gemeenschappen praten over de taal die ze spreken met termen 

als ‘onze taal’, ‘de taal van (ons) mensen’ of een term die de clan naam combineert met een 

woord voor taal of spraak, dan bedoelen ze ‘hoe wij, mensen van clan A, spreken’. Dat kan 
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veel lijken op hoe mensen van buurclan B spreken. Maar er is een cruciaal deel van ‘onze 

taal’ dat niet gedeeld wordt met andere clans, hoe gelijkend hun taal ook is, en dat zijn de 

woorden die verbonden zijn met de oorsprong en identiteit van de clan, vooral namen van 

personen, geesten en plaatsen die met de oorsprong van de clan te maken hebben. Daarover 

nu meer.  

 

Erfgrondtaal, namenlijsten en sociocentrisch taalgedrag 
We zagen dat taal geen focus van identiteitsconstructie kan zijn in clan gemeenschappen 

omdat taal een clan overschrijdende entiteit is en gedeeld wordt met clans waarmee geen of 

vijandige relaties bestaan en die andere culturele praktijken en voorstellingen kunnen hebben. 

Dit betekent ook weer niet taal irrelevant is in de constructie van identiteit. Op zeker twee 

manieren speelt taal een rol in de identiteitsconstructie in Nieuw Guinea, in de eerste plaats 

voor zover clan identiteit talige uitdrukking krijgt en in de tweede plaats in het kader van de 

sociocentrische aard van clan samenlevingen.  

De identiteit van de clan krijgt talige uitdrukking in haar orale tradities die de 

oorsprongen van de clan beschrijven en die de fundering vormen voor de claims op de 

voorvaderlijke erfgronden. In die orale tradities gaat het dan vooral over de namen van de 

voorouders, van de totem dieren, van de heilige plaatsen waarop de geesten van de 

voorouders verblijven, en soms ook van plaatsen waarlangs de voorouders trokken op hun reis 

naar de clan gronden. De orale oorsprongstradities zijn geheim bezit van de clan, en dan 

vooral daarbinnen weer de namen, en buitenstaanders mogen deze niet kennen, evenmin als 

vrouwen en kinderen in veel gevallen. Als de jongen bij de puberteit de grens oversteekt van 

de vrouwen- en kinderwereld naar de mannenwereld zal hij ingewijd worden in de geheimen 

van voortplanting en seksualiteit, de oorsprong van nieuw leven, en in de geheime 

oorsprongsnamen van zijn clan.  

Genres van teksten gebaseerd op geheimhoudingsonderscheidingen zijn overal in 

Nieuw Guinea aangetroffen en altijd speelt de clan erin een hoofdrol. De Korowai 

bijvoorbeeld onderscheiden wakhatum mahüon  ‘sprookjes’ die iedereen mag horen van 

laibolekha  mahüon ‘woorden van oorsprong’, totemische verhalen die alleen volwassen clan 

leden mogen horen en lamol-aup ‘geschiedenis van de wereld’ die alleen volwassen mannen 

van de clan mogen horen en doorgeven (Van Enk en de Vries 1997:53).  

Om de geheimen uit de orale traditie van de clan te bewaren hebben zich op sommige 

plaatsen geheime, rituele talen, ontwikkeld: ‘We see the workings of these ideologies in clear 

relief in the ritual languages of Middle Sepik communities. All Middle Sepik villages have 

male initiation cults, and central to these is the learning of sacred songs and myths and long 

lists of names for totems. The last is no mean feat: Bateson (1932, 1958) estimated that a fully 

initiated Iatmul man knew something on the order of 10,000 complex polysyllabic totemic 

names! Many of these names are secret, known only to initiates of a given clan, and 

particularly efficacious through identification with ancestral totems in gaining spiritual 

power.’ (Foley 2005:167).  

Omdat de patriclan primair ten doel heeft de continuïteit van de voorvaderlijke 

gronden te waarborgen als onvervreemdbaar bezit en als levensbasis en verankering van de 

identiteit kunnen we de rituele talen van Nieuw Guinea grondtalen noemen: ze verankeren de 

band met de erfgronden in de taal. Maar die verankering betreft maar een klein deel van de 

taal, de woordenschat, en dan alleen de geheime rituele woordenschat en de namenlijsten. 

Maar het belang van dit relatief kleine deel van de taal waarop de clan identiteit wordt 

afgebeeld is immens. In de woorden van Heeschen (1998:101): ‘It is as if at the back of the 

everyday language a second language guarantees the “correctness of the names” , which is 

correct insofar as, together with the ubiquitous system of names, the clan as well as its 

tradition and its order are given. Names establish identity. This is the reason why the “true 
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knowledge”, which is passed on by the Eipo and Yalenang men to their novices consists of 

names of which the women and those who have not yet been initiated are not to know 

anything.’ 

Toen ik in de negentiger jaren van de vorige eeuw onderzoek deed voor NWO naar de 

Inanwatan taal, van de zuidkust van het Vogelkop schiereiland van Papua, werd mij de 

cruciale rol van clan structuren voor de plaats van taal in de constructie en beleving van 

identiteit pas echt duidelijk (de Vries 2004:10, 11). Dat kwam vooral door de manier waarop 

mensen daar de generationele erosie en langzame dood van hun taal beleefden en bespraken 

in relatie tot hun overgang naar het Maleis. Bij oudere mensen was er berusting en heimwee, 

jongere mensen zagen de overgang veelal als positief en goed voor hun toekomst. Niemand 

wond zich er echt over op en het werd niet als een directe bedreiging van de identiteit gezien. 

Die identiteit werd namelijk vooral afgeleid van de góbo en fáwu, de clan en de subclan 

waarin iemand geboren was. Het land en het viswater van de clan, het bloed van de clan, de 

orale traditie en geheime kennis van de clan, dat waren de ingrediënten voor de constructie 

van identiteit, niet de taal. In de oorsprongsverhalen die ik transcribeerde bleken de 

voorouders Puragi, een buurtaal, te spreken. Elke keer als zo’n voorouder sprekend werd 

opgevoerd in de vorm van magische chants kwam er Puragi uit. De kennis vastgelegd in de 

orale clan traditie was zo geheim dat in clans alleen de oudsten van specifieke subclans, 

daartoe toegang hadden. Deze subclans werden beschouwd als voldoende ‘gekoeld’ en 

‘droog’ om de ‘hete’ kennis te kunnen verdragen (van Oosterhout 2002:101).  

Foley (2005: 167-168) merkt op dat in de Iatmul namenlijsten heel veel “vreemde” 

elementen zitten, die uit andere talen afkomstig zijn en die een weerspiegeling zijn van 

‘patterns of exchange with other clans’. En dit brengt ons van het eerste identiteitsaspect, de 

erfgronden van de clan en de geheime grondtaal, naar het tweede, sociocentrische aspect van 

identiteitsconstructie in de clan wereld van Nieuw Guinea. Zowel de persoon als de clan 

wordt gezien als een cluster van sociale relaties waarin mens en clan leven, waarin zij 

verplichtingen en rechten hebben en die hun identiteit bepalen. Foley (1997:266) spreekt in 

dit verband van een sociocentrische constructie van de persoon. Daarmee bedoelt Foley een 

perspectief op de persoon als een cluster van sociale relaties. Elders vat Foley (2005) het zo 

samen: ‘New Guinean conceptualizations of personhood are radically different:  a partitive 

amalgamation of various substances from the different exchange interactions that one is 

ultimately built up from.  From such a vantage point, the understanding of a speaker, the 

articulation of personhood through language is also radically different.  This has fundamental 

implications for how New Guineans think about language and questions of language varieties 

and language purism (the latter notion in fact unintelligible in such a scheme).’  

   Foley’s karakterisering van de sociocentrisch opgevatte persoon als ‘a partitive 

amalgamation of various substances from the different exchange interactions that one is 

ultimately built up from’ heeft grote gevolgen voor taal en taalgebruik in clan samenlevingen.  

Alle relaties waarin je leeft dragen bij aan wie je bent en door elementen uit de 

communicatieve codes van je relaties en partners te adopteren druk je deze dynamische, 

relationele identiteit uit, als een soort talig spiegelgedrag.  

Het is dus niet zo gek dat mensen de naam van hun clan geven als ze gevraagd wordt 

naar de naam van hun taal: onze taal, dat is hoe wij mensen van die en die clan spreken, een 

uniek amalgaam van elementen die weerspiegelt met welke clans wij handeldrijven, aan 

welke clans wij vrouwen ten huwelijk geven, van welke clans we die ontvangen. In deze 

context van sociocentrisch spiegelgedrag is taalpurisme inderdaad een onbegrijpelijk concept 

en vindt eerder op grote schaal en constant uitwisseling plaats van taalelementen.  Deze 

constante uitwisseling tussen talen is geen bedreiging van de identiteit in een clan 

samenleving maar eerder uitdrukking daarvan, namelijk van het sociocentrische aspect van de 

identiteitsconstructie middels talig spiegelgedrag.  
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Tegenover dit dynamische, sociocentrische aspect van de talige uitdrukking van 

identiteit staat als stabiel rustpunt de verankering van de band met de voorvaderlijke gronden 

in de geheime grondtaal van de clan zoals vastgelegd in de orale tradities van de clan. Door 

deze namen en verhalen te reciteren in tijden van chaos en instabiliteit herschept en herstelt de 

clan kosmische orde, een soort rituele reset knop om weer van chaos naar kosmos te gaan. 

Korowai mensen gebruiken daarvoor oorsprongsverhalen uit het lamolaup genre in tijden van 

aardbeving, extreme droogte of regenval, zonsverduisteringen, epidemieën en dergelijke (Van 

Enk en de Vries 1997:53).  

 

Taalverandering in clan gemeenschappen van Nieuw Guinea 
De kleine aantallen sprekers per taal, de tendens tot multilingualisme, de afwezigheid van het 

schrift, de plaats van taal in identiteitsconstructie, de linguïstische ideologieën van clan 

samenlevingen en de dynamische geschiedenis door migraties, fusies en splitsingen van clans, 

wisselende allianties en oorlogjes tussen clans, al deze dingen voorspellen een grote en snelle 

mate van taalverandering.  

