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Bij de voltooiing van mijn academische studies wend ik mij met
een gevoel van groóte dankbaarheid tot allen, die tot mijn wetenschappelijke vorming hebben bijgedragen.
Allereerst gaat mijn dank uit naar U, hooggeleerde van Ginneken,
zeer geachte Promotor. Wat ik U verschuldigd ben is niet alleen
een inleiding in de practische beoefening van de wetenschap en het
hanteeren van een exacte en kritische methode, maar ook — en
méér nog — een stuk vorming voor het leven, waarvan ik, ondertusschen zelf reeds leeraar geworden, de vruchten dagelijks meen te
bespeuren. Want dat heeft mij steeds het kenmerkende geleken in
Uw onderwijs, dat gij daarin geheel Uw persoonlijkheid wist uit te
leven en daardoor niet alleen tot het verstand van Uwe leerlingen
sprak, maar ook tot hun hart, hun levenswil en hun geheele wezen.
Zoo zijn Uwe lessen míj tot een diepe bevrediging geworden. Ook
bij de voorbereiding van deze dissertatie hebt gij mij steeds met Uw
kennis en Uwe kritiek bij willen staan.
Hooggeleerde Mulder, ook U ben ik zeer erkentelijk voor Uw
colleges en Uw voortdurende belangstelling in mijn ontwikkeling.
Dat Uw onderwijs niet zonder resultaat gebleven is, moge U blijken
uit deze dissertatie, die een sterke historische inslag draagt.
Met eerbied en dankbaarheid gedenk ik ook den overleden Hoogleeraar Huybers, wiens fijne geest mij steeds bijzonder heeft geboeid
en wiens diep inzicht in het complexe spel der historische oorzaken
mij veel heeft geleerd.
Ook Uwe colleges, hooggeleerde Baader, Molkenboer, Brom, zullen
bij mij steeds in dankbare herinnering blijven. En al kan ik niet in
engere zin Uw leerling genoemd worden, hooggeleerde Kors, toch
stel ik er prijs op U hier een woord van dank te brengen voor het
vele dat ik in mijn studentenleven van U leeren mocht. Dat mijn
promotie juist valt in het jaar van Uw rectoraat stemt mij tot
bijzondere voldoening.
Dat dit proefschrift kan verschijnen is te danken aan een belangrijke subsidie vanwege het bestuur der Katholieke Wetenschappelijke
Vereeniging; met erkentelijkheid zij hier daarvan melding gemaakt.
Dr. B. Zuure, die lange jaren in Urundi verbleef en één der beste
kenners is van de nigritische mentaliteit, heeft mij herhaaldelijk
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met de meeste bereidwilligheid ingelicht over punten, waarop de
gewone ethnologische en linguistische vaklitteratuur geen uitsluitsel
gaf. Als een echte missionaris heeft hij echter voortdurend elke vorm
van erkentelijkheid afgewezen, en ik zal er ook hier daarom niet
over spreken. Dr. Zuure's grootste voldoening was steeds mij den
neger nader te hebben gebracht, die zijn heele hart bezit.
Tenslotte dank ik de ambtenaren der Nijmeegsche Universiteitsbibliotheek voor de groóte dienstvaardigheid mij steeds bewezen.
Vooral de Heer Mientjes heeft geen moeite gespaard om mij de
noodige boeken te bezorgen, aan hem dus een bijzonder woord
van dank.

VOORWOORD
In het academisch cursusjaar l927-'28 gaf Prof. van Ginneken
een aantal colleges over De morphologie van het indoeuropeesche
Verbum, waarin vooral de psychologisch-grammaticale grondslag
van het stelsel werd nagegaan, en naar aanleiding daarvan voortdurend ook gewezen op allerlei parallellen en aansluitende feiten
in de kaukasische en nostratische talen: de ontwikkeling van de drie
verbale typen uit talen als het awar, het lak etc; de beteekenis van
het polaire systeem der vocalen etc. Een direct historisch-genealogische conclusie werd er uit deze comparatie niet getrokken, omdat
zooals gezegd de opzet zuiver psychologisch was. Maar het was toch
duidelijk, dat zich hier een interessant veld van studie aanbood met
kans op allerlei perspectieven.
Zoo kwam ik ertoe als onderwerp voor mijn dissertatie te kiezen:
een vergelijkende studie van de morphologische structuren der indoeuropeesche en kaukasische talen, waarbij de nadruk vooral op de
verbale en de nominale kategoriëen zou komen te vallen. Dat bij de
opbouw van het indoeuropeesche taalsysteem meerdere groepen van
taaltendenzen van soms zeer afwijkend karakter hun invloed hadden
doen gelden, was reeds de indruk geweest van verscheidene geleerden, o.a. ook van Uhlenbeck (vgl. b.v. Museum 1934, 225 v.). 1 )
Deze eerste opzet bleek alras te omvangrijk, niet zoozeer vanwege
het groóte aantal talen, dat in de beschouwingen moest worden
betrokken, als wel omdat naar goede methodologische beginselen
eerst zooveel mogelijk de voorgeschiedenis van elk der verschillende
genealogische ondergroepen gereconstrueerd diende te worden,
vóór tot de breedere vergelijking kon worden overgegaan. Van de
ontwikkeling van het oeralaltaische, het kaukasische en het indoeuropeesche taalstelsel was nu reeds vrij veel bekend, dat als
vaststaand kon gelden; maar bij de hamitische talen deden zich veel
moeilijkheden voor, speciaal bij het karakteristieke punt van de
nominale klassificatie, die hier niet autochtoon schijnt te zijn. Ik
meende niet tot een blijvend resultaat en vooral ook niet tot een
!) En thans de academievoordracht Oer-indogermaansch en Oer-indogermanen. A'dam 1935.
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bewijs te kunnen komen van wat zich langzamerhand als mijn overtuiging op dit punt gevestigd had, zonder diepere kennis van de
aard en de structuur van de klassificaties uit de naburige negertalen,
welke daarop een belangrijke invloed schijnen te hebben uitgeoefend.
En zoo werd in tweede instantie de studie ook over de sudan- en
bantutaalgroepen van Midden- en Z. Afrika uitgebreid.
In de loop van 1932 kwam een werk gereed over De nominale
klassificatie in de afrikaansehe talen, waarin de methode der volledige inductie toegepast was op de nominale stelsels van 14 talen uit
de verschillende ondergroepen: gola, wolof, dyola, serer uit de W.
Sudan; mangbetu, zande, bari uit de O. Sudan; jaunde, kirundi,
oshikuanjama uit het bantu-gebied ; en bilin, 'afar, bedauye, somali
voor het hamitisch. Zooals geheel in de opzet paste, was vooral
aandacht geschonken aan het dynamisch-comparatieve element in
de ontwikkeling: het ontstaan van de syncretistische hamitische
en hamitoide twee-genusstelsels, de polariteitsverschijnselen van
Meinhof etc. In totaal werden ongeveer 20.000 indeelingen geanalyseerd.
Maar ook ditmaal kwam te elfder ure weer een groóte moeilijkheid — nu echter uitsluitend van practische aard — de uitvoering
van het plan verhinderen. Ondanks veel moeite bleek het nl. niet
mogelijk tot een uitgave te komen, daar het werk vooral door de
talrijke woordenlijsten vrij omvangrijk geworden was. Ook hier
misten de tijdsomstandigheden hun uitwerking niet. Tenslotte restte
er niets anders dan een volledige omwerking van de bestaande
redactie, welke vooral op een sterke bekorting zou moeten neerkomen. Zoo ontstond de huidige studie, die zich enkel tot de negertalen van Afrika beperkt. Opnieuw is dus juist dat deel weggesneden, dat aanvankelijk het punt van uitgang bij de beschouwingen
had gevormd. Verder is bij de bespreking van de ontwikkeling der
verschillende nigritische ondergroepen, welke de achtergrond vormt
waartegen die der nominale systemen geschetst is, alles weggelaten
wat betrekking heeft op het pronomen en het verbum. Alleen het
materiaal der klassen is onveranderd afgedrukt (Hoofdstuk V, VII,
IX), omdat daarop m.i. het betrekkelijk-nieuwe van de gevolgde
methode van onderzoek berustte en daarvan dus ook voor een goed
deel de waarde van het boek afhing. Het aantal besproken indeelingen is gedaald tot ruim 15.000.
Zoo verschijnt dan deze eerste proeve van zelfstandige beoefening
der wetenschap in geheel andere vorm en onder geheel andere
omstandigheden — en zeker ook wel anders van toon — dan aanvankelijk verwacht was. Gedurende een reeks van jaren heeft ze een
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goed deel van mijn werkkracht opgeeischt. Moge ze ook voor de
wetenschap eenïgermate nuttig zijn.
Inzake de netelige kwestie der transcriptie is hier geen keuze
gedaan tusschen de verschillende bestaande stelsels, en nog veel
minder naar eigen wegen gezocht. Gewoonlijk zijn enkel de teekens
overgenomen, zooals die in de bronnen werden aangetroffen; en
ook daarin zijn soms zelfs nog vereenvoudigingen aangebracht,
indien het volledige overnemen het aanschaffen van nieuwe druktypen noodzakelijk zou hebben gemaakt. Het nadeel van een
dergelijke handelwijze is duidelijk: er is geen consequentie in het
systeem, en de werkelijke klankwaarde der vormen komt niet tot
haar recht. Maar in een werk, dat zich vooral op de grammaticaalpsychologische vergelijking richt, mag dit misschien niet zoo zwaar
wegen.
NIJMEGEN.
JAVASTRAAT 56.

