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Samenvatting

Een linguïstische geschiedenis van Awyu-Dumut –
morfologische studie en reconstructie van een Papoease taalfamilie

Alles heeft een geschiedenis, een verhaal over waar het vandaan komt en hoe het
geworden is wat het is. Elke taal, gesproken van generatie op generatie, heeft een
geschiedenis. Dit boek is een weergave van de linguïstische geschiedenis van de
Awyu-Dumut taalfamilie. Deze Papoease taalfamilie bestaat, zover nu bekend, uit
acht talen, en wordt gesproken in West-Papoea, Indonesië. De Awyu-Dumut taal-
familie behoort tot de grotere Trans New Guinea taalfamilie.

De focus van dit boek ligt op de herkomst van de morfologie van de Awyu-
Dumut talen aangezien morfologie één van de meest stabiele factoren in een taal
is, en daarmee zeer bruikbaar om de geschiedenis van niet-geschreven talen te tra-
ceren. Door een strikte toepassing van de comparatieve methode worden proto-
morfemen gereconstrueerd waardoor een beeld ontstaat van de proto-taal waar
Awyu-Dumut talen van afstammen. Met het reconstrueren van proto-vormen is
echter nog niet de hele linguïstische geschiedenis van een taal verteld. Om inzicht
te krijgen in hoe Awyu-Dumut talen door de tijd heen zijn veranderd, traceer ik ook
diachrone en grammaticale paden. Hoewel de focus ligt op de gedeelde geschiede-
nis van Awyu-Dumut talen is er in dit boek ook aandacht voor morfologische diver-
siteit en het eigen verhaal van elke taal. Zodoende is het ook een naslagwerk voor
wie meer wil weten over de morfologie en syntaxis van individuele Awyu-Dumut
talen.

Hoofdstuk 1 geeft zowel achtergrondinformatie over de verschillende Awyu-
Dumut talen als over de databronnen die geraadpleegd zijn. Voor Awyu-Dumut
talen zijn rijke descriptieve data beschikbaar, grotendeels te danken aan het werk
van Petrus Drabbe, een katholiek priester die werkzaam was als missielinguïst in
Nieuw Guinea van 1935 tot 1960. Voor vijf van de acht Awyu-Dumut talen is een
volledige grammatica met teksten beschikbaar, terwijl Drabbe voor nog drie andere
Awyu-Dumut talen een grammaticaschets heeft gepubliceerd. Daarnaast is er een
woordenlijst van 430 woorden beschikbaar in alle Awyu-Dumut talen. Hoofdstuk 1
gaat ook in op de methodologie die gebruikt is om Awyu-Dumut proto-morfologie
te reconstrueren.
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Hoofdstuk 2 richt zich op de proto-fonologie van Awyu-Dumut talen. Eerdere
Awyu-Dumut proto-fonologieën gereconstrueerd door Alan Healey (1970) en Bert
Voorhoeve (2001) vormen de basis voor de hernieuwde proto-fonologie die in hoofd-
stuk twee gepresenteerd wordt. De comparatieve methode wordt toegepast op
lexicale data. Aan de hand van de klankovereenkomsten en klankverschillen kan
geconcludeerd worden dat het Korowai geen Awyu-Dumut taal is, maar wel een
aanverwante taal. Een toepassing van fylogenetische methodes bevestigt de interne
verdeling van de taalfamilie in vier Awyu-talen en drie Dumut-talen. De Kombai-
taal wordt door fylogenetische methodes ingedeeld bij Dumut-talen, maar door de
comparatieve methode bij Awyu-talen. Dit conflict is in dit boek opgelost door
Kombai te behandelen als een eigen subgroep. Het hebben van een solide gere-
construeerde proto-fonologie, evenals een interne subgroepering van de taalfamilie,
maakt de reconstructie van Awyu-Dumut proto-morfologie mogelijk.

Alhoewel Awyu-Dumut talen weinig nominale morfologie hebben, wordt er
in hoofdstuk 3 toch een kleine hoeveelheid nominale proto-morfologie gerecon-
strueerd. In alle acht Awyu-Dumut talen volgt het adjectief het naamwoord, en drie
strategieën om samengestelde naamwoorden te vormen worden door alle Awyu-
Dumut talen gedeeld. Juxtapositie is de meest voorkomende manier om bezit uit te
drukken, terwijl alle Awyu-Dumut talen ook gebruik kunnen maken van bezittelijke
voornaamwoorden. Het meervoud van naamwoorden wordt in Awyu-Dumut talen
gerealiseerd door het redupliceren van (de eerste syllabe van) het naamwoord. Daar-
naast hebben verwantschapstermen hun eigen meervoudsmarkeerder, gereconstrueerd
als *-gi voor Proto Awyu, *-ŋŋgu(i) voor Proto Dumut and *-ŋŋgV voor Proto Awyu-
Dumut. Het hoofdstuk sluit af met een omschrijving van de coördinatie van naam-
woorden in Awyu-Dumut talen, en de twee nominale coördinatoren *ku(p) en *te
werden gereconstrueerd.