Helaas zijn er weinig diachrone studies om deze hypothese te testen. Maar de studies 

die er zijn wijzen op de relatieve vluchtigheid van talen en dialecten, op een constant 

uitsterven en ontstaan van talen en dialecten die grote vraagtekens plaatst bij modellen en 

theorieën van taalverandering die ontwikkeld zijn in andere contexten dan de clan 

samenlevingen van Nieuw Guinea. In een oudere studie bleek dat naast belangrijke 

grammaticale veranderingen 16% van het basisvocabulaire van het Muyuw in twee generaties 

veranderde (Lithgow 1973). In een recente studie van Donohue en Crowther (2005:182-183) 

naar lexicale en fonologische taalverandering in Noord-Centraal Nieuw Guinea concluderen 

zij: ‘In sum, this level of structural convergence should indicate a long-standing linguistic 

area, with extensive contact. Yet we know that the languages in question have only had 100 

years’ contact with each other…in some cases 50 years or less. The Thomason and Kaufman 

model, then, fails to reconcile the evidence with the synchronic linguistic data.The North-

Central New Guinea case shows that linguistic change can be manifested very rapidly.’ Zij 

merken hierbij op dat dit gebied in sociaal en antropologisch opzicht niet uitzonderlijk is in de 

context van Nieuw Guinea. 

 

Linguïstische ideologieën van natie-staten en clan samenlevingen 
Zojuist besprak ik al de misverstanden die ontstonden toen buitenstaanders zoals 

bestuursambtenaren, taalwetenschappers, Bijbelvertalers en missionarissen de taalsituatie in 

clan samenlevingen probeerden te begrijpen in termen van stamtaal of ethnolinguistic group 

terwijl ze de clan begrippen negeerden die de locale context eigenlijk aan hen opdrong en die 

de sleutel waren tot begrip van de taalsituatie.  

In zekere zin konden (neo-)koloniale overheidsdienaren en missionarissen de locale 

clan context negeren omdat ze meestal meteen begonnen de fundamenten van die clan 

samenleving af te breken. In Nederlands en later Indonesisch Nieuw Guinea nam dat afbreken 

de vorm aan van het proces van kampong formatie waarbij de Papoea’s met zachte of harde 

hand gedwongen werden niet langer in clan verband op clan gronden te wonen. Ze moesten  

met meerdere clans bij elkaar in kampongs gaan wonen. Deze dorpen in Indonesische stijl 

moesten ze zelf bouwen en werden ingedeeld naar ‘stam’ en ‘taal’ zoals de overheidsdienaren 

en missionarissen die begrippen hanteerden. Deze kampongs hebben vaak twee of drie straten 

waarbij in elke straat de mensen van één ‘stamtaal’ bij elkaar moesten wonen.  

Clans die lang in vijandschap hadden geleefd maar volgens de overheid tot dezelfde 

suku of stam behoorden en dezelfde bahasa suku ofwel stamtaal spraken werden gedwongen 

naast elkaar te leven op gronden van weer andere clans. Oudere Papoea’s uit het Boven-

Digoel gebied vertelden me hoe Nederlandse patrouilles de clan gronden afstruinden om 
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boomhuizen te verbranden om mensen te dwingen in de kampongs te gaan wonen. Ik heb van 

nabij gezien wat voor ellende deze kampong formatie met zich mee bracht, bijvoorbeeld een 

snelle toename van het aantal heksenprocessen waarbij marteling en kannibalisme 

voorkwamen omdat veel overlijdensgevallen in de kampongs aan zwarte magie van andere 

clans werden toegeschreven (van Enk en de Vries 1997:47-49).  

Zo schiepen de koloniale en neokoloniale overheden in het proces van kampong 

formatie een sociale werkelijkheid die klopte met hun linguïstische ideologieën waarin 

mensen die dezelfde taal spreken bij elkaar horen, een stam vormen, met een gedeelde cultuur 

waarvan de taal de uitdrukking is, en ook een politieke eenheid, compleet met door de 

overheid benoemde hoofden of kepala’s,  met elk naar ‘stamtaal’ ingericht kampongstraatje 

zijn eigen hoofd. Op den duur kregen deze linguïstische ideologieën ook een plaats in het 

denken van veel Papoea’s die in kampong samenlevingen opgroeiden, hoewel de clan 

structuren op veel plaatsen naast en door de kampong structuren heen bleven functioneren. 

Taalwetenschappers deden hun onderzoek veelal in deze kampong context en misten 

daardoor het zicht op de clan context. Het Maleis was de voertaal in deze nieuwe kampongs. 

Doordat ik in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek deed in zogeheten 

ongepacificeerd gebied, dat wil zeggen gebieden waar de overheid nog geen presentie had 

gehad, heb ik de unieke kans gehad het functioneren van taal in clan samenlevingen te kunnen 

bestuderen toen het proces van kampong formatie nog niet begonnen was of nog in een pril 

stadium. 

Foley (2005:157) omschrijft een linguïstische ideologie als ‘that cluster of beliefs that 

a particular speech community holds about the form and function of language.’ Zulke 

opvattingen en aannames zijn niet zozeer taalkundige theorieën ‘but rather the background of  

largely unexamined assumptions that guide the construction of specific theories, be they folk 

theories or scientific ones.’  Een invloedrijk voorbeeld vormt volgens Foley de opkomst van 

opvattingen over taal in de context van de Duitse Romantiek en het opkomende Duitse 

nationalisme in de 18
e
 en 19

e
 eeuw: ‘These beliefs were clearly articulated by the German 

Romantic philosopher Herder, who argued for an essential correlation between the language 

of a community and their mind or spirit (German Geist). This was part of a wider German 

nationalist project of the 18
th

 and 19
th

 centuries, to forge a unified German nation-state from 

numerous principalities and kingdoms of central Europe that were German speaking and this 

led to a triple equation: the culture of a people is essentially correlated with the language they 

speak and in turn should ideally correspond to a nation-state.’ (Foley 2005:157). 

In clan samenlevingen ontstaan heel andere linguïstische ideologieën. We zagen daar 

al elementen van. Talen zijn spraakvariëteiten die binnen clans gesproken worden, zonder 

namen anders dan verwijzingen naar ‘zoals wij mensen praten’of ‘zoals wij mensen van clan 

A praten’. Deze spraakvariëteiten zijn open, poreuze communicatievormen die 

vanzelfsprekend elementen absorberen van andere spraakvariëteiten van clans waarmee men 

in regelmatige communicatie verkeert, allereerst de clans van de moedersmensen, te meer 

daar heel vaak binnen de clan meerdere spraakvariëteiten door dezelfde sprekers beheerst 

worden. Deze absorptie en afgifte van taalelementen, fonemen, woorden, intonatiepatronen, 

hele paradigma’s van telwoorden, voegwoorden of voornaamwoorden drukt de relationele 

sociocentrisch geconstrueerde identiteit uit. Taal is nooit verbonden met politieke eenheden 

zoals staten of stammen met stamhoofden, laat staan een drager van zulke politieke 

identiteiten. Taal wordt evenmin gezien als drager of symbool van de cultuur van de spreker 

want de geschiedenis, orale traditie, gewoonten en gebruiken van zijn clan en gerelateerde 

clans, zoals de moedersclan, al dan niet dezelfde taal sprekend, die vormen de culturele 

bagage die hem onderscheidt van andere soorten mensen, niet de taal. 

Misschien nog wel het scherpste verschil tussen de linguïstische ideologieën van clan 

samenlevingen van Nieuw Guinea en die van westerse buitenstaanders zoals missionarissen 
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en taalwetenschappers zit in het conceptuele netwerk van de begrippen oorsprong, identiteit, 

iconiciteit, spirituele macht en geheime kennis waarbinnen bepaalde woorden, meestal 

naamwoorden en vaak namen, niet primair worden gezien als arbitraire en neutrale labels om 

naar dingen te verwijzen maar als elementen die wezenlijk en oorzakelijk verbonden zijn met 

de oorsprong van dingen, met de werkelijke maar verborgen aard der dingen, en met de 

identiteit, spirituele macht en aanwezigheid van datgene waarnaar het woord verwijst. 

Daarom is het uitspreken van woorden in sommige contexten een hachelijke en 

ongewenste zaak omdat zulk uitspreken allerlei gevolgen kan hebben, zoals het oproepen van 

de aanwezigheid van dingen of mensen, of van de spirituele macht van dingen of mensen, of 

het kan juist verlies of verdunning van spirituele macht of kennis tot gevolg hebben, 

verzwakking van de clan, ziekten, aardbevingen en wat niet al. Daarom is het heel gewoon dat 

woorden in het vocabulaire verbonden zijn met heel andere woorden doordat in sommige 

contexten woorden vermeden moeten worden of juist gebruikt. Zulke stelsels van 

conventionele woordparen noemen we lexicale substitutie registers. 

Lexicale substitutie registers met allerlei vormen en functies komen in de hele regio 

Nieuw Guinea voor en daar zullen we een voorbeeld van nemen om aspecten van deze 

linguïstische ideologieën te illustreren waarin taal, oorsprong, identiteit, macht en iconiciteit 

zijn verbonden. Registers gebaseerd op context-gebonden vervanging van een woord door een 

heel ander woord, bijv. rotan door darm of vuur door bloed of penis door aardworm kunnen 

poëtische, artistieke, of rituele functies hebben, kunnen functioneren in 

verwantschapscontexten (bijvoorbeeld vaak affinale vermijding) maar kunnen ook een hele 

reeks pragmatische functies hebben (indirection, humor, overtuiging, uitdrukking van 

boosheid of frustratie). 