J. W.
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HOOFDSTUK I.
INLEIDING

De klassificatie der aírikaanscbe negertalen.
Het klassificeeren van de dingen uit de omringende wereld, het
telkens weer anders waardeeren en ordenen van de verschillende
ondergroepen ervan, is één van de meest gewone feiten uit het
cultuurbezit van eenigszins verder ontwikkelde primitieve volkeren.
Het is een van de meest gebruikelijke middelen om een zekere
structuur in het totale wereldbeeld te brengen, en tegelijkertijd
daarover ook een zeker waardeeringsoordeel te geven. En ook de
taal, die met de fijnste rimpelingen van het cultuurgebeuren in het
volk mee redundeert, ondervindt daarvan de reflex. Er zijn slechts
weinig grootere taalgroepen, die geheel aan het klassificatieverschijnsel ontsnappen, welke vorm dit dan verder ook heeft aangenomen. Men zie de groóte vergelijkende kaart die W. SCHMIDT
daarvan heeft gegeven.1) In de negertalen van Afrika verkeert men
in dit opzicht wel in bijzonder gunstige condities, want het aantal
klassificatietypen en -vormen is hier tot een ware scala van mogelijkheden gestegen. Vooreerst naar het aantal onderscheiden klassen.
Zoo vindt men b.v. in het centrale deel van de Sudan, in het UeleIturi-gebied, maar ook nog meer naar het N. op de glooiingen van het
Tchadbekken, groóte gebieden waar de taalstructuur geen enkel
spoor van klassificatie vertoont of hoogstens op een enkel ondergeschikt punt bij de pronomina. Maar in Midden- en Z. Afrika, in de
bantutalen, ís het eenvoudig alles klassen 1 klassen ! wat de klok
slaat. Elk van de klassen heeft zijn eigen karakteristiek teeken, dat
telkens herhaald wordt bij alle vormen die met het substantief verder
in syntactische relatie staan, waardoor dit een zeer belangrijk
element in het grammaticale stelsel geworden is. Een kenner als
SACLEUX verzekert, dat de nominale klassificatie hier als dè sleutel
*) W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberí
1926. Atlas. Karte XII.
2
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tot het taalsysteem kan gelden. Het aantal klassen loopt op tot het
volle dozijn, wanneer men althans — in afwijking van de door BLEEK
en MEINHOF gevolgde methode — de singulare en plurale klassen
die bijeenhooren samen voor één telt. En daartusschenin staan talen,
zoowel in de W. als in de O. vleugel van de Sudan, met 3 of 4
klassen; weer andere met een grooter aantal, ook een groepje waarin
dit regelmatig tusschen 8 en 10 schommelt.
Maar ook de beteekenis die de nominale klassificatie voor het
taalstelsel heeft, de mate waarin dit telkens als het ware daarin is
ingebouwd, loopt sterk uiteen. Zoo valt in de meeste negertalen
enkel de gewone nominale kategorie onder haar greep, maar in het
mangbetu b.v., uit het Bomokandi-bekken juist op de grens van de
anglo-egyptische Sudan, kennen ook de verba ineens hun „klassen".
En daarmede worden geen conjugatietypen of iets dergelijks bedoeld, maar beteekenisklassen, stammenklassen die met dezelfde
teekens worden aangeduid als ook bij de nomina voorkomen. In de
W. Sudan en eenige N.W. bantutalen als het jaunde keert ditzelfde
terloops hier en daar terug. In sommige van de verst ontwikkelde W.
Sudan- en bantutalen is zelfs ook een deel van de gewone vormgeving
in het taalsysteem regelrecht door het klassenstelsel overgenomen.
Allerlei gewone vormgroepen, op geheel normale wijze door de
differentiatie van de verschillende grammaticale kategoriën ontstaan,
als b.v. die der infinitivi en der nomina localia (die ongeveer met
onze adverbiale bepalingen gelijk staan), komen hier geheel als
nominale „klassen" voor den dag. Ze hebben hun eigen kenmerkend
klassenteeken, voeren daarbij aansluitende concordantiepronomina
etc. Een ware hybris van klassenvorming dus I
Van meer belang is nog, dat ook de typische grondslag waarop de
verschillende nominale formaties tot één geheel vereenigd zijn, de
graad of de vorm van waardeering die daarbij de doorslag heeft
gegeven, in de negertalen voortdurend een andere is. In een taal
als het zande is het klassificatiebeginsel b.v. zoo klaar als de dag;
maar in het dyola en het serer of anders een bantutaal is de verwarring zoo groot, dat zelfs de beste auteurs in hun grammatica's
van regels afzien en den lezer óf naar het vocabularium óf anders
naar het practisch taalgebruik der inboorlingen verwijzen, om daar
bijeen te zoeken of af te luisteren, wat zij met al hun kennis niet
kortweg kunnen samenvatten. Nu behoeft er bij de verdere differentiatie of omgekeerd het secundaire ineenschuiven van de verschillende nominale klassen, niet altijd speciaal-veel van diepere
psychische motieven in de taalgemeenschap te pas te komen. Dit
ziet men herhaaldelijk zoowel in Afrika als daarbuiten. Volgens
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hebben b.v. de 3 groóte typen van klassificatie, die men
thans in de austroasiatische talen vindt en waarbij men nu eens de
tegenstelling heeft tusschen een genus personale en een dito nonpersonale, dan weer die tusschen een genus animatum en een
inanimatum, en in een enkel geval zelfs een complexe driedeeling
tusschen menschen, dieren en zaken, zich alle slechts uit één en
dezelfde grondvorm: een vage distinctie tusschen een „hoogere" en
een „lagere" waardeeringskategorie ontwikkeld. De voorkeursrichting der sprekers, hoe op den duur ook nader bepaald en
gedefinieerd, is dus telkens slechts betrekkelijk weinig verschoven. ')
In de indoeuropeesche talen echter getuigt de voorgeschiedenis van
het historische drie-genusstelsel, zooals die door MEILLET e.a. wordt
gezien, naar verhouding reeds van een veel scherper koerswisseling.
De biologisch-sexueele distinctie schijnt hier pas secundair van zulk
een primordiale beteekenis te zijn geworden.2) A priori kan men
aannemen, dat ook de latere wijzigingen in de stelsels der negertalen
van zeker niet minder principieel karakter zullen zijn geweest.
De groóte vraag is natuurlijk, hoe nu verder de weg te vinden in
deze wirwar van mogelijkheden. In het min of meer analoge geval
van de eveneens sterk uiteenloopende klassificatietypen uit de
kaukasische talen heeft W. SCHMIDT ooit schertsenderwijze gewezen
op de verleiding waarin iemand die wat „evolutionistisch veranlagt"
was zou kunnen komen, om hier alle moeilijkheden over de onderlinge verhoudingen, de gevolgde ontwikkelingsgang etc, ineens uit
de weg te ruimen door eenvoudig van de minst gecompliceerde
stelsels uit te gaan en vandaar in één regelrechte „steigende
Entwicklungsreihe" naar de verder gedifferentieerde op te klimmen.
Telkens duikt een nieuwe scherper geobjectiveerde distinctie op,
alles waaiert als het ware vanzelf steeds verder uit elkaar. 3) Ook
voor de negertalen zou men gemakkelijk een dergelijke „glottogonische" hypothese à la ADAM en DE LA GRASSERIE op kunnen stellen.
Maar daarmede komt men vanzelf niet klaar; want het zijn nu eerder
de aprioristische opvattingen van den auteur, die gedemonstreerd
worden, dan de werkelijke nexus in de klassenfeiten zelf, waarom
het toch eigenlijk gaat. Naar gezonde methodologische princiepen
dient eerst tot in bijzonderheden de eigen speciale karakteristiek
van elk der groepeeringen afzonderlijk bepaald te worden ; de
PRZYLUSKI

