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Abstract (Nederlands) 

 

Deze grammatica is de eerste uitgebreide omschrijving van het Moskana, een 

Papoea-taal uit West Papoea (Indonesië), gesproken door ongeveer 6,000 mensen 

in het binnenland van de Vogelkop op het eiland Nieuw Guinea. Alhoewel de 

data voornamelijk afkomstig zijn uit het noordelijk dialect dat in Moyeba wordt 

gesproken, zijn data uit het zuidelijk dialect ook opgenomen. De studie is 

gebaseerd op data welke door de auteur verzameld zijn tijdens veldwerk in de 

periode 1995-2001. De grammatica is geschreven in het kader van de algemene 

linguïstische theorie, welke theorie-neutrale termen bezigt waarmee het Moskana 

in haar eigen termen omschreven kan worden, in plaats van gebruik te maken van 

een specifiek formeel of theoretisch model. Het Moskana is één van de drie talen 

in de Vogelkop Familie, een taalfamilie die niet beschouwd kan worden als 

gerelateerd aan andere linguïstische groepen in de Vogelkop. Desalniettemin 

vertoont het Moskana areale kenmerken welke typerend zijn voor veel Vogelkop-

talen, maar die niet vaak gevonden worden in andere Papoea-talen. De data in dit 

boek zijn van groot belang voor een beter begrip van deze talen en bieden een 

mogelijkheid tot vergelijking met andere Vogelkop-talen en met Papoea-talen in 

het algemeen. Deze grammatica is interessant voor wetenschappers op het gebied 

van Vogelkop-talen en Papoea-talen, evenals voor hen die geïnteresseerd zijn in 

taaltypologie.      