 Het Korowai khokhulop register beschreven door Stasch (2008) is een mooi en 

intrigerend voorbeeld. Korowai sprekers noemen het register khokhulop, een samenstelling 

van de naamwoorden khokhu ‘wortel, rhizome, pelvis, achterwerk, oorsprong, oorzaak, 

betekenis’ en het naamwoord lop ‘plaats’. Khokhulop betekent zoiets als ‘onderliggende 

identiteit of wezen’. Korowai sprekers hebben het vaak over het register en zeggen dan dingen 

als “A, zijn khokhulop is B”. Stasch (2007) geeft de volgende voorbeelden van khokhulop 

substituties: 

 

Normale term    Khokhulop subsitutie 

Dul ‘penis’    wafol ‘earthworm’ 

Yanop-khabian ‘human head’ nggonngon-lokhul ‘round parasitic growth on trees’ 

Nan ‘rattan’    yanop-khul ‘human intestine’ 

Laun ‘pandanus sauce’  khi-ol-akh ‘dysentery’ 

Melil ‘fire’    bun-kha ‘blood’ 

Ati ‘bow’    beka ‘snap, sound, crack, cry, burst’  

 

Stasch vergelijkt het Korowai khokhulop register met de lexicale substitutie praktijken van de 

buren, Asmat clans. Zowel de Asmat als de Korowai baseren de substitutie paren op 

iconiciteit.  Asmat en Korowai sprekers zien overeenkomsten in geur, kleur, effect, vorm, of 

wat dan ook, tussen de items die paren vormen. Bepaalde paren, zoals maan als substituut 

voor zon en boomkangoeroe voor hond komen zowel bij de Asmat als de Korowai sprekende 

clans voor maar de functies zijn geheel verschillend. In Asmat clans gaat het om poëtische en 

artistieke functies bij het maken van liederen en is er een positieve, bevestigende relatie tussen 

referent en de substitutieve term (Voorhoeve 1977). Bij de Korowai khokhulop gaat het om 

een negatieve relatie van gevaar en fysieke bedreiging tussen de substituut term en de referent. 

Vandaar dat het khokhulop register voorkomt bij frustraties over dingen of personen, 
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kwaadheid en andere negatieve zaken en voorkomt in contexten zoals schelden en vloeken, 

vervloekingen, obsceen taalgebruik en insinuaties. 

 De relatie van iconiciteit is voor Korowai mensen slechts de uitdrukking van wat 

Stasch (2008: 6, 16) omschrijft als de ‘ontological, clausal closeness that is felt to be behind 

that manifests  iconic similarity. Vines originally were snakes and saying ‘snake’around vines 

causes them to break’. En daarmee raken we aan een kern van de Korowai ideologie van taal: 

‘Speech is not only about the phenomenal world but of it. Language is analogous to touch and 

other sensory channels, and analogous to forms of interaction in those physical channels such 

as bodily harm.’ (Stasch 2008: 6). In khokhulop paren gaat overeenkomst overigens gepaard 

aan het oproepen van het verschil, het andere en het verontrustend vreemde. De khokhulop 

term ‘portrays as strange and alarming what is close at hand.’ (Stasch 2008:24). 

Mensen hebben ook khokhulop namen en ‘personal khokhulop correspondences 

underscore the force of sound alone, or a speakers’ form-fetishizing sense of the transparency 

and directness of the relation between a khokhulop’s term phonological shape and its 

meaningful force. An individual does not need to know his or her khokhulop in order to be 

damaged by hearing it uttered…Even accidental utterance of a homonym or near-homonym 

of a person’s hidden name is enough.’ (Stasch 2008:26). Dit leidt tot omvangrijk 

vermijdingsgedrag in het taalgebruik, mensen praten constant om khokhulop naamwoorden 

heen, zo intensief en alomtegenwoordig dat het khokhulop register wellicht het meest 

aanwezig is in zijn afwezigheid. 

Persoonlijke khokhulop namen zijn gebaseerd op noties van oorsprong en ‘werkelijke’ 

identiteit die ingebed zijn in reïncarnatie overtuigingen (van Enk en de Vries 1997:40-41). Elk 

Korowai kind wordt geboren als een reïncarnatie van een overleden bloedverwant en een 

spiritistisch medium ‘determines the names that cannot be spoken around the child, in a kind 

of baptismal event of avoidance instructions. Throughout a persons’ life, everyone is 

supposed to avoid uttering those names in his or her presence, lest the name shock, harm or 

kill the person. Besides calling these avoided terms the person’s khokhulop, Korowai also call  

a reincarnation identity the person’s “hidden name” (khondum-fi),  “avoided” (lakhap) “in his 

or her hearing” (daibollop).’ (Stasch 2008:25). Impliciet in deze reïncarnatie gedachten over 

oorsprong en werkelijke identiteit is notie van de clan. Bijvoorbeeld, het besluit met 

betrekking tot de terugkeer van een yanopkhayan ‘werkelijke persoon/ziel’ naar de clan 

territoria, door het lichaam van een baby binnen te gaan vlak voor de geboorte, wordt 

genomen door de clan oudsten in de wereld van de doden (Van Enk en de Vries 1997:41). 

    

Taalwetenschappers en Bijbelvertalers 
Zowel de academische taalwetenschap als de missionaire taalkundigen en Bijbelvertalers 

hebben over het algemeen de enorme implicaties van de sociale structuur met exogame clans, 

bilateraliteit en het avunculaat, voor taalnamen, taal en identiteit, taalgrenzen, taaldiversiteit, 

taalvariatie en meertaligheid gemist. Kennelijk was en is het etnocentrische, verblindende 

effect van westerse taalideologieën te groot. Er zit een zekere overeenkomst in de 

linguïstische ideologie van sommige missionaire Bijbelvertalers en academici die opkomen 

voor bedreigde talen. Taal is in deze ideologie overal en altijd een focus van etnische en 

culturele identiteit. Als er ergens in het oerwoud of de woestijn mensen zijn die dezelfde taal 

spreken, dan horen die mensen vanzelfsprekend bij elkaar, vormen ze een groep, delen ze een 

cultuur, hebben ze een naam voor de taal die hun ‘moedertaal’ is. Kortom, ze zijn een stam 

met een stamtaal, ze vormen een ethnolinguistic group met een tribal language. Dat 

dergelijke gedachten over taal, cultuur en identiteit, ontstaan in de wordingsgeschiedenis van 

Europese natie-staten, irrelevant zijn in clan samenlevingen dringt niet altijd voldoende door.  

De Europese notie van moedertaal neemt zonder meer aan dat de moedertaal ook 

vadertaal is, en de taal van je ooms en je echtgenoot, en dat mensen met andere talen 
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‘vreemdelingen’ zijn. Als men meertaligheid opmerkte bij de Papoea bevolking, dan werd één 

taal begrepen als de eigen taal, de moedertaal, de taal van het hart, en de andere talen als later 

bijgeleerde ‘vreemde’ talen die mensen leerden in de omgang met andere ‘stammen’.  Die ene, 

onvervangbare moedertaal, daarin moest dan Gods Woord ook gaan klinken, naar 

Handelingen 2 vers 8, waarin door het Pinksterwonder ieder Gods Woord hoorde in zijn eigen 

taal waarin hij geboren was.  

Voor een Papoea die in clan verband leeft op de clan gronden is de moedertaal iets 

heel anders: dat is hoe zijn moedersclan spreekt, het is de taal van zijn moedersbroers, de 

avunculaire taal, in oppositie tot hoe zijn vader spreekt, en zijn vadersclan. Waar veel talen 

met kleine aantallen sprekers voorkomen zal moederstaal vaak een andere taal zijn dan  

vaderstaal. Maar zelfs als de taal van vader en moeder taalkundig gesproken dezelfde is, zoals 

dat het geval is bij enkele wat grotere talen van Nieuw Guinea, is er een oppositie tussen 

vaderstaal en moederstaal. Vaderstaal is de grondtaal, moederstaal is de taal van huwelijk en 

voortplanting. Want bij vaderstaal horen de geheime namen en de speciale woorden die te 

maken hebben met de oorsprong van de clan en de band met de erfgronden.   

De werkelijke bedreiging van de identiteit zit voor clan samenlevingen niet primair in 

taalverlies maar in bedreiging van het voortbestaan van de clan door verlies van 

voorvaderlijke clan gronden, dat leidt tot ontreddering en crisis. In de clan samenlevingen van 

Nieuw Guinea zijn talen relatief vluchtige en veranderlijke communicatie vormen en is de 

taalgeschiedenis een constant opkomen, veranderen en vergaan van deze taalvormen. Mensen 

die het beste voor hebben met inheemse volken, zoals deze clan samenlevingen soms worden 

genoemd, zouden zich vooral moeten richten op de verdediging van de grondrechten van de 

clans en op het recht te blijven wonen op die erfgronden, in clan verband.  

De komst van het christendom had onverwachte gevolgen voor de taalsituatie op 

Nieuw Guinea. Het evangelie werd namelijk op grote schaal verbreid over het eiland door 

Papoea evangelisten.Vanuit een sociocentrisch clan perspectief, wanneer mensen van 

genabuurde clans het evangelie brengen en wanneer de buren dat aannemen, en christelijk 

worden, schept vanaf dat moment het gedeelde geloof een spirituele en sociale band van 

evangeliegevers en evangelienemers, te vergelijken met de relatie tussen bruidgevers en 

bruidnemers. De taal van de evangeliebrengers wordt sterk verbonden met het geloof, en met 

alle veranderingen die meekwamen met de kerstening, niet alleen religieuze maar ook sociaal-

culturele veranderingen. De nieuwe christelijke identiteit, en de relatie met de evangeliserende 

clans, wordt sociocentrisch uitgedrukt in het taalgebruik van de clan, enerzijds door de termen 

van de kerstenende clans op te nemen in de eigen taal, voor religieuze zaken en zaken die 

gelijk met kerstening kwamen zoals geld, zeep, zout en kleding, anderzijds door het ontstaan 

van missionaire lingua franca’s. De Dani taal bijvoorbeeld verspreidde zich zo met de Dani 

evangelisten en de Dani Bijbelvertaling werd en wordt intensief gebruikt door bijvoorbeeld de 

genabuurde Yali, Hupla en Nggem sprekers. Het Dani kreeg zo een soort regionale, religieuze 

functie. Tegelijk leerden de Dani evangelisten heel snel de talen van de clans die ze het 

evangelie brachten waardoor zij van hun kant hun relatie tot de ander clans talig vorm gaven. 