·) J. PRZYLUSKI. Les langues austroasiatiques, L M, p. 385—403. — Le genre
animé et le genre inanimé dans les langues austroasiatiques. Actes du premier
congrès international de Linguistes (La Haye 1928); Leiden 1929; p. 180.
') A. MEILLET. Linguistique historique et linguistique générale. Paris 1921.
') W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 336.
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algemeene ontwikkelingslijn laat zich dan later vanzelf daaruit
afleiden. Deze van het begin af aan in de eene of in de andere zin
determineeren is ontoelaatbaar. Verder zou het zeker ook niet juist
zijn in dergelijke omstandigheden het stelsel der nominale klassificatie geheel van het algemeene taaitype te scheiden. Pas tegen de
achtergrond van dit laatste kan zich de nominale ordening goed
afteekenen, want het zijn bij slot van rekening dezelfde taaikrachten,
die hier in beide gevallen aan het werk geweest zijn. Vandaar ook
dat verreweg het meeste, wat er thans reeds over de verhoudingen
der diverse afríkaansche klassenstelsels bekend is, gevonden en
bewezen werd bij de pogingen om tot een z.g. genealogische
klassificatie der afríkaansche taaitypes in het algemeen te komen.
Wat innig bijeenbehoort en organisch samengegroeid is laat zich in
het vervolg niet gemakkelijk meer scheiden, en met geen enkel
kenmerk wordt de een of andere nigritische taalgroep scherper
gekarakteriseerd dan met de speciale trekken der daarin optredende
klassificatie.
Bij wijze van inleiding volgt hieronder thans een kort overzicht
van de verschillende genealogische klassificaties der afríkaansche
talen, die in de laatste tientallen van jaren zijn opgesteld. Het
ingenomen standpunt ten opzichte van de nominale klassificatieverschijnselen is daarbij vanzelf sterk op de voorgrond geschoven.
Sommige afríkaansche taaitypes, als b.v. die der bantutalen of der
aequatoriale sudantalen, komen direct zeer scherp uit; maar van
andere is de positie ook moeilijker te bepalen. Vooral klemt de
moeilijkheid bij de z.g. bantuide talen, om de juiste indeeling waarvan
eigenlijk het geheele afríkaansche genealogische klassificatieprobleem draait. Zooals de naam al aanduidt, sluiten de bantuide talen,
die zoowel in de W. als in de O. Sudan (Ζ. Kordofan) voorkomen,
op allerlei punten van hun taalstelsel allemauwst bij de bantutalen
aan. Als deze vertoonen ze b.v. geregeld ook een aantal door speciale
indices gekenmerkte nominale klassen en een min of meer ver door
gevoerde concordantietechniek. Volgens MEINHOF hebben ze ook
ongeveer з van de woordenschat met de bantutalen gemeen. Maar
om begrijpelijke geographische motieven kunnen ze onmogelijk
zonder meer in één groóte groep daarmede vereenigd worden. Op
andere punten, b.v. de klankverhoudingen, zijn de onderlinge verschillen daarvoor trouwens ook weer te groot. We staan hier blijkbaar voor een overgangstype, dat verwantschappen en analogieën
vertoont naar verschillende zijden. In welke verhoudingen moeten
we ons deze echter denken? En vooral hoe verliep de globale ontwikkelingsrichting? Welke zijn ouder en meer primitief, de bantuide
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sudantalen of de bantutalen? De totnutoe geformuleerde opvattingen
kan men ongeveer in 3 of 4 groepen verdeelen. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar een artikel over de klassificatie der
afrikaansche negertalen van mijn hand, dat in de revue Congo
verschenen is. *) Vgl. ook de bijgevoegde taalkaarten I en II.
1. G. A. KRAUSE en later A. DREXEL zijn de meest typische
vertegenwoordigers van een hypothese over een opstijgende ontwikkeling in de nigritische talen. Beiden willen van de eenvoudige
sudantalen uitgaan om via de bantuide talen tot de volgroeide bantustructuur op te klimmen. 2) Bij G. A. KRAUSE, een oncritische geest
maar soms door een kostbare intuïtie geleid, is buiten deze ééne
grondlijn alles verder nog vaag. Vooral het fada en het temne zijn
voor hem niets dan „frühere Entwicklungsstufen", als het ware
mijlpalen die aanwijzen welke weg de groei van het bantutype
precies genomen heeft. Het temne is zelfs reeds zoo bantu-verwant,
dat het verdiende ondanks zijn afwijkende geografische positie
regelrecht tot de bantutalen te worden gerekend. Hoe deze zonderlinge toestand ontstaan is, blijft duister. Veel helderder is in dit
opzicht A. DREXEL'S „Gliederung"; maar deze schrijft dan ook een
kwarteeuw later, als intusschen het materiaal en vooral ook het
inzicht in de genealogische verhoudingen der afrikaansche ondergroepen onderling belangrijk is toegenomen en verscherpt. Het
kernpunt van A. DREXEL's these is een groóte talen- en volkerenmenging tusschen A. de rond het Tchadmeer gesproken bornu-talen
(behalve het eigenlijke bornu nog tibbu, teda, maba, bagrimma,
logone, musgu etc.) en de daarmee nauw verwante nilotische talen
(nuba, shilluk, dinka, bari, nandi, stik, masai etc.) en B. de in de
W. Sudan gesproken talen der manc/e-volkeren (mande, soninke,
bambara, kpelle, mende, vai, suso etc.). In ethnologisch opzicht
beantwoordt de eerste groep aan de eerste invasie van matriarchale
volkeren in Afrika, die reeds vele eeuwen voor Christus moet hebben
plaats gehad. Tot dezelfde groep behoort ook het sumer dat dicht bij
het nuba aansluit, maar bij de groóte trek in het oorsprongsland Azië
') J. WlLS. De classificatie der afrikaansche negertalen. Congo 1933 (Juin,
Juillet, Octobre). Extrait, p. 1—38.
*) (G. A. KRAUSE) Briefe des Herrn G. A. KRAUSE an den Herausgeber. ZAOS
Bd. I (1895), p. 188 v.v. — Die Stellung des Temne innerhalb der Bantusprachen.
ZAOS Bd. I (1895), p. 250 vv. — Die Fadasprache am Gebaflusse im portugiesischen West-Afrika. ZAOS Bd. I (1895), p. 363 vv. A. DREXEL. Bornu und
Sumer. Anthropos Bd. XIV—XV (1919—'20), p. 215 vv. — Gliederung der
afrikanischen Sprachen. Wien 1924. Over de teruggetrokken hypothese van de
transerythraeische invasie der Fulbe zie men W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien
und Sprachenkreise der Erde, p. 109. A. DREXEL. Kann das Ful als eine hamitische Sprache gelten? Festschrift - W. SCHMIDT. Wien 1927; p. 45—60.Verder nog
Α. DREXEL. Vom Entstehungswert der grammatischen Genuswörter. BA Bd. III, 3.
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is achtergebleven. De mande-talen zijn echter die der oeroude
afrikaansche totemisten. Met een aardige toespeling op de voor het
totemisme zoo karakteristieke relatie tusschen mensch en dier
spreekt A. DREXEL hier ook wel van ngo-nke-talen naar de op dit
gebied frequente suffixen voor „mannelijk" fb.v. mandi-ngoj en voor
diemamen (soni-nke). Als geheel zijn deze talen dus ouder dan de
bomu-nilotische talen. Over de geheele breedte van Midden-Afrika
heeft de groóte kruising plaats gehad, maar vooral toch in het W.
De beteekenis ervan voor de afrikaansche cultuurhistorie is nauwelijks te overschatten.
Uit de vermenging van de beide groóte groepen A en В zijn nu o.a.
ook de bantuide en de bantutalen met hun typisch klassensysteem
ontstaan. Elk van deze kende van tevoren wel reeds eenige neiging
om de verschillende groepen van nomina van elkaar te differentiee
ren, maar pas bij de botsing, toen de beide aanvankelijke tendenzen
elkaar versterkt en aangevuld hebben, is toch de groóte stoot gegeven tot de stelselmatige doorvoering daarvan. Voortaan komt er
geen enkel nomen meer voor in de taal zonder een karakteriseerend
klassenteeken. Zoo vertoonen de talen van de Guineesche kust (ewe,
tchi, gâ, yoruba etc.) in het stelsel van hun nominale prefixen reeds
de sporen van een eerste phase uit het „bantuiseeringsproces". Volop
is de klassificatie doorgevoerd in de talen van Sierra Leone als temne,
dyola, serer met prefigeering der indices; maar ook in het gebied
der kusttalen komen nog zuiver bantuide taaieilandjes voor. Eveneens in centraal Afrika aan de N. zijrivieren van de Congo en zelfs
geheel in het O. in het nilotisch taalgebied (tagoy, talodi, tumale
e t c ) . Aan deze laatste komt echter slechts secundaire beteekenis
toe. Ook het gebied ten O. van de mande-talen, dat der z.g. mossigrussi-groep, is weer sterk bantuid; behalve het mossi en het grussi
zelf worden hier vooral gurma, dagomba en senufo-dialecten gesproken. Suffigeering der klassenteekens is de gewone regel. Maar
met het ful met zijn zonderlinge anlautswisselingen wist A. DREXEL
in dit verband niet goed weg.
De belofte om later in concreto het bewijs voor zijn veelomvattende
these te leveren door elk van de aangenomen ondergroepen nog eens
apart uitvoerig te behandelen is DREXEL totnutoe niet nagekomen;
een definitief oordeel valt daarom voorloopig moeilijk te vellen. Aan
te nemen, dat de bomu-nilotische groep en ook de mandetalen reeds
iets van klassificatie afwisten en ditzelfde procédé ook in de
nominale teekens van het ewe etc. te willen terugvinden, is echter
in ieder geval in strijd met alles wat daarover door de deskundigen
in het midden is gebracht. Zwak is ook, dat de psychologische zijde
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van de ontwikkeling der bantuide taalstructuur geheel in het duister
blijft. Hoe ontstond aanvankelijk de klassificatietendenz en waarom
kon die later zulk een macht verkrijgen over de rest van het grammaticale stelsel? Maar afgezien van deze bezwaren is hier zeker een
vlotte globale synthese verkregen; DREXEL's „Gliederung" vertoont
niveau. Verschillende ondergroepen zijn raak geteekend en dat de
ethnologische feiten ongezocht de linguistische komen bevestigen kan
niet anders dan welkom zijn.
2. Heel anders kijken R. LEPSIUS en M. DELAFOSSE tegen de
klassenfeiten aan. Volgens den eerste, in de beroemde inleiding tot
zijn „Nubische Grammatik", zijn de bantu-talen de oudste in Afrika,
die der oorspronkelijke autochtone negers; maar de N. talen, de
hamito-semitische, zijn vreemde import uit Azië. Met de talen uit de
middenzone, de sudantalen, wordt ineens korte metten gemaakt. Ze
vormen niets anders dan een groóte taairuïne, „ein Produkt des
groszen, theils feindlichen, theils friedlichen Zusammenstoszes
zwischen den urafrikanischen und den eingedrungenen asiatischen
Sprachen". Daarom worden hier ook de nominale teekens van talen
als het ewe, het yoruba, het efik etc. wel in verband gebracht met de
bantu-klassenindices, maar enkel als tot onherkenbaar wordens toe
vergroeide resten daarvan opgevat. Zoo wordt de geheele afrikaansche talenwereld door LEPSIUS dus wel zeer hardhandig in 3 of 4
groepen verdeeld, maar in ieder geval krijgt men toch ook een kijk
op de beweging, de differentiatie die daarin optreedt: de invasie der
klassenlooze N. talen is daarvan de oorzaak. 1 )
Ook M. DELAFOSSE vat in 1924 weer ineens alle sudan- en bantutalen samen tot één genetisch verwante groep van „langues négroafricaines". In deze alle heeft aanvankelijk het klassenstelsel een
integreerend deel van het taalsysteem uitgemaakt, maar slechts in
één der te onderscheiden ondergroepen, n.l. die der bantu-talen, is
dit ongeveer op oorspronkelijke kracht bewaard gebleven. 2) In de
sudantalen is het sterk in verval. Een groep als die der „langues
sénégalo-guinéennes" (temne, wolof, ful etc.) staat nog vrij dicht
bij de oertoestand; maar in die der „langues éburnéo-dahoméennes"
en „nigéro-camerouniennes" (ewe, yoruba, edo, efik etc.) vindt men
van de aanvankelijk zoo krachtige kategorie der klassenteekens niets
meer dan „des vestiges sous forme de préfixes nominaux plus ou
') R. LEPSIUS. Nubische Grammatik mit einer Einleitung über die Völker
und Sprachen Afrikas. Berlin 1880.
*) M. DELAFOSSE. Les langues du Soudan et de la Guinée. L M, p. 463—560.
Paris 1924. — Les classes nominales négro-africaines. BSLP t. XXVII (1926),
p. 43—50.
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moins généralisés". En ook de twee masculiene en feminiene kategorieën van talen als het musgu, het haussa, het bola zijn volgens
DELAFOSSE bij slot van rekening weer niets anders dan „deux classes
grammaticales, pouvant à la rigueur recevoir l'étiquette, consacrée
chez nous, de genres masculin et feminin". Makkelijk krijgt de
fransche geleerde het bewijs voor zijn groóte these blijkbaar niet
bijeen, er moet heel wat gewrongen worden voor het zoover isl Zoo
kunnen b.v. ook de klassenteekens, als die der persoonsnamen muen ba-, die zich in talen als het gbea, het sango, het banda, het gbaya
etc. sporadisch bij enkele stammen vastgezet hebben, onmogelijk als
een bewijs gelden, dat hier aanvankelijk het volledige klassenstelsel
gevigeerd heeft. Want deze teekens staan geheel los in het taalstelsel, van verbindingswegen naar andere deelen is geen sprake.
Waarschijnlijk geldt het hier niets anders dan een besmettingsverschijnsel vanuit de omringende wel bantuid georiënteerde idiomen,
en zijn het daarom ook uitsluitend populaire indices, als de geciteerde, die overgenomen zijn. Maar aan de andere kant moet er toch op
de een of andere manier ook wel iets goeds en iets dieps schuilen in
de hypothese over een groóte deflectie in de negertalen. Anders zou
een man van ervaring en groóte zakelijke kennis als DELAFOSSE er
zeker niet toegekomen zijn na ruim 40 jaar, toen men zooveel meer
en zooveel beter wist, terug te grijpen naar een idée van 1880 van
LEPSIUS. De groóte moeilijkheid bestaat voorloopig hierin, dat men
geen adacquate oorzaak voor de veelomvattende aftakeling van het
taalsysteem weet aan te geven. En verder doet het ook vreemd aan,
dat de afrikaansche taaihistorie plotseling zou moeten beginnen met
een taalstelsel van zulk een gecompliceerdheid en zulk een zin voor
consequentie als dat der bantutalen. Zouden de primitieve autochtone negers tot zulk een geweldige schepping wel in staat zijn
geweest? Of lag hier misschien de deflectie van het begin af aan in
de situatie, zooals in de kaukasische talen het geval schijnt te zijn
geweest? Een punt van groóte positieve winst is ook, dat zoowel bij
LEPSIUS als bij DELAFOSSE, zoo sterk de genetische eenheid van alle
negertalen en alle daarin optredende nominale klassificatiestelsels
naar voren komt. In de theorie van DREXEL komt dit veel minder uit.
3. Verloopt de ontwikkeling der negertalen in de beide voorgaande hypothesen telkens geheel éénlijnig en is er verder geen
enkele variatie mogelijk, een derde groep van geleerden kiest een
gemengd standpunt, waarin de beide voorgaande min of meer
gecombineerd worden. Zij nemen n.l. aan, dat er in de bantuide talen
op de eerste phasen van het bantuiseeringsproces secundair ook een
terugloopen, een zekere „Entblätterung" van het taalsysteem (de
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term is van LEPSIUS), is gevolgd. Zoo komt er dus veel meer relief
in de historische ordening. De meest karakteristieke vertegenwoordiger van deze gedachtengang, die groóte principieele beteekenis
heeft, is opnieuw M. DELAFOSSE in een klein maar gewichtig en veel
te weinig gelezen werkje „Esquisse générale des langues de l'Afrique
et plus particulièrement de l'Afrique française". Paris 1914. Ook
W. SCHMIDT heeft wel een oogenblik aangenomen dat de klassenloosheid van enkele mandingo- en guineesche talen op een latere
afbrokkeling van het verder volgroeide bantuide type berustte, maar
is daar in een volgend boek onder invloed van DREXEL's „Gliederung", toch weer van afgestapt. 1 ) Ook M. DELAFOSSE is trouwens,
naar we reeds weten, een tiental jaren later totaal van gevoelen
veranderd.
De bedoeling van M. DELAFOSSE'S kleine boekje is allereerst een
historische scala te geven van het taalgebied, waarop de auteur het
meest thuis is, de W. Sudantalen. Het voornaamste criterium, dat
telkens wordt aangelegd, is de ontwikkeling van het klassificatiestelsel en de beteekenis die dit voor de verdere taalstructuur
gekregen heeft. Zoo worden successievelijk onderscheiden 1. isoleerende talen (ewe etc.) ; 2. agglutineerende talen (agni etc.) ; 3. talen
waarin zich het klassenstelsel begint te ontwikkelen (kru, fante etc.) ;
4. talen waarin dit reeds volop van kracht is (dyola, serer etc.) ;
5. talen waarin de beteekenis daarvan weer terugloopt (wolof, mossi,
in het algemeen de talen met slechts weinig resteerende klassenpronomina) ; 6. talen waarin de klassenaffixen op enkele fossiele
resten na weer verloren zijn (ibo, mande, songhay) ; 7. talen die naast
een duidelijk grammaticaal genus ook reeds een begin van flectie
vertoonen. De omkeer halfweg de ontwikkeling blijkt duidelijk. Maar
dubbele feiten doen naar dubbele oorzaken vragen. En zoo klemt
hier de vraag naar de eigenlijke aard van de klassificatietendenz,
het ontstaan en het terugloopen daarvan, nog sterker dan b.v. bij
den lateren DELAFOSSE.
Ook A. DREXEL spreekt in zijn „Gliederung" ergens van protobantu en post-bantu-taaltypes (opstijgende en dalende ontwikkeling), maar practisch komt er bij de uitwerking van het tweede type
niet veel terecht. Voor wie de feiten kent is dit best te begrijpen. Want,
') B. ANKERMANN. L'ethnographie de l'Afrique méridionale. Anthropos Bd. I
(1906), p. 914 vv. (noot van W. SCHMIDT op p. 944 vv.). Vgl. ook F. MÜLLER
S.V.D. Beitrag zur Kenntnis der Temsprache (N. Togo). (Mit Zusätzen von p.
W. SCHMIDT S.V.D.) MSOS Bd. VII (1905), p. 251 w . F. MÜLLER S.V.D. Ein
Beitrag zur Kenntnis der Akasele (Ts'amba-) Sprache. (Mit Zusätzen von p.
W. SCHMIDT S.V.D.). Anthropos Bd. I (1906), p. 787 vv. W. SCHMIDT. Die
Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 109 vv.
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hoe nuttig en noodzakelijk het ook moge zijn deze beide ontwikkelingsmogelijkheden theoretisch in het oog te houden, als gelijkwaardig kunnen ze in ieder geval niet naast elkaar worden gesteld.
4. Tenslotte is er nog een strooming onder de afrikanisten die
geen partij kiest in het groóte probleem van de ontwikkeling der
verschillende taal types; óf omdat ze zich bewust daarbuiten willen
houden óf meenen dit met een enkele opmerking af te kunnen doen.
Tot de laatste minder soliede kategorie behooren zeker L. REINISCH
en MHe L. HOMBURGER, die beiden niet meer en niet minder dan alle
afrikaansche talen van Kaap de Goede Hoop tot de Atlas en de
Nijldelta genetisch met elkaar verwant achten, omdat er zooveel
morphologische teekens gevonden worden die aan deze alle gemeen
zijn en speciaal de verschillende groepen van personalia hier zulk
een nauwe verwantschap onder elkaar vertoonen. 1 ) Voor REINISCH
ligt het oeroude stamland in centraal Afrika, voor Mlle L.
HOMBURGER ergens in het Nijldal. Van hieruit zijn successievelijk
de opeenvolgende groóte taalgroepen vertrokken en langs een voor
elk complex weer afwijkende ontwikkeling tot hun huidige constellatie gekomen. Zoo berust b.v. het typische bantuklassenstelsel voor
REINISCH op niets anders dan een „andere Gebrauchsanwendung"
van de ook in de semito-hamitische talen voorkomende nominale
prefixen. „Während in den chamito-semitischen Sprachen ein und
dasselbe Präfix, ζ. В. ma-, mi-, m- verwendet werden kann, um
nomina agentis, actionis, des Ortes, für Werkzeuge, Geräte u. dgl.
zu bezeichnen, werden in den Bantu die nomina in Klassen eingeteilt,
welche je durch bestimmte Präfixe charakterisiert sind". En ook
Mlle HOMBURGER schrijft aan het slot van een harer samenvattende
artikelen „L'objection, basée sur la différence des systèmes actuels,
à l'hypothèse de l'unité linguistique africaine, n'a pas de poids, car
Ч J. G. CHRISTALLER. Die Volta-Sprachengmppe. ZAS Bd. I (1887—'88), p.