In hoofdstuk 4 komen Awyu-Dumut pronomina aan de orde. Zowel persoonli-
jke als bezittelijke voornaamwoorden worden gereconstrueerd. De bezittelijke voor-
naamwoorden staan dichterbij de voornaamwoorden die voor het Proto Trans New
Guinea zijn gereconstrueerd, en zijn daarmee ouder. Daarnaast is aangetoond dat
het derde persoon enkelvoudig voornaamwoord in de meeste Awyu-Dumut talen is
afgeleid van het demonstratieve element ep, wat ‘daar’ betekent. Als laatste wordt
in dit hoofdstuk geïllustreerd dat persoonlijke voornaamwoorden weinig frequent
zijn in Awyu-Dumut talen, en dat als ze voorkomen, ze hun nadrukleggende vorm
aannemen.

Hoofdstuk 5 behandeld de vier persoons- en getalsmarkeerders die Awyu-Dumut
talen rijk zijn. De persoons- en getalsmarkeerders zijn onderdeel van het werkwo-
ord. In Awyu-Dumut talen zijn de tweede en derde persoonsmarkeerders hetzelfde,
zowel in het enkelvoud als in het meervoud, een samenvoeging die typologisch
gezien niet vaak voorkomt. De vier persoons- en getalsmarkeerders die gerecon-
strueerd zijn voor Proto Awyu-Dumut zijn *-ep (1SG), *-en (NON1SG), *-epan (1PL)
en *-enan. Dezelfde vormen worden gereconstrueerd als *-e(fe), *-en, *-efan en *-enan
voor Proto Awyu, terwijl de corresponderende Proto Dumut vormen *-ep, *-n, *-ewan
en *-enan zijn.
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In de hoofdstukken 6 tot en met 8 komt het zogenaamde TAM (Tense Aspect
Mood) systeem van de Awyu-Dumut talen aan bod. Hoofdstuk 6 gaat in op mood in
Awyu-Dumut talen, waarbij de focus ligt op de vele verschillende manieren om
realis mood te realiseren. In hoofdstuk 7 komen alle Awyu-Dumut tijdsvormen
aan de orde, en wederom is er sprake van grote diversiteit. Twee van de vier
Awyu-talen kennen vier verschillende verleden tijden, de zogenaamde historicum
hodiernum, historicum hesternum, historicum distans en de historisch verleden
tijd. De andere twee Awyu-talen hebben drie verleden tijden, terwijl Dumut-talen
één verleden tijdsvorm kennen, en de Kombai-taal zelfs geen. Hoofdstuk 8 belicht
de aspectuele betekenissen die door Awyu-Dumut werkwoorden uitgedrukt kun-
nen worden, zoals duratieve, habituele en voltooide acties. In Awyu-Dumut talen
wordt net als in het Nederlands een positiewerkwoord gebruikt om aan te geven
dat een actie over een langere tijd plaatsvindt, zoals in bijvoorbeeld ‘zij staat koffie
te drinken’ of ‘hij ligt een boek te lezen.’ Andere Awyu-Dumut aspecten zijn al even
typologisch wijdverbreid of semantisch voor de hand liggend, en zijn daarmee geen
indicatie van genealogische verwantschap.

Hoofdstuk 9 behandelt Awyu-Dumut negatie. Een uitgebreid diachroon pad is
zichtbaar in Awyu talen dat illustreert hoe dubbele negatie tot stand kan komen.
Elk van de vier Awyu talen, evenals Kombai, representeren ieder een fase van de
Jespersen cyclus; afhankelijk van de fase van de Jespersen cyclus waarbinnen een
taal zich bevindt heeft het optionele of verplichte pre-verbale en/of post-verbale
negatiemarkeerders. Dumut talen hebben heel andere negatiestrategieën dan Awyu-
talen en Kombai, en daarom is het reconstrueren van negatie op het niveau van
Proto Awyu-Dumut niet mogelijk.

In hoofdstuk 10 wordt de morfologie die de plaats van objecten en acties aan-
duidt besproken. Deze deiktische elementen, die vertaald kunnen worden met
‘hier’, ‘daar’ en ‘ginds’, evolueren in Awyu-Dumut talen tot aanwijswoorden die
vertaald kunnen worden met ‘deze’, ‘die’ en ‘die gindse’. Op hun beurt evolueren
deze aanwijswoorden door tot markeerders van topicaliteit.

Hoofstuk 11 bespreekt hoe Awyu-Dumut talen zinsdelen aan elkaar verbinden,
namelijk door nevenschikking of onderschikking. Nevenschikking en onderschik-
king zijn twee uiteinden van een continuüm, en meerdere typen nevenschikking
en onderschikking komen voor in Awyu-Dumut talen. De meest karakteristieke
manier om zinsdelen aan elkaar te verbinden is clause chaining, waarbij het eerste
zinsdeel deels afhankelijk is van het tweede zinsdeel. Ook komt switch reference in
dit hoofdstuk aan bod. Awyu-Dumut talen hebben een rudimentair switch reference
systeem, waarbij een onderscheid in de finietheid van werkwoordsvormen groten-
deels overeenkomt met een onderscheid in werkwoordsvormen die aangeven of het
eerstvolgende werkwoord eenzelfde of een ander subject heeft.

Het boek sluit af met een terugblik op alle gereconstrueerde vormen, conclude-
rend dat de geschiedenis van een taalfamilie het beste ontrafeld kan worden door
het combineren van verschillende methodes en invalshoeken, en dat ook onderde-
len van de morfologie die niet reconstrueerbaar zijn een essentieel onderdeel zijn
van het van verhaal van een taalfamilie.