Naast missietalen van Papoea oorsprong kende Nieuw Guinea missietalen als het Moluks 

Maleis omdat het veelal Molukse evangelisten waren die vooral in de Vogelkop en zuidelijk 

Nieuw Guinea het evangelie verspreidden.  

De radicaal verschillende taalideologieën van Papoea’s en westerse zendelingen leidde 

ook tot misverstanden. Vanuit het gezichtspunt van veel Papoea clans waren de vertaalde 

Bijbelverhalen de oorsprongsverhalen met de geheime, sacrale kennis van de blanke clans, 

krachtige geheime kennis want de blanken waren gezond, welvarend en vruchtbaar. Daarom 

was men bijzonder belangstellend. Toen die zegeningen van welvaart en gezondheid 

uitbleven bij hun overgang naar het christendom, ontstond op veel plaatsen het idee dat de 
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zendelingen de geheime namen en de verborgen clan kennis voor zichzelf hadden gehouden 

en dat de Bijbelvertalingen, net als de eigen orale clan tradities, versleutelde kennis bevatten. 

 

Sociale structuur en taal  

Samenvattend kom ik tot de volgende hypothese over de samenhang tussen sociale structuur 

en de taalsituatie van Nieuw Guinea. Er is een sterke tendens op Nieuw Guinea in de richting 

van een sociale structuur met kleine, exogame patriclans als souvereine eenheden die het 

grondbezit regelen en met nadruk op bilateraliteit en het daarmee samenhangende avunculaat 

dat de uitwisseling van vrouwen tussen de clans regelt. Deze sociale structuur 

- is hoofdoorzaak van extreme taalkundige fragmentatie en diversiteit (Foley 2000) 

- bepaalt de relatie taal en identiteit:  

(a) taal als clan overstijgend element kan geen focus zijn van groepsidentiteit in clan 

samenlevingen zoals taal dat wel kan zijn in natie-staten 

(b) maar taal speelt wel een rol in identiteitsconstructie, namelijk: 

(i) in de eerste plaats als uitdrukking van de clan identiteit in de vorm van 

rituele talen en naamlijsten, als grondtaal, de talige verbeelding van de 

band met de erfgronden 

(ii) in de tweede plaats als de uitdrukking van de sociocentrische opgevatte 

identiteit waarbij meertaligheid en grootschalige lening het netwerk van 

relaties uitdrukken dat bepaalt wie iemand is, bijv. het gebruik van de 

vaderstaal en de moederstaal als uitdrukking van de bilaterale clan 

identiteit 

 

- verklaart taalnaam problematiek: veelheid van namen weerspiegelt de clan structuur 

en de culturele en sociale irrelevantie van de verzamelingen mensen die dezelfde taal 

spreken; taalkundige labels als de Korowai of Kombai taal zijn geen ‘emic’ labels 

- leidt tot een specifieke taalideologie: negatief: geen purisme, geen taalconservatisme, 

geen ideologische gelijkstelling van taal, cultuur en natie; positief: taal als open en 

poreuze spiegel van het relatienetwerk waarin men leeft; noties van iconiciteit, 

oorsprong en verborgen identiteit als grondslag voor taalregisters waarin ‘speech is not 

only about the phenomenal world but of it. Language is analogous to touch and other 

sensory channels, and analogous to forms of interaction in those physical channels 

such as bodily harm.’ (Stasch 2007: 6).  

- leidt tot zeer snelle taalverandering (Donohue en Crowther 2005) 

 

Deze hypothese zou ik de komende jaren graag verder willen uitwerken en toetsen. 

Samenwerking met antropologen en historici is daarbij cruciaal omdat de hypothese de 

studievelden van de taalwetenschap, geschiedenis en antropologie van Nieuw Guinea verbindt.  

Leontien Visser, Jelle Miedema, Jaap Timmer, Dianne van Oosterhout, Rupert Stasch: ik blijf 

jullie derhalve nodig hebben zoals ik jullie nodig had in het NWO project Irian Jaya Studies.  

De effecten van de gefragmenteerde clan structuur zijn niet overal even sterk. In het 

centrale bergland vinden we grotere aantallen sprekers per taal en in zulke gebieden is de kans 

dat je moedersclan dezelfde taal spreekt als je vadersclan veel groter dan bijvoorbeeld in de 

moerassige kustvlakten van zuidelijk West-Papua of in het Sepik gebied waar een paar 

honderd sprekers per taal heel gewoon is. Ook is de behoefte aan contacttalen dan minder. 

Maar wel vinden we dezelfde sterk gefragmenteerde sociale structuur en dezelfde clan 

dynamiek in de bergen, en dat verklaart waarom we weliswaar daar de grote Trans New 

Guinea taalfamilie kunnen onderscheiden maar tegelijk de interne genetische relaties binnen 

die familie nauwelijks kunnen vatten wegens de extreme interne diversiteit in de familie, 

veroorzaakt door de bewegelijke fragmentatie van clan samenlevingen. 
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Het is een van de problemen van de taalwetenschap van Nieuw Guinea geweest dat zij 

de inheemse communicatiepatronen niet voldoende onderkend heeft waarin de clans een 

centrale rol spelen. Een van de uitzonderingen is Heeschen (1998:24) die bij zijn grammatica 

van het Eipo opmerkt: ‘When it is stated: the Eipo language has the rule x’, the reader should 

bear in mind what has been stated here about the smallness of the speech community and its 

norms. The rule should properly read: the speaker y or the group of men from such or such a 

clan...say “x” under certain circumstances.’ Tegen de achtergrond van de gefragmenteerde en 

dynamische clan wereld, ook in het centrale bergland van Nieuw Guinea, spreekt Heeschen 

(1998:24) over het Eipo als ‘perhaps only a passing phenomenon in the history of the Mek 

languages’.  Uitsterven is niet het juiste woord hier, het gaat om constante transformatie, 

hergroepering en reconfiguratie processen van open, poreuze en uiterst plastische en 

kameleontische vormen van verbale communicatie in kleine clan gemeenschappen. Dezelfde 

krachten die het Eipo een ‘passing phenomenon’ maken scheppen nieuwe talen die ook weer 

snel zullen veranderen en verdwijnen. Het is alsof het begrip taal als een gesloten, discrete en 

begrensbare entiteit, als homogeen systeem, en als drager van culturele of politieke identiteit 

uitgelachen wordt door de taalkundige realiteit van Nieuw Guinea. 

Temidden van deze diversiteit en fragmentatie zijn er frappante overeenkomsten 

tussen de vele talen en de vele taalfamilies van Nieuw Guinea. Daarover gaat het in het 

tweede deel van mijn oratie.   

   

Overeenkomsten: de gedeelde pragmatiek van Nieuw Guinea 
Bij alle verschillen zijn er opvallende en specifieke overeenkomsten op het terrein van 

taalgebruikspatronen in de regio Nieuw Guinea. Sprekers in dit gebied gebruiken bijvoorbeeld 

graag en veel: 

- directe rede 

- quotatieve vormen  

- thema-predicatie structuren   

- recapitulatieve patronen  

- distributieve vormen   

 

Deze taalgebruikspatronen vormen een kader waarbinnen grammaticale overeenkomsten 

ontstaan tussen Papoea talen 
3
 omdat taalgebruikspatronen met hoge frequentie verder 

conventionaliseren en bevriezen tot grammaticale patronen. In dit tweede deel van deze oratie 

licht ik er vier patronen uit, thematisering, distributie, recapitulatie door tail-head linkage en 

quotatieve vormen.  

 

Distributie, thematisering en recapitulatie 
In de grote meerderheid van Papoea talen is het werkwoord het hoofd van de clause en de 

enige verplichte constituent in dat domein. De andere constituenten zijn te beschouwen als 

optionele modifiers van dat hoofd. De observatie van Foley (1986:170) dat ‘in the great 

majority of Yimas clauses the verb occurs without any associated nominals at all’ is waar 

voor zeer vele Papoea talen. Als er al een andere constituent moet zijn in de clause, dan 

hebben deze sprekers een sterke voorkeur voor ten hoogste één. Hetzelfde geldt voor het 

domein van de naamwoordelijke constituent, ook daar het liefst alleen het hoofd, het 

naamwoord, of ten hoogste één modifier. Dus in plaats van ‘twee vette varkens’ zeggen 

                                                
3
 Ik beperk me in deze oratie tot de Papoea talen van Nieuw Guinea maar dit betekent niet dat de Austronesische 

talen in dit gebied buiten deze tendensen staan. Tail-head linkage maar ook distributie en thematisering worden 

ook in Austronesische talen aangetroffen. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar de mate waarin en de wijze 

waarop de Austronesische talen in deze regio onder invloed staan van de genoemde sprekersvoorkeuren. 
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sprekers veel liever ‘twee varkens, vette varkens’. Feldman (1986:130) spreekt over ‘nominal 

serialization’ in dit verband. En in plaats van ‘in de vroege ochtend sneed Burufare het 

varkensvlees met een mes’ krijgen we ‘de zon kwam op en Burufare kwam, nam een mes en 

sneed het varkensvlees’. Met andere woorden, sprekers tenderen er sterk naar modifiers te 

distribueren over meerdere NPs en clauses. In veel Papoea talen is de neiging tot syntactische 

distributie zo groot dat taalkundigen simpelweg geen constructies van het type ‘drie grote 

varkens’ in hun data vinden of ‘Gisteren doodde Burufare het varken met een speer.’   

Foley (2000:385) bespreekt distributie verschijnselen van Nieuw Guinea in termen van 

oraliteit en beperkingen op informatie verwerking: ‘(a) There is a relatively high ratio of verbs 

to nominals, at least compared to the literate styles of European languages..(b) Given or 

presupposed information is normally omitted, and independent pronouns, which are rarely 

employed, have a contrastive force. (c) Only one piece of new information is introduced per 

clause. The net effect of these tendencies is to establish for the great majority of right-headed 

Papuan languages a structure like [(XP)V] as the normative clausal unit in wider stretches of 

text.’ Om de informatie te vinden die weggelaten is in deze minimale clause en om de 

grammaticale functie van de XP vast te stellen maken Papoea talen volgens Foley (2000:385) 

gebruik van switch reference systemen en/of congruentie systemen die grammaticaal geslacht 

markeren.  