161 vv. — Die Adelesprache im Togogebiet. ZAOS Bd. I (1895), p. 161 vv.
L. REINISCH. Die einheitliche Ursprung der Sprachen der alten Welt. Wien
1873. — Das persönliche Fürwort und die Verbalflexion in den chamitosemitischen Sprachen. Wien 1909. — Die sprachliche Stellung des Nuba. Wien
1911. A. TROMBETTI. L'unità d' origine del linguaggio. Bologna 1905; passim. —
Saggi di glottologia comparata. I. I pronomi personali. Bologna 1908; p. 42 vv.
— Elementi di glottologia. Bologna 1923; p. 19 vv. etc. L. HOMBURGER. Le wolof
et les parlers bantous. MSLP t. XVII (1912), p. 311 vv. — Morphèmes africains
en peul et dans les parlers bantous. MSLP t. XVIII (1913), p. 182 vv. — Le
bantou et le mandé. MSLP t. XIX (1914), p. 224 vv. — Noms des parties du
corps dans les langues négro-africaines. Paris 1928. — Les langues africaines
modernes et l'égyptien ancien. MSLP t. XXIII (1929), p. 149 vv. — Les préfixes
nominaux dans les parlers peul, haoussa et bantous. Paris. 1929. — Note sur les
représentants modernes d'égyptien h. Donum natalicium SCHRIJNEN. Nijmegen
1929; p. 218 vv. — Les représentants de quelques hiéroglyphes égyptiens en peul.
MSLP t. XXIV (1930), p. 277 vv. — La morphologie nubienne et l'égyptien JA t.
CCXVIII (1931), p. 249 vv.
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les langues modernes de l'Europe Occidentale ne ressemblent guère
au latin et au germanique commun, encore moins au sanskrit". Dat
alles wat taalstelsel en grammaticale kategorie heet hier sterk wordt
onderschat is duidelijk. Ook de „unité linguistique" van W. Europa
berust niet op de identiteit van vormteekens voorzoover die hier
gevonden wordt, maar op heel andere en veel diepere dingen.
Overigens wordt het eene probleem niet opgelost door aan een ander
te herinneren; op deze gemakkelijke wijze komt men met dergelijke
kwesties niet klaar.
Een bijzonder typische ontwikkeling in dit verband heeft D.
WESTERMANN doorgemaakt. In 1911 in het boek over „Die Sudansprachen" staat hij nog juist zooals REINISCH en MUe L. HOMBURGER
geheel en al op morphologisch standpunt. Uit de verschillende
groepen van overeenstemmingen tusschen 5 talen uit de W. en 3 uit
de O. Sudan wordt zonder meer geconcludeerd tot de genetische
verwantschap van al de talen uit de afrikaansche middenzone: het
oersudan-taaltype. Op klassenloosheid of klassenbezit wordt daarbij
verder niet gelet ; de persoonsflectie van een taal als het nuba
klakkeloos aan het vormlooze werkwoord van het ewe etc. vastgepraat. Maar B. STRUCK bewees later ineens aan de hand van een
prachtige en origineele methode, waarbij al het totdantoe bekende
lexicologische oersudan-materiaal precies naar zijn geographische
verspreiding geordend werd, dat sudantaalstructuur en bantuiseering
twee totaal ongelijke en zelfs tegenstelde zaken zijn. Waar de eene
verschijnt neemt de andere af en omgekeerd, en toch had WESTERMANN alles in de Sudan voor oerverwant gehouden I Dit is dus
blijkbaar slechts een deel van de waarheid, een benadering daarvan
van één bepaalde kant. Zoo kwamen er naderhand nog meer ontdekkingen en daarom splitste D. WESTERMANN in latere studies
steeds meer ondergroepen en ondertypen van zijn oersudanschema
af, waardoor dit veel meer relief en beweging kreeg. Het begon in
het O. met de onderscheiding van de nilotische talen, die zelfs
verder weer in een „niloto-sudanic" en een „niloto-hamitic group"
werden onderverdeeld. En het eindigde met een speciale studie over
de talengroep, waarvan de beschouwingen aanvankelijk ook waren
uitgegaan: de W. Sudantalen. De serie „Westsudanische Studien"
I—V, die door het samenvattende werk „Die W. Sudansprachen und
ihre Beziehungen zum Bantu" wordt bekroond, behoort in zijn
beperkte opzet tot het beste wat er de laatste jaren over de afrikaansche klassificatieproblemen is gepubliceerd. Er ligt een schat van
feiten in verwerkt; de methode is gezond en zoo zijn de resultaten
ook rijk. Op kleiner en beperkt terrein is WESTERMANN nu eenmaal
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beter in zijn element dan bij de globale synthese. Onderscheiden
worden thans 3 groóte ondergroepen in de W. Sudantalen ; 1.
„klassenlose Sprachen" (mande-talen) ; 2. Sprachen mit schwächerer
Neigung zur Klassenbildung" (de kusttalen van Opper-Guinea als
ewe, tchi etc.) ; 3. „Sprachen mit stärkerer Neigung zur Klassenbildung". De laatste groep valt dan weer in 4 types tuteen: a. de
Benue-Crosstalen tusschen de Benue en de Cross River in het О.;
b. de Mossi-grussi-talen in het bekken van de Volta-zijtakken; с. de
West-Atlantische talen (wolof, serer etc.) en d. de talen der vroegere
duitsche Togokolonie (lefana, adele, avatime etc.). Naar men ziet
geeft hier juist als in de reeds besproken „Esquisse générale" van
D E L A F O S S E de graad van ontwikkeling van het nominale klassificatiestelsel telkens de doorslag bij de indeeling. Nauwkeurig wordt
nagegaan, hoe het klassenstelsel in de verschillende talen indringt;
vooral de bespreking der Guineesche talen is in dit opzicht voorbeeldig. ^
Open blijft slechts de allesbeheerschende vraag die zich telkens
bij het lezen van deze laatste studies opdringt: hebben we hier nu
met een stijgende of een dalende ontwikkeling te doen ? Had R.
LEPSIUS gelijk met zijn afbraak-theorie of G. A. KRAUSE met zijn
opbouw? Staan m.a.w. de mande-talen (groep 1) aan het beginpunt
der ontwikkeling of juist aan het eindpunt? Het antwoord daarop,
aan het begin der W. Sudanische Studiën half beloofd, blijft later
helaas uit. Een mooi voorbeeld van zelfbeheersching, en dat van een
geleerde die de feiten in allerlei opzichten toch beter beheerscht
dan b.v. A. DREXEL.
Zoo zou men dus bij slot van rekening de indruk kunnen krijgen,
dat het probleem van de groei der verschillende nigritische taaitypes
en in het bijzonder van het nominale klassensysteem er na ruim 50
jaren studie nog even slecht voorstaat als ooit. De 3 laatste en het
meest te vertrouwen auteurs, die het materiaal van een grooter of
een kleiner gebied samenvatten, spreken elkaar vierkant tegen of
zwijgen over het beslissende punt. Het is nog altijd dezelfde vraag
die zweeft over het heele debat; de oude tegenstelling tusschen
LEPSIUS, CHRISTALLER en K R A U S E is

in

díe

van

DELAFOSSE

en

») D. WESTERMANN. Die Sudansprachen. Hamburg 1911. B. STRUCK. Einige
Sudan Wortstämme. ZKS Bd. II (1911), p. 233 vv., 309 vv. — Ueber die Sprachen
der Tatoga- und Irakuleute (in F. JAEGER. Das Hochland der Riesenkrater).
Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. Erg. H, IV, p. 107—133. —
Somatische Typen und Sprachgruppen in Kordofan. ZE Bd. 52 (1920—'21), p.
128—170. D. WESTERMANN. The Shilluk people, their language and folklore.
Berlin 1912; p. 33 vv. — Westsudanische Studien. MSOS Bd. XXVIII—XXXI
(1925—'28). — Die westlichen Sudansprachen und ihre Beziehungen zum Bantu.
Berlin 1927 ( = Beiheft zu den MSOS, Bd. XXX).

13
DREXEL herleefd. Maar dit is toch meer uiterlijke schijn dan volle
werkelijkheid. Want vooreerst zijn vooral door dit soort studies en
nog verschillende andere van FR. MÜLLER, STEINTHAL, BARTH,
LEPSIUS, BLEEK, C U S T , SLEICHER, W. SCHMIDT, MIGEOD, TORREND,
JOHNSTON,

FINCK,

MEINHOF,

T H O M A S , HOMBURGER,

HESTERMANN,

GADEN,

TROMBETTI,

KLINGENHEBEN,

N.

HEEPE e.a.,

W.
die

hier niet verder besproken behoeven te worden, langzamerhand de
grenzen van de verschillende nigritische ondergroepen globaal vast
komen te staan. En daarmede dus ook de grootere eenheden, waaruit
het definitieve gebouw der genealogische klassificatie toch in ieder
geval zal moeten worden opgetrokken. Wat de algemeene voorwaarden voor de oplossing aangaat, staat het afrikaansche klassificatieprobleem er heel wat beter voor dein b.v. dat van de australische of
N. Amerikaansche talen, waar het terrein nog lang niet zoo overzichtelijk is. Alleen de bantutalen vertoonen, wat de onderverdeeling
aangaat, een opmerkelijke achterstand. En verder is daar ook een
belangrijke methodologische winst, ook al draagt deze voorloopig
nog een zeker negatief tintje. Verschillende van de besproken
klassificatiepogingen, hoe grootsch ook opgezet en met hoeveel
vakkennis doorgevoerd, zijn immers blijkbaar mislukt, omdat de
taalfeiten daarbij vrijwel uitsluitend van de morphologische zijde
werden benaderd. Het grammaticaal-psychologisch systeem als
zoodanig kwam tekort. Zoo ging men van het voornaamste kenmerk
der verschillende ondergroepen, de nominale klassensystemen, b.v.
wèl na hoe zich de vormen der klassenteekens verhielden, hun plaats
ten opzichte van de nominale stam, de beteekenis van het totale
stelsel voor de rest van de taalstructuur etc. Maar de eigenlijke
grondslag daarvan bleef in het duister. En daardoor kwam men hier
wel tot allerlei vernuftig gevonden synthesen, zekere voordeelige
rangschikkingen van de feiten, waardoor deze op een bepaald ptmt
goed tot hun recht kwamen; maar het laatste concrete bewijzende
punt waarom alles draait bleef ontbreken. Was het anders, dan
waren WESTERMANN en D E L A F O S S E in hun opzet al lang geslaagd.
Het program van deze studie is tegelijkertijd hiermede reeds
goeddeels omschreven : een zekere schifting te geven van het
beschikbare materiaal om daarin vooral de psychologisch-grammaticale gezichtspunten naar voren te laten komen. Twee problemen
zullen daarbij vooral in het centrum van de aandacht staan: 1. de
geleidelijke ontwikkeling van de klassificatietendenz en het langzaam
inbouwen daarvan in het taalsysteem; 2. de totale inhoud en de
structuur der telkens gevormde klassen. Aan de practische analysen
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van de besproken talen gaat verder een korte beschouwing vooraf
over het taaitype waartoe ze behooren. Voorstudies op dit gebied
zijn er slechts 2 of 3; die van WESTERMANN en DELAFOSSE over de
nominale stelsels van het gola en het wolof. En verder die van
TORREND, VAN DER MOHL en VAN GlNNEKEN over dat van de bantutalen en de prachtige kosmogonische theorieën, die daarin hun
weerslag hebben gevonden en waarop we nog gelegenheid zullen
hebben nader terug te komen.1)
*) D. WESTERMANN. Die Gola-Sprache in Liberia. Hamburg 1921. M. DELAFOSSE. Classes nominales en wolof. Festschrift-MEINHOF. Hamburg 1927, p.
29—44. J. TORREND. Nouvelles études bantoues, comprenant surtout des
recherches sur les principes de la classification des substantifs dans les langues
de l'Afrique australe, avec des rapprochements curieux entre cette classification et les premiers chapitres de la Genèse. A. V. D. MOHL. Praktische Grammatik der Bantusprache von Tete. MSOS Bd. VII (1904). J. VAN GlNNEKEN.
Les classes nominales des langues bantoues. Anthropos Bd. VII (1914), p. 151 vv.,
781 vv. Vgl. ook hierachter p. 500 vv.