Heeschen (1998:68) verbindt distributie met het werk van Du Bois (1987) en van 

Levelt (1989:125) over de eisen van het incremental processing bij de productie van spraak. 

De kleine clause units met ten hoogste één argument, faciliteren het vloeiend incrementeel 

opbouwen van de zinsstructuur. Het is niet toevallig dat Levelt (1989) verwijst naar Wundt 

(1911) die in zijn studie van de San talen distributieve tendensen vond en die toen al verbond 

met beperkingen op incrementele informatieverwerking in de productie van spraak. 

Naast distributie van argumenten over clauses, ofwel in clause chains ofwel in zinnen 

die bestaan uit reeksen van nevengeschikte clauses in de talen die niet aan clause chaining 

doen, vinden we distributie van argumenten over werkwoorden binnen clauses, in serial verb 

constructies. Foley (2000:385) beschrijft deze constructies in de context van Nieuw Guinea 

als volgt: ‘Superficially similar to clause chaining in some respects, but quite different from it, 

are serial verb constructions. These are sequences of concatenated verbs, sometimes with 

individual arguments, sometimes without, that constitute a single clause rather than a 

sequence of clauses.’ Serial verbs komen zeer wijd verbreid voor op Nieuw Guinea, zowel in 

Austronesische als Papoea talen (Foley 2000:385).  

 De distributieve tendens is geen grammaticale beperking maar een discursieve. Niet-

distributieve vormen, bijvoorbeeld een clause met twee lexicale argumenten, zijn structureel 

mogelijk en komen voor maar wanneer ze voorkomen zijn ze gemarkeerd en komen ze voor 

in heel bepaalde semantische en pragmatische condities zoals concluderende en 

samenvattende contexten. In haar kwantitatieve analyse van Tauya teksten vond MacDonald 

(1994:75-96) dat driekwart van alle subjecten en objecten niet lexicaal was gerealiseerd.  

 Het Korowai voorbeeld (1)-(2) is typisch voor het soort tekst dat ontstaat onder 

distributieve druk (van Enk en de Vries 1997:205-220): 

 

(1) elo-bo-do   ulmekho duol-mo 

sleep-stay.3SG.REAL-DS shoot.SS put.into-SUPP.3SG.REAL 

 He was sleeping and he shot (him). 

 

(2)  ulmekho  duol-mo-tofekho   gebelipekho-dakhu 

 shoot.SS put.into-SUPP.3SG.REAL-DS start.from.sleep-SS 

 

 melil-an fele. 
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 fire-LOC fall.3SG.REAL 

 He shot (him) and he started from his sleep and he fell into the fire. 

 

De clause chains (1) and (2) bevatten 8 woorden, 7 daarvan zijn werkwoorden. Switch 

reference markeringen op deze werkwoorden maken het mogelijk, in combinatie met 

contextuele informatie, om de referenten van de subjecten en objecten in (1) en (2) te 

identificeren. In de taalwetenschap van Nieuw Guinea heten structuren als (1) en (2) clause 

chains. Kenmerkend voor deze clause chains zijn de interclausale relaties tussen de kleine 

clauses die noch nevengeschikt noch ondergeschikt zijn maar iets daartussen in: de mediale 

clauses in de chain hebben speciale, afhankelijke werkwoordsvormen. Deze mediale vormen 

kunnen niet op zichzelf als zelfstandige clause functioneren, ze zijn morfosyntactisch 

afhankelijk van de finale clause die eigen onafhankelijke werkwoordsvormen heeft. Toch zijn 

de mediale clauses niet ingebed in een andere clause. De mediale vormen drukken 

interclausale relaties uit van switch reference en vaak ook van simultaneïteit vs. sequentie.  

De markeringen SS en DS in deze voorbeelden zijn switch reference distincties. SS 

betekent dat de volgende clause in de chain hetzelfde subject heeft en DS dat de volgende 

clause een andere subjectsreferent heeft. Switch reference maakt het mogelijk participanten te 

traceren zonder pronominale of nominale middelen te gebruiken in de clause. Papoea talen 

zonder switch reference en clause chaining, zoals het Inanwatan (de Vries 2004) doen dat 

door bijvoorbeeld grammaticaal geslacht op het werkwoord te coderen. Het gaat er in beide 

gevallen om niet meer dan één nominale constituent in de clause te krijgen ter identificatie 

van participanten. 

Het is overigens een misverstand om te denken dat distributieve druk leidt tot 

verschuiving van syntaxis naar pragmatiek, dat wil zeggen tot vermindering van syntactische 

integratie die zou leiden tot losse, paratactische naast elkaar geplaatste eenheden waarvan de 

luisteraar de samenhang maar moet bepalen door contextuele inferenties. Distributieve druk 

leidt inderdaad tot vermindering van syntactische complexiteit maar meestal tegelijk tot 

toenemende morfologische complexiteit in Papoea talen omdat in de clause chains 

interclausale samenhang en integratie wordt bewerkt door complexe mediale 

werkwoordsmorfologie zoals switch reference en temporaliteitsmarkeringen en door 

opposities tussen finale en mediale werkwoordsvormen. In Papua talen zonder clause 

chaining en switch reference manifesteert zich de toenemende morfologische complexiteit in 

andere vormen zoals in het gender systeem van het Inanwatan (De Vries 2004). Distributieve 

druk leidt dus niet zozeer tot een verschuiving van syntaxis naar pragmatiek maar van 

syntaxis naar morfologie. 

Thematisering is de term die Heeschen (1998) gebruikt voor de tendens zichtbaar in 

voorbeeld (3), het begin van een Korowai oorsprongsmythe (van Enk en de Vries 1997:163): 

 

(3) mül-khuf-efè  af-efè  lamol 

 former-time-TOP   then-TOP universe 

 

      fu-bo-kha    abül-fefè   yu  lamol 

     put-3SG.PERF.REAL-CONN man-TOP    he  universe 

 

      menil   fe-nè     fu-dakhu…. 

      fire    get-SS    put-SS 

In former times, then, the one who had created the universe, he took fire and set the 

universe on fire… 
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In (3) zien we de topic marker -(f)efè  drie keer, de eerste twee keer met het typische pauze 

contour stijgend-dalend-stijgend over de topic marker. De topic markeerder komt voor bij drie 

constituenten die het tijds- en participanten kader neerzetten voor het verhaal dat volgt.  

Korowai heeft een gespecialiseerde topic marker, veel andere Papoea talen zetten 

demonstrativa in om de thematische constituenten te markeren. Net als de distributie tendens 

is thematisering een veelvoorkomend verschijnsel in allerlei talen van de wereld maar net als 

bij distributie is het verschijnsel in deze taalkundige regio opvallend frequent, zo frequent dat 

het tot allerlei constructies is gestold in de grammatica’s van Papoea talen waarover straks 

meer. 

 De derde sprekerspreferentie, recapitulatie door tail-head linkage, is veel meer dan 

distributie of thematisering een typisch verschijnsel van Nieuw Guinea (de Vries 2005a), al 

wordt het erbuiten incidenteel wel waargenomen. Tail-head linkage is een manier om clause 

chains te verbinden waarbij de laatste clause van de chain herhaald wordt als de eerste clause 

van de volgende chain. Tail-head linkage is een buitengewoon frequent verschijnsel in Nieuw 

Guinea. De voorbeelden (4)-(6) komen uit een Korowai tekst over varkensoffers (Van Enk en 

de Vries 1997: 159-163). 

 

(4) wof-è  gol  ül-ma-té-dakhu 

     there-CONN   pig  kill-SUPP-3PL.REAL-SS 

 

 bando-lu   khaim-an  fe-nè 

     bring-enter.SS   treehouse-LOC   get-SS 

 

     fu         bume-ma-té 

     put.SS    slaughter-HAB-3PL.REAL  

     They kill a pig there and bring it into the house and butcher it. 

 

(5) bume-ma-té-dakhu      ol  di 

     slaughter-HAB-3PL.REAL-SS   intestines  get.out.SS 

 

     fe-nè   fu-ma-té-do 

      take-SS put-HAB-3PL-DS 

 

 ni-khü-to  bando-khe-nè  ao-ma-té 

      mother-PL-FOC  bring-go-SS    cleanse-HAB-3PL 

 They butcher it and remove the intestines and the women take and cleanse them. 

 

(6)  ao-leful-mekho  khaim 

      cleanse-end-SUPP.SS  treehouse 

 

      gilfo-ma-té-do   gol-e-khal  di-fu-ma-té 

      go.away-HAB-3PL-DS pig-TR-meat   cut-put-HAB-3PL 

When they (the women) have finished cleansing they go away to the treehouse and 

they (the men) cut the pig meat into pieces. 

 

De laatste clause van chain (4) wordt herhaald als de eerste clause van chain (5) 

bumematédakhu. Op dezelfde manier wordt de tail clause van (5) herhaald als de head clause 

van (6), aolefulmekho. Tail-head linkage heeft meerdere cruciale functies bij het verwerken 

en structuren van informatie, onder meer op het gebied van thematische (dis)continuïteit en 
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als pauze verschijnsel. De typologie van fonologische en syntactische vormen die het 

verschijnsel aanneemt in Papoea talen volgt uit deze functies (de Vries 2005a).  

 Thematisering, distributie en tail-head linkage bepalen door hun hoge frequentie en 

verspreiding over heel de taalkundige regio Nieuw Guinea in sterke mate het beeld van 

Papoea teksten, vooral narratieve en procedurele teksten. Uiteraard zijn er grote verschillen 

tussen taalgemeenschappen in de frequenties en wijzen waarop deze patronen zich 

manifesteren.  