HOOFDSTUK IL
De aequatoriale en Bornu-taalgroepen van de centrale Sudan.
Voorzoover uit de huidige stand der gegevens valt op te maken
(lang niet alle streken zijn voldoende onderzocht) is het hartje
van Afrika, het middendeel van de Sudan, vóór alles een gebied
van zeer karakteristieke tegenstellingen. Als niet alle teekenen
bedriegen, zijn hier herhaaldelijk volken en stammen van zeer
verschillende herkomst en karakter op elkaar gestooten, waarbij
het autochtone element steeds verder wijken moest en tenslotte
zelfs bijna geheel onder de voet geloopen werd. Van practischgeografisch standpunt is deze ontwikkeling der situatie zeer goed
te begrijpen. Want het N. deel, het vruchtbare Tchadbekken,
dat zacht naar verschillende zijden opglooit, ligt geheel open en
vormt het natuurlijke eindpunt voor allerlei belangrijke wegen
uit het N. en het N. W. Ook de beroemde oeroude transcontinentale verkeersweg uit Azië over de landengte van Suez mondt
hier regelmatig uit, en zet zich vandaar verder voort: over de
groóte afwateringssystemen van Benue, Niger en Senegal, naar
de W. Sudan, de vroegere Duitsche Kamerunkolonie of het
plateau tusschen de Shari en de Logone. Het zijn dezelfde wegen
die ook thans nog veelal door de Mekka-pelgrims worden
gekozen. Het O. is vooral via de vele zijrivieren van de Nijl
gemakkelijk te bereiken. Zoo kon het als het ware niet anders,
of telkenmale als het N. O.-deel van het zwarte werelddeel door
de komst van vreemde elementen werd opgeschrikt — reeds uit
de latere steentijd zijn daar voorbeelden van bekend —, kwam
ook een zeker contingent der indringers in deze streken terecht en
drong degenen die zich daar alreeds gevestigd hadden steeds
verder naar het Z. GAUDEFROY-DEMOMBYNES noemt het Tchadbekken terecht „un carrefour où sont passés bien des peuples
de l'Afrique moderne". 1 ) Maar de onmiddellijk naar het Ζ.
') Α. F. EBOUé. Langues sango, banda, baya, mandjia. Paris 1918. Préface
de M. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, p. 1. Vgl. ook L. FROBENIUS. Der Ursprung der
afrikanischen Kulturen. Berlin 1898; p. 13 vv. et passim.
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aansluitende strook, het gebied tusschen de Ubangi, de Uele, de
Congo en de Aruwimi op enkele graden N.Br., is tot op heden
bijna ontoegankelijk door zijn vele stroomversnellingen, zijn
moerassen en de uitgestrekte bosschen. Veel plaats is daar dus
nietl En nog verder naar het Z. dreigt de strakke grens van het
aequatoriale oerwoud, dat natuurlijk eveneens slechts moeilijk
wijkelingen opneemt. Zoo kwam het hier van alle kanten bijna
onvermijdelijk tot een opeenschuiving en een versplintering
van de vele verdreven stammen. „lm Urwalde", zoo schetst
CZEKANOWSKI met enkele rake trekken de verschrikkelijke lang
nawerkende gevolgen, „haben wir doch noch mit verhältnungsmäszig
ausgedehnten Stammesgebieten zu t u n . . . . Der ganze Saum (aber)
ist von Trümmern aufgeriebener Völker überfüllt, die eine ganz
feinkörnige, stellenweise vollständig zusammenflieszende Mosaik
bilden. Der Unterschied... (wird) durch die verhältnungsmäszig
ganz rezenten Bewegungen der Sudanstämme geschaffen, die
einander vortreibend von der geschlossenen Urwaldrand abprallten und an seinem Rande ein Trümmerfeld bildeten.... Ahnliche
Bewegungen wurden auch im offenen Graslande von einem Teil
der Azande ausgeführt". *) Analoge maar minder plastische
berichten geven HUTEREAU, VANDEN PLAS, BAUMANN, TlSSERANT,
V A N D E R K E R K E N . 2)

Het groóte blok der oudere stammen uit het N. is duidelijk
matriarchaal georiënteerd. Vandaar dat de positie der vrouw hier
ondanks het indringen van de Islam hoog gebleven is 3) en ook de
landbouw, in het bijzonder de kleinere tuinbouw, opvallend goed
is ontwikkeld. De sociale organisatie berust allereerst op de
familie; de bouwgronden zijn meestal gemeenschappelijk bezit
van alle dorpsgenooten. Zooals bij de meeste stammen van dit type
is de volkscultuur over het algemeen ook gaaf en fijn, en delicaat
van vorm.
Later zijn er echter groepen patriarchale veetelers over deze
landbouwstammen gevloeid. Zeer spoedig hebben deze de hegemonie weten te verwerven, zoodat de machtsverhoudingen thans
>) J. CZEKANOWSKI. Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet. Leipzig 1917
Bd. II, p. 2 vv.
2
) A. HUTEREAU. Histoire des peuplades de l'Uele et de l'Oubangi. Brussel

z.j. ( = ВС. No. 1). С. R. LAGAE. La langue des Azande. Vol. I. Gand 1921. (In

troduction historico-géographique par V. H. VANDEN PLAS). H.
materielle Kultur der Azande und Mangbetu. Baeszler—Archiv
p. 1—129. CH. TlSSERANT. Essai sur la grammaire banda. Paris
KERKEN. Notes sur les mangbetu. Anvers 1930.
s
) H. BAUMANN. Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika. Z E
p. 140, 144.

BAUMANN. Die
Bd. XI (1927);
1930. G. V. D.
Bd. 58 (1926);
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allang gestabiliseerd zijn. Op den duur is het zelfs tot interessante
steden- en statenvormingen gekomen, die sterk aan onze middeleeuwsche rijken herinneren en zóó vast stonden, dat de
laatste daarvan, het Bornusultanaat, pas voor het opdringen der
Europeesche kolonisatie is behoeven te wijken. Wat er uit de
annalen of de contemporaine feiten uit deze streken aan volksverschuivingen bekend is, betreft slechts ondergeschikte punten.
„L'heure des vastes mouvements de peuples.,., (est) passée".
Toch is de patriarchale invloed weer niet op het geheele cultuurterrein beslissend geweest. Zoo is b.v. de gemengde ploegcultuur,
die men anders in dergelijke gevallen bijna steeds voor den dag
ziet komen, hier slechts zelden ontstaan. 1 )
In het Uele-bekken, midden in het aequatoriale gebied, overweegt echter de totemistische inslag. Vooral in de W.-hoek zijn de
verschillende stammen hier regelmatig opgebouwd uit patriarchale
exogame clans, die in een bijzonder verband gedacht worden met
bepaalde dieren of ook met natuurverschijnselen (bliksem, donder,
regenboog etc). De jacht overweegt, zooals niet anders te
verwachten viel. De geheime bonden tieren welig. De positie der
vrouw is zeer laag; vaak wordt ze niet veel hooger geschat dan
als een goedkoope agrarische hulpkracht. Alleen bij een stam als de
Madyo geeft b.v. weer ineens de vrouwelijke lijn de doorslag bij het
erfrecht, juist zooals in het N. De volkscultuur is scherp en strak
van vorm, maar van subtiliteit of fijne stijl is geen sprake.
Nergens blijkt echter duidelijker, hoe het Z. meer autochtone
cultuurgoed langzamerhand steeds verder teloor gaat onder invloed
van de vreemde infiltratie, nergens ook treden de groóte
verschillen in denkstijl en opvattingsrichting tusschen de beide
voornaamste te onderscheiden volkslagen scherper aan de dag, als
op het linguistische terrein. Er vallen hier direct twee tegengestelde
taalgroepen te onderscheiden: in het N. die der Bomu-talen, waarvan de groóte beteekenis het eerst door DREXEL ontdekt is, en in
het Z. die der aequatoriale talen, welke in beginsel reeds op FR.
MüLLER teruggaat. Alles bijeengenomen betreffen de isoglossen
zeker 10 of 12 punten, zoowel van grammaticaal-psychologischeals phonetische en lexicologische aard. De voornaamste daarvan,
die voor ons onderzoek van het meeste belang zijn, staan hierachter in een schetskaart vereenigd (Kaart I).
Zooals men ziet vertoonen de Bornu-talen juist die structuur,
welke eigen is aan een groep die zich nog in de phase van een
>) P. LESER. Einíühning und Verbreitung des Pfluges. Münster 1931.
3

18
zekere expansie bevindt. De actieve kern ligt onmiddellijk rond
het Tchadmeer en omvat behalve het bornu ( = kanuri) en zijn
vele dialecten (gazir, munio, nguru, kanem) ook nog het tubu
( = teda). Daaromheen sluiten dan nog een aantal verspreide en
grillig vertakte peripherieën aan, waarin de verschillende groepskenmerken minder duidelijk, in minder groot aantal of ook wel in
afwijkende combinaties voor den dag komen. Blijkbaar heeft men
hier met overgangstalen te doen, die als het ware de verhoudingen
reflecteeren, waarin de diverse mengcomponenten telkens tot
elkaar gestaan hebben. Het barma gaat nogal eens samen met het
musgu ( = musuk) en het maba; verder zijn er nog het mandara
( = wandala), het logone ( = kotoko), het sarà, bola, angass en
waarschijnlijk nog verschillende andere talen, die in deze streken
gesproken worden, maar waarvan slechts enkele woordenlijstjes
of zelfs alleen de namen bekend zijn. Eenigszins apart staat
geheel in het W. het sterk gemengde haussa. De groepsgrens
schuift, zou men kunnen zeggen, met de dag steeds verder naar
het Z. De structuur van de aequatoriale groep daarentegen is
kenmerkend voor een refugium gentium. Van alle kanten brokkelt
het taalsysteem hier af onder de druk der heterochtone beïnvloeding en de samenhang der bijeenbehoorende talen is in ieder geval
reeds verbroken. Het centrale deel, voorzoover daarvan sprake is,
omvat talen als het baya, het banda, het mandjia ( = gbea),
monjombo, gbanziri, gmbwaga ( = bondjo), sango, kredj ( = fertit).
Misschien ook het avukaya, barambo, gbandi, madi, lega, gobu e.a.,
waarvan slechts lexicologische gegevens zíjn overgeleverd. Maar
daarbuiten is de volle overstrooming reeds ingetreden en rest er
niets anders dan een sterkere of zwakkere aequatoriale inslag in
de oudere taallagen; zoo b.v. in het N. in het sarà en wellicht ook
in het barma. In het O. allereerst zeer duidelijk in het zande
( = njamnjam) en het mangbetu ( = medje); en verder ook in talen
als het dinka, het shilluk, het nuer van de z.g. niloto-sudanische
groep. In het W. langs de guineesche kust en vooral in de krutalen van de woudzône tusschen de Bandama en de St. Paul, en
ook weer in de mandingo-talen. Zelfs onder het vast aaneengesloten complex der bantutalen in het Z. en het Z.W. schijnt nog
een substraat van het aequatoriale type te schuilen. DREXEL heeft
het althans minstens zeer waarschijnlijk gemaakt, dat het een
aequatoriale component geweest is, die in verschillende N. W. bantutalen als het fang, het jaunde etc. allerlei grammaticale trekken
heeft doen ontstaan, díe niet in het normale bantutype thuishooren.
Vooral de aequatoriale talen, reeds in '89 door FR. MüLLER als
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zeer primitief en bijzonder arm aan uitdrukkingsmiddelen gekarakteriseerd, zijn in dit verband belangrijk. 1 ). Zonder overdrijving
kan men zeggen, dat allerlei feiten uit de taalgeschiedenis van de
geheele afrikaansche middenzône en verschillende omliggende
gebieden niet tot op de laatste punten duidelijk worden, wanneer
men niet telkens tot dit type teruggaat. Ook voor de ontwikkeling
van het bantuide klassenstelsel wordt, zooals nog nader zal blijken,
hier pas de laatste beslissende aanknooping gevonden. Het aequatoriale taaitype komt het dichtst bij het groóte overal verspreide
„sudantype", dat WESTERMANN terecht vermoed heeft, ook al is
hij er niet in geslaagd het adacquate bewijs daarvoor te leveren.
STRUCK, wiens indringende lexicographische studies reeds genoemd zijn, stempelde het regelrecht als het geestelijk bezit van
„die älteste uns bekannte Negerschicht....
auf die nicht oft genug
hingewiesen werden kann". En identificeerde de verspreiding
verder met die van het „brachycephale Urwaldtypus, des Kongolesischen und westsudanischen Neotlithikums, des escharpen Bogen
und anderer nigritischer Kulturrelikte". De latere praehistorische
feiten van MENGHIN over het Uele-Ubangigebied, wijzen in
dezelfde richting. 2) Voorzoover de gegevens reiken, schijnt men
hier voor de oudste practisch te achterhalen taallaag van Afrika
te staan. Afgezien natuurlijk van het san, nama, sandawe etc., die
heel of half pygmoid zijn.
Als minimale eisch om nog tot de Bornugroep gerekend te worden of althans een overwegende Bornu-inslag te vertoonen, is
hierbij aangenomen de aanwezigheid van de numerusdistinctie bij
het nomen in het taalsysteem. Daarvoor dient de buitenste isoglos.
Meer naar het Z. is het onderscheid tusschen de singulare en de
plurale kategorieën niet of slechts zeer zwak ontwikkeld. Niet
hiervan te scheiden is een ander karakteristiek kenmerk,
dat van het grootste belang is, maar waarvan de verspreiding
moeilijk verder in kaart gebracht kan worden; n.l. de mate, waarin
zich hier de verschillende woordsoorten van elkaar gedifferentieerd hebben. In de aequatoriale talen is van een dergelijk onderscheid nog weinig of niets te merken; en in het bijzonder staan het
verbum, het substantief en het adjectief elkaar nog zeer na. Voor
deze drie typen kan men met dezelfde vorm volstaan. Banda ava is
b.v. evengoed „strijd, gevecht", als „vechten, strijden"; okon
>) FR. MÜLLER. Die aequatoriale Spracbfamilie in Central Afrika. S В A W W
Bd. 119 (1889). Abh. 2.
') O. MENGHIN. Weltgeschichte der Steinzeit. Wien 1931¡ p. 25 vv.j 35 vv.;
47 vv.; 101 vv.; 117 vv.; 191 w .
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„mannelijk, de echtgenoot"; si//a „jaloerschheid, op iemand jaloersch
zijn"; pôndro „naakt, naaktheid" of ook „de naakte deelen, wat
bloot is"; korò manda „open de deur I" maar manda korò „de deur
is open". Naarmate men in het N. echter dichter bij het Tchadmeer komt, staat elk der woordtypen duidelijker in 't taalsysteem
afgeteekend met zijn eigen onvervreemdbare kenteekenen. Zoo
kan er in het bornu zelf b.v. redelijkerwijze nooit twijfel over
bestaan of een bepaalde woordvorm een substantief of een werkwoord is. De eene kategorie vertoont vaste casusvormen, de andere
dito persoonsdistincties, die aan alle onzekerheid direct een einde
maken. Verder bezitten talen als het bola, het barma en het angass
bij het substantief ook nog een soort artikels, die meestal in suffixvorm optreden; bola-ye, barma-na, angass-cfa. In het bornu en het
haussa is het daarnaast zelfs ook tot onbepaalde vormen gekomen;
bomu-fu, laga „één"; haussa-n, warn „id." Maar in het Z. komen
zuivere artikels in het geheel niet voor.
Door de tweede isoglos, waarvan het verloop eenigszins
onregelmatig is, worden al die talen omsloten, waarin de syntactische
ontwikkeling verder is voortgeschreden. In het N. gebied is een
primitief type van genitief zeer verspreid (budduma, musgu,
haussa) ; maar het barma, het musgu, het haussa en het bomu hebben
daarnaast ook al een soort datief, het teda een datief-accusatief.
In het bornu groeit langzaam maar zeker een ablativusinstrumentalis, en zelfs een correspondeerend stel accusatief- en
nominatiefvormen. Het casussysteem is hier dus al bijzonder rijk
van structuur. Hoe het ontwikkelingsproces in zijn werk gaat, valt
geregeld duidelijk te volgen; aan de regelrechte nominale casus
gaan meestal meer schematische partikelverbindingen vooraf.
Voor het verbale deel van het taalstelsel leiden dezelfde samengroeiingstendenzen als zich hier geuit hebben tot de constitutie
van een hoog ontwikkelde vorm van persoonsconjugatie, welke
voor die van de W. talen niet behoeft onder te doen.
In het angass, het barma en het musgu zijn de pronominale
subjectsaanduidingen reeds geheel vergroeid met de verbale stammen waarbij ze hooren. In de talen, die binnen de derde isoglos
vallen, vooral de verschillende bornu-dialecten en het teda, is de
versmelting al zoo nauw, dat alleen nog een theoretisch-comparatieve analyse de oorspronkelijke componenten kan achterhalen.
Maar het levende taalbewustzijn weet daar verder niets meer van,
evenmin als dit in het indo-europeesch b.v. het geval is in het
grieksch of in het sanskrit. In de aequatoriale talen is de woordorde vrijwel de eenige grondslag voor de syntaxis. Alle zinsleden
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behouden in hooge mate hun zelfstandigheid; de verbindingen, de
bijzondere verhoudingen daartusschen worden niet uitgedrukt.
Het subject staat voorop, daarop volgt het werkwoord, dan het
object; ook de nominale genitief staat achter het nomen regens.
Steeds is het weer hetzelfde zinstype dat terugkeert; aan de woordorde wordt streng de hand gehouden. Hoogstens komen in verder
ontwikkelde talen als het banda hier en daar partikelverbindingen
opduiken voor enkele van de voornaamste casusverhoudingen.
De bewegelijkheid van geest, de innerlijke verwerking van de
beleving, is bij de sprekers der aequatoriale talen blijkbaar nog
gering. De belevingstructuur blijft een min of meer homogene
massa; en het geheel, het complex overweegt daarbij zoodanig,
dat de afzonderlijke deelen verder weinig of geen relevantie meer
hebben. De totaliteit wordt niet in haar verschillende momenten
gezien. Vandaar dat hier in het grammaticaal systeem ook nooit
de numeruskategorieën ontstaan zijn, en al evenmin bekendheidspartikels of artikels; tot het tellen van de waargenomen objecten
komt het niet, daarvoor dringt de analyse niet ver genoeg door.
Daarom kan men hier in de zin in principe voortdurend ook met
één en hetzelfde primitieve woordtype volstaan 1 ): een soort
zinswoord of impersonale, zooals die ook in onze moedertaal geregeld gebruikt worden bij de aanduiding van allerlei gemoedsreacties, gemoedsgesteldheden etc. Ook de taaiaanduiding blijft steeds
scène-achtig, ingebouwd in de totale structuur. Het meest aanschouwelijke, het meest karakteristieke element overweegt. Of
het over één leeuw gaat of over meerdere, een volwassen mannelijk exemplaar, een wijfje of een welp, een totaal onbekende of
een reeds lang gevreesde representant der soort is voor een
Bondjo-neger b.v. totaal onverschillig. Hij zegt bogbo, gbogbo
„daar-leeuwt-het, daar-is-geleeuw" en daarbij blijft het. Zoo op
dezelfde wijze ook ia, iya „daar-olifant-het, daar-is-geolifant";
gbea gbe, gbwe „daar-is-gemoord, daar-doodt-het" = een moordenaar, dooden etc. Wat hier aangeduid wordt zijn dus niet de
individueele exemplaren der soort, en nog veel minder deze als
zoodanig, het abstracte begrip daarvan, maar globale typen, waarvan de spreker van tevoren reeds een zekere schematische voorstelling bezat, en waaraan ook de waargenomen objecten weer
participeeren. Juist zooals dit in het nederlandsch in het algemeen
ook het geval is bij vormen als rommel, bloed, gras, sneeuw, allerlei
namen van dieren, planten, ziektes, etc. Ook hier gaat een groóte
') Deiktische vormen als de pronomina staan natuurlijk altijd eenigszins apart.
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aanschouwelijkheid in de voorstelling met een zeker representatief
karakter samen. Alleen spreken de aanschouwelijke, emotioneele
en dynamische elementen in het negervoorbeeld in verhouding nog
meer mee, juist omdat het uitdrukkingsmiddel, de taalvorm hier
nog zoo innig met de totaliteit van de oorspronkelijke beleving verweven is. De schematiseering is gering. Zoo schetst ook een
caricaturist van een humoristisch tijdschrift slechts zekere typen:
JOHN BULL, der deutsche MICHEL of de fransche MAmANNE; een
Mr. JOHNSON of een Mr. MC. KORMICK, wonende te Londen, daar
en daar, van beroep dit of dat, etc., of een Herr S o UND S o of
Mme. UNE TELLE bestaan voor hem niet. In diezelfde zin houdt
ook de geestelijke activiteit van den neger slechts rekening met
de globale totaalindruk, met karakteristieke representatieve
dingen, typen en typische feiten. Daarop is al zijn denken en
aanschouwen gericht.
In de Bornu-talen is de situatie op al deze punten reeds veel
verder ontwikkeld; het denken en het aanschouwen zijn hier veel
verder gedifferentieerd. De structuur van het totale belevingscomplex is klaar en goed uitgewerkt; de integratie sterk. Maar ook
de analyse dringt diep door; de verschillende onderdeelen, of deze
nu stammen van de zijde der objectieve realiteit of van die van het
ik, worden betrekkelijk scherp geobjectiveerd. Ook de individueele kanten der dingen komen daarbij tot hun recht; zoodat op den
duur niet alleen de distincties tusschen de numeruskategorieën
en tusschen de woordsoorten practische beteekenis gekregen
hebben in de taal, maar daar ook partikelverbindingen, primitieve
casus en zelfs een persoonsflectie ontstaan zijn. De taalvormen
zijn hier in hun functie tegelijk verder gespecialiseerd en geschematiseerd. Bornu búndi „leeuw"; búndi-tu „de leeuw, die
leeuw", búndi-wa „de leeuwen". De artikels of deiktische teekens
wijzen op bijzondere graden van bekendheid.
Hoe fijn gestructueerd de totale vormgeving in de N. talen op
de mooiste momenten worden kan, zie men b.v. in een zin als bornu
gra-nesko kandja-ga kam dibi-be „j'ai caché le lance du vilain".
Dit is waarlijk één fijn gelede constructie. Gra is de stam van het
werkwoord, nesko de eerste persoon singularis van het hulpwerkwoord neskin; -ga is verder accusatiefuitgang, kam de
zuivere nominale stam „homme", die onverbogen blijft, omdat er
een adjectief dibi „mauvais, laid" op volgt, dat de bij de geheele
constructie behoorende genitiefindex-be voert (inklamping). Men
zou in het nederlandsch ongeveer kunnen vertalen „ik-hebverborgen de-lans den-man van-dien-gevaarlijken". Stelt men
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daartegenover een bondjo-zin als iya molo i kakpwi „l'éléphant
a tué la mère de l'esclave", dan is het onderscheid werkelijk overweldigend. Theoretisch heeft men hier niets anders dan een aantal
zuiver gecoördineerde zinsleden. Men zou om de ware aard der
constructie te benaderen deze ongeveer moeten weergeven met „daarolifant-het daar-doodt-het daar-moedert-het bij-dien-slaaf" of iets
dergelijks. Gaat men verba, nomina etc. gebruiken en de subjecten
van de objecten differentieeren, dan legt men in grammaticaal
opzicht meer in de nigritische tekst dan er in werkelijkheid in
aanwezig is. En loopt men de risico straks de dupe te worden van
de eigen globale vertaling.
Men zou de tegenstelling tusschen de beide denkvormen, die
geheel de taalgeschiedenis van de afrikaansche middenzone beheerschen, a.v. schematisch kunnen voorstellen:
Aequatoriaal-type

ongedifferentieerd
typenzien
Vage compositie
van de totale gedachten-structuur

géén
woordsoorten
(zinswoorden) ;
géén numeruskategorieën;
géén aanduiding
voor de verhouding tusschen de
verschillende
zinsleden.

Bornu-type

wèl
woordsoorten;
wèl numeruskategorieën;
partikelverbindingen,
casus en
persoonsconjugatie in de zin.

Elk van de onderdeelen van de ervaringsstructuur
(individuen, objecten etc.) afzonderlijk gezien.
Scherpe integratie van het totale
complex.

Mengfeiten tusschen de beide groepen.
Overal in de centrale Sudan, waar de aequatoriale en de Bornu
taalgroepen elkaar geraakt hebben en het contact wat inniger
geworden ís, zijn allerlei overgangs- en kruisingsverschijnselen
ontstaan. Hier moest natuurlijk wel een practische oplossing, een
modus vivendi gevonden worden, waar de beide betrokken groepen
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van sprekers zich tenslotte bij neer konden leggen. Het aantal
mengfeiten is opvallend groot. Meestal is de ineenschuiving van
de zoozeer verschillende taalstelsels heel vlot en regelmatig verloopen; maar soms werden de nieuwe kategorieën door de onderliggende partij aanvankelijk slechts half verstaan en aangevoeld,
zoodat er tusschenvormen ontstonden van een geheel eigen
karakter. Het gewone verschijnsel is, dat het gebruiksgebied van
de nieuwe taalvorm voorloopig tot een speciaal bevoorrecht deel
van het materiaal beperkt blijft. De meeste nieuwe kategorieën
komen duidelijk als waardeeringskategorieën op. Zoo kunnen in
het banda b.v. alleen de vormen van de hoogere waardeeringsklasse, d.w.z. „les noms d'hommes.... d'animaux.... des astres
(soleil, lune, étoiles).... des esprits", een pluralis vormen. Ч
De riviernamen staan juist op de grens, en pluraliseeren in het
eene dialect wel in het andere niet. Alleen deze voorname dingen
verdienen het naar hun individualiteit, en dus c.q. ook naar hun
pluraliteit, benoemd te worden. Maar dit dan nog alleen, wanneer
het langs een omweg tóch nog indringen van het oorspronkelijke
globale typenzien — TlSSERANT omschrijft dit begrip met zijn
moderne termen vrij scherp als „marquer plutôt le genre des êtres
que leur nombre" — door de situatie geheel uitgesloten is. Zoo
duidt men met een zin als se wo tagbwa bisi de kânga bali „il a tué
deux gazelles et un bubale" enkel aan, dat de jachtbuit uit 2 soorten
van dieren bestaat, maar met se wo a tagbwa bisi de kânga bali,
waarin dus wel het pluraalteeken gebruikt is, wordt deze in
bijzonderheden beschreven en geteld. Zoo zijn ook uit het engelsch
en verschillende andere talen dergelijke singulare constructies bekend
als Carp are mostly caught in the very early morning. We came
across a herd of eland. We have caught nine mackerel. (Jagers- en
visscherstaal). Banda mo no ma Mono „je vais chez les Mono";
kuzu'tu ndoropo ndoropo (ook a kuzu'tu....)
„les morts meurent
nombreux nombreux" = il y a de nombreux morts. Levenlooze
voorwerpen, planten, onderdeelen van het landschap worden door
den Banda neger niet individueel gezien, zoodat de aanduidingen
daarvoor dus ook geen meervoudige vormen hebben, behalve
wanneer ze, zooals in sprookjes en volksverhalen nogal eens
gebeurt, als sprekende figuren optreden.
De ala-, ara-vormen van het banda, die thans vooral als pluralia
der verwantschapsnamen voorkomen, zíjn volgens TlSSERANT oorspronkelijk waarschijnlijk niets anders dan „des formes nobles,
') Сн. TlSSERANT. Essai sur la grammaire banda, p. 25 vv.