In narratieve en procedurele teksten komen thematisering, distributie en tail-head 

linkage voor in een specifiek interactiepatroon. In zulke tekstsoorten vinden we een 

fundamenteel onderscheid tussen thematiserende delen en delen gekenmerkt door ketens van 

clause chains, door Farr (1999) chaining paragraphs genoemd. De thematiserende delen zijn 

gemarkeerd, de delen waarin clause ketens overheersen zijn ongemarkeerd. De 

thematiserende delen vinden we in twee contexten, in de eerste plaats in die delen van de tekst 

die niet georganiseerd zijn rond chronologische sequenties van gebeurtenissen, bijvoorbeeld 

in het begin, als de kaders van thema, tijd, plaats en participanten gecommuniceerd worden of 

in samenvattende delen aan het eind. In de tweede plaats vinden we thematiserende delen als 

de spreker de lijn der gebeurtenissen wil onderbreken voor speciale doelen zoals achtergrond 

informatie geven, correcties aanbrengen of aanvullingen geven.  

 Demonstrativa of soms speciale topic markers worden veel gebruikt in thematiserende 

delen om de thematische NPs te markeren. In thematiserende delen vinden niet-distributieve 

vormen en een relatief veel NPs, zowel intraclausaal als extraclausaal, en deze NPs zijn ook 

structureel complexer dan die in de chaining delen. 

Distributieve tendensen kenmerken de chaining paragraphs, met maximaal één 

argument per clause. Dat argument heeft dan bovendien een simpele interne structuur, liefst 

alleen een zelfstandig naamwoord. Werkwoordsmorfologie, zoals subjectscongruentie en/of 

switch reference, en tail-head linkage spelen een sleutelrol in referentiele coherentie in de 

chaining delen van de tekst (de Vries 2005a). De chaining paragraphs bestaan uit ketens van 

clause chains verbonden door ongemarkeerde vormen van tail-head linkage. 

 In Papoea talen die geen clause chaining kennen met switch reference en met mediale 

en finale werkwoordsvormen doen zich dezelfde tendensen voor van distributie, thematisering 

en tail-head linkage. Het Inanwatan bijvoorbeeld, een taal van de Zuid-Vogelkop familie, 

kent geen clause chaining maar een korte blik op getranscribeerde teksten is voldoende om 

dezelfde tendensen vast te stellen (de Vries 2004). In deze taal vinden we ketens van 

nevengeschikte clauses met onafhankelijke werkwoordsvormen als hoofd. Deze werkwoorden 

hebben subject- en objectprefixen en congrueren met het subject in persoon, getal en geslacht. 

Het Inanwatan heeft een zeer uitgebreide inventaris aan persoonlijke voornaamwoorden maar 

die worden niet ingezet om de participanten in de ketens van kleine clauses te traceren. In 

plaats daarvan wordt het zeer uitgebreide systeem van markering van grammaticaal geslacht 

ingezet, samen met subject congruentie, kortom verbale middelen, net als in chaining talen. In 

het volgende stukje tekst (de Vries 2004:83) ziet u thematisering, distributie en tail-head 

linkage aan het werk, en het resultaat is een tekst die erg lijkt op wat we vinden in corpora van 

Papoea talen met clause chaining en switch reference: 

 

 (7a) Nawóra esái/ Patipi-wó-tewe wé-de-wo-re. # 

   Nawora this.M  Patipi-CONN-from  3.S-go.across-come-PAST.PL  

‘As for Nawora, they came across from Patipi.’    
 
(7b)   Mé-de-wo-i      ewáiwa / mura-gárebo-wai /  

   3.S-go.across-come-PAST.SG.M    and      river-mouth-this.F 
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   máso-we-ge-i. # 

   enter-3.S-do-PAST.SG.M 

He came across and via the rivermouth he entered.  

 

De tekst begint met het neerzetten van de thematische participant, Nawora, gescheiden door 

pause intonatie van wat volgt en gemarkeerd met een demonstrativum. Tail-head linkage 

verbindt (7a) en (7b) maar het herhaalde werkwoord in de eerste clause van (7b) is een vorm van 

de derde persoon, enkelvoud en mannelijk, en daardoor weet de luisteraar dat Nawora het subject 

is van (7b). Geen van de drie clauses heeft meer dan één argument. En ook in het vervolg van dit 

verhaal blijven distributie, thematisering en tail-head linkage het beeld bepalen. 

 

Quotatieve sprekerstendensen 
Overal in de taalkundige regio Nieuw Guinea hebben taalbeschrijvers geconstateerd dat sprekers 

graag en zeer veel quotatieve vormen gebruiken om intenties, emoties, gedachten en perceptie 

weer te geven. Net als distributie en thematisering gaat het hier om een patroon dat niet beperkt 

is tot de talen van Nieuw Guinea en dat ook beschreven is voor talen zoals het Nederlands en het 

Engels (Pascal 2006). Een verschil met het Engels en Nederlands is de hoge frequentie en de 

ongemarkeerdheid van het verschijnsel zodat quotatieve vormen in bepaalde domeinen de enige 

uitdrukkingsvorm zijn geworden en zich in de vorm van quotatieve constructies in de 

grammatica’s van Papoea talen hebben genesteld. Een Wambon voorbeeld (de Vries and 

Wiersma 1992:85) van een quotatieve vorm in het domain van intentie is (8). Wambon is een 

Awyu taal van het Boven-Digul gebied van zuidelijk West Papua (de Vries 2005b): 

 

(8) Savanop ko-khe-n-o   kavat khetokho-p 

 Savanop go-3SG.PRES-TR-COORD trap see-1SG.INTENT 

 

 ne-mbel-o 

 say-SS.SEQ-COORD  

 Savanop ging zijn val inspecteren en.. 

 (Letterlijk: Savanop ging op weg en zei: Ik wil de val zien en..) 

 

De intentie van Savanop om zijn val te inspecteren wordt weergegeven als een ‘inner speech’ 

(Reesink 1993) die gerapporteerd wordt met een werkwoord van zeggen. Omdat de voorkeur 

voor een quotatieve uitdrukking heel sterk is, worden deze vormen eerst de meest frequente en 

later de enig mogelijke constructie in bepaalde intentionele en doel contexten in veel Papoea 

talen. In het Kombai bijvoorbeeld zijn quotatieve constructies verplicht in contexten als (8) na 

bewegingswerkwoorden (de Vries 1993:96).   

Hoewel dergelijke quotatieve vormen bij geschreven en orale talen voorkomen, hebben 

ze in Nieuw Guinea ook een aspect dat wel verbonden lijkt met oraliteit, namelijk de 

afwezigheid van het onderscheid tussen bewoording en bedoeling en daarmee tussen directe 

rede als weergave van iemands woorden en de indirecte rede als weergave van iemands 

intentie of bedoeling. Hoewel sprekers van geschreven talen de directe rede ook vaak 

gebruiken om niet zozeer de precieze woorden aan te halen maar bedoelingen te representeren, 

is in gemeenschappen met geschreven talen in het denken over taal toch een metatalig 

onderscheid tussen woordelijke weergave van wat iemand echt gezegd heeft en “vrije”of 

indirecte weergave van iemands intentie. Voorzover het onderscheid directe en indirecte rede 

gemaakt wordt in de orale talen van Nieuw Guinea, wordt het gemaakt in termen van 

deictische oriëntatie maar beslist niet in termen van woordelijke versus strekkingsweergave: 

er is alleen maar strekking, intentionaliteit. Het verschil tussen bewoording en bedoeling 

wordt niet gemaakt. Vergelijk het volgende Kombai voorbeeld: 
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(9)  Luwano      kho   mofena yaferambo-neno  

 zij.zeiden  man   die   erg.goed-QUOTE.PL 

Zij prezen die man.  

 

Een Kombai spreker die (9) uit, claimt niet dat de woorden  kho mofena yaferambo  'die man 

is erg goed' precies zo woordelijk zijn gezegd over de geprezen man maar alleen dat zij die 

man prezen. Quotatieve uitdrukkingen zoals in (9) zijn de ongemarkeerde vorm om de 

taalhandeling prijzen weer te geven. Op dezelfde manier kan 'hij zag de boom vallen' middels 

quotatieve vormen worden uitgedrukt als 'hij zag zeggende, 'hé, de boom valt' en 'hij was 

verbaasd over haar antwoord' als 'hij was verbaasd zeggende 'tjsonge, wat een antwoord is me 

dat'. In al deze gevallen wordt niet geclaimd dat iemand precies diezelfde woorden heeft 

gezegd, de geciteerde woorden drukken slechts getrouw de strekking uit. In de fascinerende 

studie van Laurence Goldman (1993) over het juridische discourse bij de Huli van Papua New 

Guinea blijkt dat zelfs bij bewijsvoering in inheemse rechtszaken uitsluitend naar de strekking 

wordt geciteerd en dezelfde uiting van een verdachte in telkens andere bewoordingen wordt 

weergegeven tijdens het proces: de intentie van de verdachte is het enige wat telt, of beter 

gezegd, het onderscheid intentie en bewoording is afwezig. Tot nu toe zijn de 

taalgemeenschappen die het onderscheid niet maken tussen bewoording en bedoeling, tussen 

zeggen en bedoelen, allemaal primair oraal, zowel in Australië (Rumsey 1990) als in Nieuw 

Guinea. De invoering van het schrift bevordert vermoedelijk een metatalig bewustzijn waarin 

bewoording en strekking onderscheiden worden. 

 

Gedeelde taalgebruikspatronen en de typologie van Papoea talen 

Onder de noemer ‘gedeelde pragmatiek’ heb ik sterk verschillende soorten 

taalgebruikspatronen samengebracht. Een patroon als tail-head linkage is in zijn dwangmatige 

Nieuw Guineese vorm elders nauwelijks aangetroffen. Maar distributieve tendensen zijn 

overal in de wereld opgemerkt door taalbeschrijvers en typologen en verbonden met 

complexiteitsreductie in de incrementele productie van spraak (Rijkhoff 1992:10). Ook 

thematisering is niet uniek voor Nieuw Guinea. Wel komen distributie en thematisering in 

opvallende transparantie, frequentie en rigiditeit voor in Papoea talen. Ook de specifieke 

interactie tussen distributie, thematisering en tail-head linkage lijk specifiek voor dit gebied. 

Quotatieve vormen zijn evenzo op veel plaatsen in de wereld aangetroffen maar 

hebben geen basis in beperkingen bij de productie van spraak, eerder een basis in de 

conceptuele verwantschap van denken, voelen en spreken (Pascal 2006). Kennelijk lenen de 

abstractere domeinen van het denken en voelen zich er goed voor geconceptualiseerd te 

worden als ‘inner speech’ (Reesink 1993) of als fictieve interactie (Pascal 2006).  

Hoe verschillend ook, deze gedeelde taalgebruikspatronen vormen een kader 

waarbinnen overeenkomsten ontstaan in de grammatica’s van talen in deze regio door 

bevriezing van frequente patronen uit het taalgebruik tot grammaticale constructies. Zo vormt 

deze gedeelde pragmatiek een tegenkracht tegen de tendensen van divergentie die hun wortels 

hebben in de clan samenlevingen van Nieuw Guinea. Ik kan in dit kader maar een paar 

voorbeelden geven van grammaticale verschijnselen uit de typologie van Papoea talen die 

voortkomen uit de gedeelde pragmatiek.  

Het feit dat demonstrativa in veel Papoea talen niet alleen functioneren als plaats-

deictische elementen en als markeerders van bepaaldheid maar ook als topic markeerders vind 

zijn oorsprong in thematiseringscontexten (De Vries 1995). In sommige talen wordt deze 

thematische of topicale functie de centrale functie ten koste van de plaats-deictische en 

bepaaldheidsfuncties. Beschouw dit voorbeeld uit het Urim (East Sepik, Papua New Guinea, 

see Hemmilä (1989)):  
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(10)  Kin    ur  pa ekg naren ampen  tukgwan 

 woman   INDEF that two gather breadfruit ripe 

 Two women were gathering ripe breadfruits. 

 

Het demonstrativum pa 'dat' wordt hier gebruikt in een thematiserend openingsdeel van een 

verhaal. Merk op dat het demonstrativum een indefiniete thematische NP markeert. In Urim is 

het demonstratieve pa primair een topic marker geworden maar het kan nog als plaats-deictisch 

element worden gebruikt in sommige condities (Hemmilä 1989).  In het Korowai heeft deze 

ontwikkeling geresulteerd in het verlies van demonstratieve, plaats-deictische en 

bepaaldheidsfuncties bij de marker -(f)efè (De Vries 1995) die inmiddels volledig 

gespecialiseerd is als topic marker. In het Wambon komen demonstrativa geclitiseerd voor als 

topic markers maar als vrije vormen functioneren ze plaats-deictisch om referenten te 

identificeren. Beschouw de volgende Wambon voorbeelden die mooi laten zien hoe 

thematiseringscontexten het kanaal zijn waarlangs demonstratieve elementen zich tot topic 

markers kunnen ontwikkelen: 

  

(11)  Ev-o  kap na-mbap-nde 

 that-CONN man my-father-is 

 That man is my father. 

 

(12) Ev-o  kap, ev-e  na-mbap-nde 

 that-CONN man that-CONN  my-father-is 

 That man, that is my father. 

 

(13) Ev-o  kav-eve na-mbap-nde 

 that-CONN man-TOP my-father-is 

 That man is my father. 

 

(14)  Ev-o  kav-eve,  ev-e  na-mbap-nde 

 that-CONN man-TOP that-CONN my-father-is 

 That man, that is my father. 

 

De voorbeelden (11)-(14) komen alle voor in het Wambon. In (12) wordt de  clause-externe, 

thematische constituent geresumeerd in de clause door het demonstratieve eve 'die'.  In (13) is 

 -eve fonologisch opgenomen in de NP als thematische clitic.  

 Niet alleen de synchrone en diachrone relaties tussen deictische elementen en topic 

markers vinden hun oorsprong in thematiserende tendensen, ook de wijdverspreide constructie 

die ten onrechte als adverbiale en/of relatieve zin in veel grammatica’s van Papoea talen is 

beschreven heeft zijn oorsprong in thematisering. Dat kunnen we goed laten zien aan het 

Wambon voorbeeld (15) dat dezelfde syntactische structuur heeft als (14), alleen is in dit geval 

de gethematiseerde constituent een clause:  

 

(15) Kikhuve  ndetkhekhel-eve  eve Manggelum   

 Digul    rise.3SG.CONDIT-TOP that      Manggelum  

 

 konoksiva 

 go.NEG.1PL.INTENT 

 If the Digul river rises, then we do not want to go to  Manggelum. 

 or: Given that the Digul river rises, in that case we do not want to go to Manggelum. 
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Net als in (14) wordt de gethematiseerde constituent als topic gemarkeerd door het 

geclitiseerde –eve en in de clause geresumeerd door het demonstratieve eve.  

  Zie ook dit Korowai voorbeeld: 

 

(16) Wa   gol  ülme-tél-e-kha-fè         nokhu-gol  

    that pig  kill-3PL.REAL-TR-SUB-TOP  our-pig 

     The/that pig that they killed, is our pig. 

 

Ook hier een clause die als thema wordt gepresenteerd, met de topic marker –fè. Het 

vertaalequivalent ‘Het varken dat zij doodden, is ons varken’ is misleidend omdat het 

suggereert dat het om relatieve zin gaat. Maar in een andere context kan dezelfde 

gethematiseerde zin wa   gol  ülme-tél-e-kha-fè een adverbiale interpretatie krijgen ‘omdat zij 

het varken hebben gedood’, bijv. voorafgaande aan de bewering ‘wij zijn boos’. Voorbeeld 

(16) is noch een relatieve noch een adverbiale zin maar een thematische constructie die zoiets 

betekent als ‘Gegeven dat zij het varken hebben gedood, ….’ 

 Distributieve tendensen liggen door hun hoge frequentie eveneens ten grondslag aan 

constructie typen die we in zeer veel grammatica’s van Papoea talen beschreven vinden, 

bijvoorbeeld instrumentele constructies van het type waarin een afhankelijke vorm van het 

werkwoord ‘nemen’ als mediale clause verschijnt, causatieve constructies als ‘Jan slaat en 

Piet sterft’ voor ‘Jan doodt Piet’ en perceptie constructies waarin ‘Jan ziet dat Piet valt’ wordt 

uitgedrukt als ‘Jan ziet en Piet valt.’   

 Neem het Korowai voorbeeld (17): 

 

(17) Mukhalé  yu  imo-tofekho  y-afé  élo-bo  

  Mukhalé  he  look-3SG.REAL-DS  his-brother  sleep-be.3SG.REAL  

 Mukhalé saw that his older brother was asleep. 

 (Lit. Mukhalé, he saw and his older brother was asleep.) 

 

In (17) zien we eerst een thematische constituent, Mukhalé, geresumeerd in de volgende clause 

met yu ‘hij’ gevolgd door een clause chain waarin een mediale, voor switch reference 

gemarkeerde clause de handeling van het zien uitdrukt en de agensvan dat zien, terwijl de 

gebeurtenis die gezien wordt en de persoon die gezien wordt, uitgedrukt worden in de 

volgende clause van de chain die niet is ingebed in de clause met het werkwoord zien.  

Ook de opvallende afwezigheid van bepaalde constructies heeft een logische 

verklaring in distributieve tendensen, zoals het feit dat 3-plaatsige werkwoorden met clauses 

van het type ‘Jan gaf Marie het boek’ eigenlijk niet of nauwelijks voorkomen in Papoea talen. 

In plaats van ditransitieve werkwoorden  krijgen we voor ‘Hij geeft jou geld’ distributieve 

vormen als ‘hij-geeft geld hij-geeft jou’ (Foley 2000:377). Een ander voorbeeld is 

afwezigheid dan wel marginaliteit van adverbia als woordsoort in nogal wat Papoea talen 

omdat adverbiale noties in een eigen kleine clause uitgedrukt worden in de chain, als mediaal 

werkwoord of als werkwoord in een serial verb constructie. 

De verklaring van al deze grammaticale typologische feiten is de sterke neiging van 

sprekers om instrumenten, beneficiaries, recipiënten, directe objecten, adverbiale bepalingen 

en dergelijke te distribueren over meerdere werkwoorden ofwel in serial verb clauses ofwel in 

in ketens van kleine clauses, eventueel voorafgegaan door losse, thematische constituenten.  

 In het diachrone proces van toenemende conventionalisering en grammaticalisering van 

frequente taalgebruikspatronen ontstaan taalspecifieke constructies in taalspecifieke constellaties 

van constructies, met eigen betekenissen en gebruiksvoorwaarden. Het is van belang algemene 

taalgebruikspatronen zoals een voorkeur voor distributieve vormen op basis van cognitieve 



 23 

beperkingen bij de productie van spraak scherp te onderscheiden van taalspecifieke distributieve 

constructies. Taal is gebruik én structuur. Individuele grammatica’s hebben hun eigen structurele 

dynamiek en zijn nooit passieve receptoren van algemenere cognitieve of functionele factoren. 

Daarom ontstaan er ook niet zozeer overal exact dezelfde thematische en distributieve 

constructies in Papoea talen maar verschillende constructies die sterke familiegelijkenissen 

vertonen. Een voorbeeld van de ontwikkeling van taalspecifieke constructies vormt de oppositie 

tussen twee typen tail-head linkage constructies die ontstonden in het Wambon zoals beschreven 

in De Vries (2005a).  

Wel erven de verschillende constructie typen vaak semantische en pragmatische 

eigenschappen vanuit de contexten waarin de oorspronkelijke taalgebruikspatronen gebruikt 

werden. Neem de drie typen perceptie constructies die we in het Korowai aantreffen en die hun 

oorsprong vinden in distributieve (17), thematiserende (18) en quotatieve sprekerspreferenties 

(19). In (17) zien we de ongemarkeerde vorm waarbij het direct object gedistribueerd wordt 

naar een eigen clause in de chain. In (18) zien we de thematische vorm, veel zeldzamer, 

waarbij de genominaliseerde clause de handeling van het horen als achtergrond of kader 

presenteert voor de stand van zaken die waargenomen wordt: 

 

(18) Nu   dai-mba-lé-kha /   Sentani-fosü   pesahu  fiüm.# 

     I    hear-PROGR-1SG.REAL-SUB Sentani-from  plane    many 

      I hear many planes from Sentani. 