25

destinées à marquer le respect". 1 ) aba „père" pi. alaba; oga „frère
aîné" pi. al'ogu; omvo „non circoncis" pi. al'amvo. Of de oudste
beteekenis dezer respectsvormen reeds „pluraal" was wordt verder
níet uitdrukkelijk vermeld, maar uit het verband schijnt te volgen
dat dit wel het geval was. Noodig is dit echter volstrekt niet. Want
er zijn in de talenwereld verschillende parallellen aan te wijzen,
waarin juist dezelfde semantische kategorie of anders verwante
groepen als die van de namen der lichaamsdeelen, feesten en
bijzondere gebeurtenissen, woorden in uitroepen etc, uitsluitend of
overwegend plurale vormen hebben, óók als het over singulare
objecten gaat (lapsch, rottineesch etc). Men denke ook aan de vele
gevallen in de indonesische talen, het dravida, het chineesch, het
turksch, de W. talen etc, waarin een meervoudige pronominale
vorm enkel dient om een persoon van hooge stand of rang behoorlijk
overeenkomstig zijn waardigheid aan te duiden (pluralis majestatis). Ook hier is natuurlijk van een objectieve meervoudigheid geen
sprake. Het ís niet de uiterlijk-mathematische factor, waarop in de
grammatica's gewoonlijk enkel gelet wordt, die over de taalvorm
beslist, maar de subjectieve waardeeringsfactor. 2)
Ook in het mandjia uit de streek rond Bangui zijn pluraliseeren
en hoog waardeeren nog vrijwel één; alleen de namen van levende
wezens hebben een meervoud; wile „homme" pi. o-wile. Maar het
gbea-dialect van dezelfde taal, dat ongeveer 50 K.M. meer naar
het N. gesproken wordt, kent nog niets daarvan. Het gbanziri bezit
een pluraalsuffix -o bij „un nombre très restreint de noms", waartoe naar de voorbeelden te oordeelen vooral ook persoonsnamen
behooren; gbanziri „Gbanziri-neger" pi. gbanziri-o.
In andere talen wordt de plurale vorm alleen gebruikt, indien
het aantal der aangeduide objecten bijzonder groot is of om
andere redenen den spreker duidelijker voor oogen staat. „Heutigen
Tages" zoo schrijft b.v. VON DUISBURG voor het kanuri, „wird die
4 CH. TlSSERANT. Essai sur la grammaire banda, p. 27, note 2.
2
) Overigens zijn er teekenen, dat ook bet gewone pluraalprefix van het
banda a- aanvankelijk niets anders was dan een index van bijzonder respect
en hooge subjectieve waardeering. Deze speciale nuance is thans echter in
ieder geval aan 't verdwijnen, zoodat het eene dialect bij allerlei groepen van
voorname zaken nog wel α toevoegt, maar het andere dit teeken even regel
matig weglaat. TlSSERANT, die met dit verschijnsel maar half weg weet, somt
aan diemamen op a-palazu (vora) „chauve-souris" peliuze (banda); a-kânda
(mbi) „aigle Blanchard" kânda (pi. dial.); a-boy o (togbo) „ver de vase" mboa
(yakpwa) ; aan namen van planten a-torolo (linda) j.bidens pilosa, mauvaise
herbe") /oro/σ (yakpwa); α-koto (togbo) „arbre à glu, Ficus sp." koto (pi. dial.);
a-tolôngo (pi. dial.) „Ficus sp., vivant dans les trous des arbres" tolôngo
(togbo) ; a-ngedi (linda) „vigne, ampelocissus sp," ngedi (pi. dial.). Ook Bambari
a-mberepe „étoile (sg.)" mberepe (banda). Van numeruskwesties is hier natuurlijk
geen sprake. Merkwaardigerwijze vallen thans de plantennamen onder de
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Pluralform nur dann gebraucht, wenn man besonders viel, eine bedeutende Zahl des Gegenstandes bezeichnen will. Aber selbst dann ist
die Pluralform in der Verkehrssprache selten in Anwendung, man
hilft sich meistens durch nähere Bezeichnung (mit Zahl- oder
Zahlbegriffen); häufiger findet sich die Pluralform in Schriftstücken". 1) De sara-constructie kaz ge wordt alleen gebruikt „si l'on
veut déterminer le nombre ou la qualité des poissons" (!); de
beteekenis ervan is ongeveer „quelques poissons", maar het singulare kaze drukt^ niet meer uit dan „des poissons, un nombre
quelconque de poissons". Het waardeeringskarakter der plurale
kategorie komt hier dus al heel duidelijk uit. In het banna heeft
men een analoge situatie, maar zelfs in het geval van een nadere
bepaaldheid is het gebruik van 't plurale teeken hier nog niet
verplicht. Ook zonder dat is de uitdrukking voldoende duidelijk.
In andere talen blijkt duidelijk, hoeveel scherper en nauwkeuriger de singulare of de plurale vorm het object uit de omringende wereld tot uitdrukking brengt dan het globale type-woord,
dat geheel buiten de numerusdistinctie staat. De pluralisator is hier
van deiktische oorsprong en keert elders in het taalstelsel nog terug
als demonstratief teeken of vage persoonsbepaling „díe, die-daar,
za ". Een constructie als angass mat-ma benadert men b.v. zeker
beter met „die vrouwen, die-vrouwen-daar", dan met eenvoudig
„de vrouwen". Ook door de sarà-, de mandjia- en de bornupluraalteekens schijnt de oorspronkelijke determineerende functie
nog herhaaldelijk heen.
Pas in het haussa en andere verder ontwikkelde Bornu talen is
het geheele groeiproces voltooid. De individualiseering wordt bij
alle objecten uit de omringende wereld regelmatig doorgezet,
zoodat ook alle vormen in de taal tusschen een singularis en een
pluralis onderscheiden.
lagere waardeeringsklasse, maar dit bewijst slechts heel weinig voor de oudere
toestand; het banda is zooals niet anders te verwachten viel een taal waarvan het grammaticale systeem, en vooral het genusstelsel, sterk aan het
verschuiven is. Dit blijkt duidelijk wanneer men de oudere gegevens van TOQUé
(1904), COTEL (1907), EBOUé (1918) met die van TlSSERANT (1930) vergelijkt.
(Of TlSSERANT er goed aan gedaan heeft de oudere karakteristiek der hoogere
banda-klasse van COTEL en EBOUé als een genus animatum door die van een
genus personale te vervangen, staat m.ï. echter nog niet vast. Uit niets blijkt
b.v. dat de hemellichamen door de Banda-negers „gepersonifieerd" worden,
ook niet overtuigend uit de volksverhalen. Maar wèl gelden deze voor de
primitieve mentaliteit op een bepaalde phase van haar ontwikkeling als geanimeerd, de planten echter niet omdat deze zich niet zelfstandig kunnen bewegen.
Men vgl. PlAGET's analoge bevindingen op dit punt bij kinderen. J. PIAGET.
La représentation du monde chez l'enfant. Paris 1926. — La causalité physique
chez l'enfant. Paris 1927. De oudere meening is dus waarschijnlijk veiliger).
') Α. VON DUISBURG. Gnmdrisz der Kanuri-Sprache in Bomu. Berlin 1913;
p. 15.
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Niet minder interessant dan de geleidelijke constitutie der verschillende numeruskategorieën is de syntactische ontwikkeling, die
het aequatoriale taalstelsel is gaan doormaken onder invloed der
vanuit het N. ingedrongen integreerende tendenzen. Langzamerhand verrijzen hier en daar primitieve vormen van casus; meestal
enkel een soort vage adessivi, waarbij het nomen regens slechts
door een bepaald artikel met het rectum wordt verbonden en
waarmede vrijwel alle verhoudingen, die er tusschen twee zinsleden
mogelijk zijn, kunnen worden uitgedrukt. Maar soms gaat de
differentiatie ook verder en ontstaan er zelfs inklampingsconstructies. Van groot cultuurhistorisch belang is, dat het in verschillende
talen blijkbaar het begrip (individueel) bezit geweest is, hetwelk
de taalsprekers over de eerste groóte moeilijkheid heeft heengeholpen. Als index daarvan komt de nieuwe taalkategorie het
«erst op. De meest voor de hand liggende verklaring is zeker deze,
dat het individueele bezit van vaste goederen (in de westersche zin
-van het woord) bij de autochtone Sudanbewoners aanvankelijk niet
bekend of althans slechts van geringe beteekenis was. In een totemistische clan-organisatie, waar de mentaliteit min of meer collectivistisch georiënteerd is en de clan boven het individu overweegt,
kan dit ook makkelijk latent blijven of zelfs geheel gemist worden.
Maar in een agrarische gemeenschap, zooals die der binnengedrongen Bomustammen, dient de specifieke verhouding, welke
er tusschen den landbouwer en zijn akkers en de daarop geteelde
-vruchten bestaat, natuurlijk onomstootelijk vast te staan. Anders
ontbreekt elke stimulans tot intensieve arbeid en blijft de geheele
economische basis voor het stamleven wankel. Wat men hier in de
taal geleidelijk aan leerde registreeren, ís dus een practischjuridische omwenteling van de allereerste orde! Zoo kan men voor de
verbinding van twee substantiva in het banda b.v. gewoonlijk volstaan
met een simpele juxtapositie. Gaat het echter over een verhouding
van bezit en is het nomen rectum er een uit de hoogere waardeeringsklasse (deze beide voorwaarden moeten steeds tezamen vervuld
zijn!), dan dient een partikel de, nde te worden tusschengevoegd;
ùnga epi „une bouteille de vin" maar anda ne Pakuzu „la case de
Pakuzu"; ogbolo oko „un enfant de jalousie" = un enfant jaloux,
maar lobane aba то „le pagne du père de moi" = le pagne de
mon père; komó yoenu „un nid d'oiseau" maar komó ne yoenu sé
„le nid de cet oiseau"; kâmba yasé „un couteau de femme" maar
kâmba ne yasé sé „le couteau de cette femme". Juist hetzelfde heeft
men ook in het door EBOUé beschreven gbea-dialect, het sango' en
waarschijnlijk ook het monjombo. In het angass uit de périphérie
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der Bornugroep dient ke als algemeen verbindingspartikel in substantivische constructies, maar de toevoeging is volstrekt niet verplicht. Ingeval van „stress.... on the actual possessor" mag het
echter in geen geval wegblijven. Zoo is âr gwolong, „the king's path"
i.e. „one leading to the king's house" maar âr ke gwolong „denotes
some closer connection between the two, such as, a private path".
Een andere omstandigheid, die erop wijst dat de oorspronkelijke
Sudanbewoners de kategorie van het individueele bezit van vast goed
pas na het verbreken van hun aanvankelijke volkseenheid hebben
leeren kennen, is dat elke taal hier bij de constitutie van het genitivische constructietype geheel zijn eigen weg is gegaan. De een voegt
demonstratieve partikels tusschen, de andere relatieve (of wat daarvoor doorgaat), nóg een andere kleine woordjes, substantiva of
substantivische constructies, die langzamerhand van hun beteekenis
beroofd en tot de rang van leege vormteekens afgedaald zijn.
In verschillende andere aequatoriale talen (bondjo, gbanziri,
monjombo, banda) wordt de bekende primitieve distinctie tusschen
de inalienabile en de alienabile possessie teruggevonden, die in
principe reeds op W. VON HUMBOLDT teruggaat en die sindsdien
vooral door CODRINGTON, THALHEIMER, LèVY-BRüHL en UHLENBECK nog in allerlei andere taalgroepen van de wereld teruggevonden en nader ontleed is. TH. BAADER heeft gemeend ze ook in het
indo-europeesch te kunnen aanwijzen.1) Ook in de negertalen
vormen de verwantschapsnamen en de namen van lichaamsdeelen
weer de kern van de inalienabile kategorie. Soms staan daar nog
enkele andere moeilijk nader te omschrijven groepen van vormen
naast, die meestal reeds sterk aan het afbrokkelen zijn. Als de nieuw
4 W. VON HUMBOLDT. Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen
Sprachbaues. Berlin 1836! p. 181 v. FR. MÜLLER. Grundrisz der Sprachwissenschaft. Wien 1877. Bd. I, 2; p. 149. R. H. CODRINGTON. The melanesian
languages. Oxford 1885; p. 126, 128—133 et passim. H. STEINTHAL—MlSTELI.
Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. Berlin 1893; p.
80, 385; ook p. 140. A. FISCHER. Z D M G . Bd. 61 (1907), p. 178 vv. S. SlMONYl.
Die ungarische Sprache. Straszburg 1907; p. 260, 311. A. THALHEIMER. Beitrag
zur Kenntnis der pronomina personalia und possessiva der Sprachen Mikronesiens. Stuttgart 1908; p. 91 vv. et passim. P. PEEKEL. Grammatik der neumecklenburgischen Sprache. Berlin 1909. D. R. FUCHS. Finnisch Ugrische Forschungen. Bd. XIII (1913), p. 8. О. ВЕКЕ. Keleti Szemle. Bd. XV (1914—'15),
p. 16; Bd. XVI (1915—1916); p. 264 vv. L. LEVY-BRUHL. L'expression de la.
possession dans les langues mélanésiennes. M S L Pt. XIX (1914), p. 96-104, С. С
UHLENBECK. Het identificeerend karakter der possessieve flectie in de talen van
N.Amerika. VA WA afd. Lett. 5e Reeks; tweede deel, derde stuk (1917), p. 345
vv. W. BANG. Vom Köktürkischen zum Osmanischen. 4. Durch das possessivsuffix erweiterte Nominal-stämme. Pr. Akad. d. Wiss. Berlin 1921. G. FERRANO.
MicEonésien. L M. p. 448. J. DENY. Langues mongoles, ibid. p. 227 v.
TH. BAADER. Die identifizierende Funktion der Ich-deixis im Indo-europäischen.
Heidelberg 1929.
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opgekomen bezitskategorie zich met deze oerconcreet aangevoelde
distinctie gaat kruisen is het, zooals bijna te voorspellen viel, allereerst aan de alienabile verhouding dat ze zich vast gaat hechten.
Ook hier wordt een stuk van de buitenwereld weer min of meer
kunstmatig met subjectiviteit doortrokken; het gaat naar VAN
GlNNEKEN's korte karakteristiek over een zeker hebben. Maar de
groep der inalienabilia valt van nature reeds onder het psychologische „ik". Hier betreft het van 't begin af aan een zijn.1) Zoo vallen
in al de opgesomde talen b.v. de verwantschapsnamen en dergelijke
geregeld buiten de zich ontwikkelende genitivische partikelconstructies. Banda kumu aban „la tête de son père"; ende eyi mo „la trace
(l'âge) de mère de moi"; sango yigngo mbi „mon âme".
Verder is er nog een ander punt dat niet enkel vanuit de autonome
ontwikkeling van één der beide botsende taalstelsels afzonderlijk te
verklaren is, n.l. het voorkomen van eenige z.g. onbepaalde lidwoorden in het N. Van de aanduiding van het enkele exemplaar der soort,
het grammaticale singulare, maken deze ineens weer een soort typewoord; in het meervoud kan de affixlooze stam natuurlijk gemakkelijk als zoodanig dienst doen. De semantische nuance tusschen
een haussa-constructie als wani yaro „ein Knabe" en een te reconstrueeren type-vorm * yaro „dort-knabt-es, da-wird-geknabt" is
minimaal. Vandaar dat we hier waarschijnlijk met niets anders te
doen hebben dan een reprise, of liever nog een aanpassingsverschijnsel van de primitieve totemistische mentaliteit aan de steeds meer
opdringende denkvorm der Bornu-volken. Daarom komen deze
artikels vooral ook voor in de meer ontwikkelde Bornu-talen (haussa,
bornu in engere zin) ; dat wil dus zeggen daar, waar eenerzij ds de
vloed der nieuwkomers hoog gestegen was maar anderzijds blijkbaar
ook de onderlaag voldoende kracht overgehouden had om te reageeren en te blijven reageeren. 2 )
Tenslotte dient er nog op gewezen, dat zelfs bij de aequatoriale
stammen de wet van het typenzien niet zonder uitzondering blijft. Er
zijn een aantal zaken die daaraan geregeld ontsnappen, omdat ze een
speciaal subjectief karakter dragen, waarin vanzelf al een zekere
individualisatie opgesloten ligt. Bij welke objecten dit het geval ís,
valt echter moeilijk precies op te geven. Hier wreekt het zich vooral,
dat er van deze gebieden slechts zoo weinig grootere samenhangende
teksten gepubliceerd zijn en er ook in ethnologisch opzicht nog zoo
') VAN GINNEKEN heeft zelfs het verschil tusschen onze hulpwerkwoorden
hebben en zijn daarmede in verband gebracht.
2
) Vgl. ook R. DE LA GRASSERIE. De l'article (morphologie et syntaxe). M S L Ρ
t. IX (1895), p. 285 vv. R. BRANDSTETTER. Der Artikel des Indonesischen.
Luzern 1913.
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menig duister punt is. In de sango-teksten van EBOUé, die ik op dit
punt onderzocht, werden ín ieder geval de volgende zekere voorbeelden aangetroffen, waarbij de aanduidingen der uitgezonderde
zaken, in de taal regelmatig het speciale deiktische teeken so „die,
hier, deze dat" voeren. Kodlo ni so „dorp ziedaar dat" = ziedaar
ons dorp, het dorp waar we naartoe moeten; nye ayeke na lege so
„was er-is op weg die?" = wat ligt daar op de weg? ngo so achi
awi e libi tigwe „cano deze geladen (tempuspartikel) men kan vertrekken" = de cano, onze cano is geladen, men kan vertrekken;
makûdje so amu na mbi kobe „chef deze heeft mij te eten gegeven"
:= de hoofdman, onze hoofdman heeft mij te eten gegeven. Evenzoo
ngu so „stroom deze" = de stroom langs ons dorp of die wij juist
passeeren moeten; wali so „vrouw deze" = de vrouw, mijn vrouw
waarvoor ik de bruidschat betaald heb. Verder hoort hier ook thuis
gude ayeke'so „krokodil er-is die" = ziedaar een krokodil, waar het
gebruik van so blijkbaar samenhangt met de bijzondere belangstelling der totemistische inboorlingen voor deze diersoort. Maar het
sango is een verkeerstaal die van Bangui tot de sultanaatsgebieden
en de bovenloop van de Shari reikt en door J. СALLOC Ή als een
„sorte de volapuk (commercial)" gekarakteriseerd wordt. Met deze
gegevens dient men dus voorzichtig te zijn. Te wenschen ís dat
volgende onderzoekers aan dit belangrijke punt, dat veel op kan
helderen wat thans nog vaag blijft, bijzondere aandacht schenken.1)
*) A. F. EBOUé. Langues sango, banda, baya, mandjia. París 1918.
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HOOFDSTUK III
De denkvorm der totemistísche en der matriarchale stammen.
In het voorgaande hoofdstuk hebben we getracht het globale
typenzien der totemistísche aequatoriale elementen en daartegenover
de individualiseerende denkvorm der Bornu-stammen zoo goed
mogelijk uit de linguistische feiten te benaderen, en in het tweede
gedeelte zelfs reeds een voorloopige indruk gekregen van de nieuwe
kategorieën welke ontstaan, wanneer deze beide groepen van
volkeren zich met elkaar gaan vermengen. De moderne ethnologie
heeft er nu echter hoe langer hoe meer oog voor leeren krijgen, dat
de verschillende groepen van cultuurfeiten niet willekeurig over de
aarde verspreid zijn, maar bijeenbehooren ín vaste gesloten
„cultuurkringen", die telkens door eenzelfde geest worden gedragen.
Zou hier daarom ook in andere deelen van de volkscultuur niet iets
kunnen worden teruggevonden van de beschreven denkvormen ?
Of staan de taalfeiten hier alleen ? En verder: wat is de diepere
beteekenis van het verschil tusschen de zin voor het typische en
het zooveel verder ontwikkelde individualiseerende denken ?
Waarop berust dit in laatste instantie; en zijn er nog andere argumenten om hier de epitheta .totemistisch' en patriarchaal' te
gebruiken dan enkel het vrij oppervlakkige feit, dat de volkeren
van het Uele-Ituribekken een sterker totemistísche inslag vertoonen
dan de meer matriarchaal-agrarisch georiënteerde uit de N. streken?
In een geheel ander verband en met een geheel ander doel heeft
VAN GiNNEKEN al deze vragen vrij uitvoerig behandeld in zijn
rectorale rede over De geschiedenis der Middelnederlandsche
letterkunde in het licht der ethnologische literatuur-wetenschap.
Nijmegen 1928. En is daarbij tot de volgende dubbele conclusie
gekomen: vooreerst dat zooals bijna niet anders te verwachten viel,
vrijwel al de facetten der totemistísche cultuurkring de inslag van
de zin voor het typische (of zooals L. BRÜHL het genoemd heeft, *)
de „loi de participation") vertoonen, die hier sterk mannelijk en
*) Over deze gelijkstelling zie hierachter p. 49 vv.