   

In (19) zien we de quotatieve vorm in het domein van perceptie die in contexten voorkomt 

waarin het verhaal een opwindende wending neemt en waarbij we vaak interjecties aantreffen 

die dergelijke emoties uitdrukken.  

 

(19) Ima-te-tofekho / u nokhu-alef-e-khaup maf-akh kuasel    

 see-3PL.REAL-DS EXCL our-canoe-TR-inside picture-water hook  

  

ibo-ibo. # 

be-be.3SG.REAL 

 They saw, oh my, in our canoes there are mirrors, fish hooks! 

 

De distributieve, gethematiseerde en quotatieve constructies in het domein van perceptie laten 

dus belangrijke betekenisverschillen zien die samenhangen met de verschillende contexten 

waarin sprekers distributieve, thematiserende en quotatieve strategieën toepassen in hun 

taalgebruik. 

      

Conclusies 
Twee hypothesen heb ik geformuleerd in deze oratie om de taalsituatie van Nieuw Guinea te 

helpen begrijpen. In de eerste plaats de hypothese dat de sociale structuur, in het bijzonder de 

band- en clan structuur van samenlevingen in dit gebied niet alleen de hoofdoorzaak is van de 

taalkundige complexiteit maar ook specifieke gevolgen heeft voor taalcontact, taalnamen, 

taalideologie, de relatie taal en identiteit en taalgedrag. De orale taalvariëteiten van clans zijn 

open, poreuze en snel veranderende vormen van communicatie. Het stabiele deel van de taal 

is vooral dat deel van het lexicon dat met de voorvaderlijke erfgronden en met de clan 

identiteit is verbonden. In die zin is taal in Nieuw Guinea grondtaal. Mensen in clans spreken 

vaak meerdere talen of taalvariëteiten, met name vaders- en moederstalen, en er zijn geen 

taalideologieën die schotten of scherpe grenzen plaatsen tussen deze talen, met uitzondering 

van de geheime, sacraal-rituele grondtaal.  
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Overal waar clan samenlevingen gedwongen of vrijwillig integreren in natie-staten, 

zien we afnemende taalkundige diversiteit; de sociale en politieke fragmentatie van clans 

voorkomt immers dat één taal dominant wordt. De toenemende oplossing van de traditionele 

clan samenlevingen van Nieuw Guinea in de Indonesische staat en in de zelfstandige staat 

Papua New Guinea betekent dan ook dat de nationale talen van deze staten de talen van de 

clans verdringen. Het kleine aantal sprekers per taal keert zich dan tegen deze talen.  

De tweede hypothese betreft gedeelde en areale pragmatiek van Nieuw Guinea. Waar 

de clan structuur vooral een oorzaak van diversiteit is, bevordert de tweede factor van de 

gedeelde pragmatiek continuïteit tussen de taalgemeenschappen en veroorzaakt typologische 

overeenkomsten in morfologie en syntaxis. Nieuw Guinea heeft weliswaar geen genetische 

grondtaal waaruit haar vele taalfamilies ontstaan zouden zijn maar wel een typologische 

grondtaal.  

Merk op dat veel grammatica’s van Papoea talen het zicht ontnemen op deze 

typologische grondtaal doordat ze structuren presenteren die verkregen zijn door directe 

elicitatie via een tussentaal. Men laat dan Maleise of Tok Pisin uitingen van het type ‘gisteren 

gaf die man zijn buurman drie vette varkens met grote oren’ vertalen door informanten. Dat 

levert niet alleen structuren op die in natuurlijke taal door distributieve beperkingen nooit 

voorkomen maar belemmert ook toegang tot structuren die wel voorkomen maar niet 

beschreven worden in de grammatica’s. Ik pleit dan ook voor typologische studie van de 

morfosyntaxis van Papoea talen vanuit een tekstueel en pragmatisch perspectief, niet vanuit 

een ontkenning van het onderscheid tussen taalstructuur en sprekersgedrag maar vanuit zorg 

om de betrouwbaarheid en representativiteit van de data en omdat alleen vanuit het 

perspectief van het sprekersgedrag goed zicht wordt verkregen op de taalstructuren van dit 

gebied en daarmee op de typologische grondtaal van Nieuw Guinea.  

Het onderscheid tussen structuur en gebruik is juist essentieel om de relatie tussen de 

gedeelde pragmatiek en de grammatica’s van individuele talen te begrijpen in Nieuw Guinea. 

Die relatie is diachroon: als in het taalgebruik bijvoorbeeld distributieve patronen extreem 

frequent worden, zullen die in sommige talen bevriezen tot grammaticale constructies. Maar 

in dat bevriezingsproces speelt de individuele structurele dynamiek van elke taal een 

wezenlijke en actieve rol waardoor constructies taalspecifieke betekenissen krijgen. 

De koepelterm gedeelde pragmatiek staat voor een heterogene reeks 

sprekersvoorkeuren die in het hele gebied waarneembaar waarvan sommige zoals tail-head 

linkage echt areaal lijken, dat wil zeggen door contact verspreid over het hele gebied, en 

andere teruggaan op cognitieve beperkingen bij de incrementele productie van spraak. Omdat 

de talen van clan samenlevingen primair oraal waren, laten patronen zoals distributie en 

thematisering zich hier sterker gelden dan in andere delen van de wereld.  

 Mijn poging de taalsituatie van Nieuw Guinea te begrijpen in termen van de sociale 

structuren, zoals clan structuren, en van cognitieve condities zoals beperkingen bij de 

productie van spraak, plaatst me in de tradities van de antropologische, functionele, cognitieve 

en typologische algemene taalwetenschap. Het is een keuze om wat talen verbindt, het 

gemeenschappelijke in menselijke, natuurlijke taal, in eerste instantie te proberen te verklaren 

vanuit de culturele omstandigheden en cognitieve condities waarin taal functioneert, en wel 

die condities en omstandigheden die voor empirisch onderzoek toegankelijk zijn. Het 

theoretische werk van taalkundigen als Bill Foley, Bernard Comrie en Simon Dik is mij 

daarbij een bron van inspiratie, een functionalisme waarin taalstructuur en taalgebruik wel 

onderscheiden maar niet gescheiden worden.   

Taal is inderdaad structuur en grammatica’s zijn theorieën over die structuur. De grote 

uitdaging van taalbeschrijvingen in Nieuw Guinea is dan ook niet ‘theorie-loos’ te zijn maar 

om de theoretische inzichten zo te verwoorden dat de grammatica’s over 25 jaar nog te 

begrijpen zijn. Dat is vreselijk moeilijk maar er is geen alternatief. Berucht zijn 
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taalbeschrijvingen uit de vroeg transformationeel-generatieve periode of uit de tagmemische 

school die nu niemand meer kan begrijpen behalve enkele specialisten die de historische 

ontwikkeling van modelspecifieke jargons hebben gevolgd. 

 Geachte collega's van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, de Leidse 

Universiteit, Radboud Universiteit en de Max Planck instituten in Leipzig en Nijmegen, de 

Universiteit van Sydney, Ger Reesink, Marian Klamer, Pieter Muysken, Mirjam van Staden, 

Hein Steinhauer, Cecila Ode, Gunther Senft, Bernard Comrie, Bill Foley, u vormt een 

netwerk van taalwetenschappers waarvan ik deel mag uitmaken en waarvan de sporen overal 

in deze oratie zijn aan te wijzen. Wat een massa en wat een focus! In telkens wisselende 

formele en informele verbanden, zoals het ISIR project van NWO of het Spinoza project 

Lexicon and Syntax van Pieter Muysken, talloze promotieprojecten en dergelijke werken wij 

al vele jaren vruchtbaar samen. De rode draad in die samenwerking is het systematisch 

verbinden van de studie van de talen van Nieuw Guinea met de algemene taalwetenschap, en 

wat mij betreft ook nadrukkelijk met de antropologie vanwege de inbedding van talige 

praktijken in culturele praktijken en met tekstwetenschap omdat taalstructuur, zeker in Nieuw 

Guinea, alleen maar te begrijpen valt als taalgebruikspatronen bij de studie worden betrokken. 

Geachte collega’s van de afdeling Taal en Communicatie, hoewel mijn onderzoek naar 

Nieuw Guinea op het eerste gezicht zeer gespecialiseerd lijkt, zijn er door de inbedding ervan 

in typologische, functionele en cognitieve onderzoekstradities, door de talrijke verbanden met 

algemene debatten en ontwikkelingen, en door de verbinding tussen structuur en gebruik, vele 

raakvlakken met uw onderzoek. Ik hoop dan ook om voortzetting van de goede samenwerking 

in onderwijs en onderzoek. 

Geacht Bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, geacht College van 

Bestuur van de Vrije Universiteit, en geacht Bestuur van de Faculteit der Letteren, U wil ik 

dank zeggen voor de mij verleende leeropdracht en het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb 

gezegd. 
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Afkortingen 
/    pause preceded by rising intonation contour 

#    falling intonation on last syllable(s) of sentence 

COND    CONDITIONAL 

COORD   COORDINATOR 

CONN    CONNECTIVE 

DS    DIFFERENT SUBJECT 

EXCL    EXCLAMATIVE 

F    FEMININE 

FOC    FOCUS 

HAB    HABITUAL 

INDEF    INDEFINITE 

INTENT   INTENTIONAL 

LOC    LOCATIVE 
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M    MASCULINE 

NEG    NEGATIVE 

PERF    PERFECTIVE 

PL    PLURAL 

PRES    PRESENT 

PROGR   PROGRESSIVE 

QUOTE   QUOTE MARKING VERB/ PARTICLE 

REAL    REAL 

SEQ    SEQUENCE 

SG    SINGULAR 

S    SUBJECT 

SS    SAME SUBJECT 

SUB    SUBORDINATOR  

SUPP    SUPPORT VERB 

TR    TRANSITIONAL SOUND 

 

 