35
finalistisch georiënteerd is, terwijl daartegenover in de matriarchale
kring juist de vrouw met al de „mildheden des gemoeds" sterk naar
voren komt. En verder, dat deze beide cultuurkringen of althans
belangrijke groepen van elementen daaruit als het ware als wortelstokken onder de aarde doorgroeien, ook waar er oppervlakkig niets
meer van te merken valt, zoodat de tegenstelling telkens opnieuw
weer opduikt in de cultuurhistorie: nu eens in deze en dan weer in
gene vorm. Zoo beleeft het elementencomplex der huidige jagerstammen een eerste revival in de periode van het europeesche en het
N. Afrikaansche Aurignacien en Solutréen; later wat vooral het
ideologische en het sociologische punt betreft nog eens bij PLATO
en zijn leer over de ideeën en de stad-staat, en nóg later opnieuw
in de eerste helft van onze Middeleeuwen, waar nu ook het artistieke
moment meedoet. En daartegenover staat dan het Campignien met
zijn uitgesproken voorkeur voor de landbouw; ARISTOTELES en zijn
school met hun distinctie tusschen het concrete individueele exemplaar der soort en de abstracte idee daarvan; en later weer het
tweede deel der Middeleeuwen ( ± na 1100). Bij slot van rekening
schijnt het hier eerder de tegenstelling van twee — misschien
biologisch gefundeerde — menschentypen of karaktertypen te betreffen dan wel enkel twee globale denkstijlen. Nu eens drijft het
eene type boven, dan weer het andere ; en telkens redundeeren
verschillende cultuuraspecten mee. Welke zijn nu de voornaamste
feiten die daarvoor pleiten ?
1. Dat de sociale structuur der totemistische groepen geheel op
de zin voor het typische gebouwd is blijkt al heel duidelijk. De clan
domineert en het individu valt daartegen weg. „Le groupement
social (clan ou Sippe),., (est) la véritable unité, dont l'individu
est un simple élément.. L'individu humain existe.. en vertu de sa
participation à l'essence de son groupe". Tusschen deze beide bestaat
een „solidarité intime et presque organique", zegt L. BRÜHL.1) En
dit alles juist omdat aan de eigen individualiteit evengoed als aan
die van anderen slechts relevant is wat typisch is voor de soort, wat
bij alle clanleden weer terugkeert: het deelhebben aan het totemdier,
ja de identiteit met het totemdier. Vandaar ook dat als de clan bij
de latere ontwikkeling in twee deelen gedeeld gaat worden, tusschen
de beide helften een onverbiddelijke wet van exogamie gehandhaafd
wordt; huwen doet men immers alleen met een ongelijke. En als
nóg later de verdeeling veel meer complex wordt, blijft dezelfde
regeling onveranderd doorgaan. Maar daartegenover staat het
4 L. BRÜHL. L'âme primitive5. Paris 1927; p. 96.
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andere algemeene feit, dat een sterke integratie zoowel in de sociale
structuur als elders slechts gehandhaafd kan worden als er het
tegenwicht is van een even volledige differentiatie ; deze beide
begrippen veronderstellen elkaar en vullen elkaar aan. En zoo vindt
men hier van allerlei kanten ook aparte groepen voor bepaalde
standen, ambachten en leeftijdsklassen, en ontstaat er op den duur
zelfs een steden- en een statenvorming van een allesbehalve
democratisch karakter. Ook hier is het telkens weer de eene soort,
hetzelfde type dat de verschillende leden aaneenbindt. De kategorie
der individualiteit verliest in de totemistische wereld veel van haar
speciale beteekenis.
Natuurlijk volgt uit het bovenstaande geenszins, dat de individualiteitskategorie bij de primitieven niet bestaat; nog veel minder dat
deze een „sozial gebundenes Herdentier" is, zooals JERUSALEM de
duitsche vertaler van L. BRÜHL'S eerste groóte werk, het heeft doen
voorkomen. Hoe zou de primitief dan nog met recht een mensch
genoemd kunnen worden? De kwestie is alleen, dat de subjectieve
voorkeursrichting, de waardeering anders georiënteerd is; het verschil ligt niet in de objectieve feitelijke orde, maar in de psychologische. Vandaar ook, dat men aan de andere kant voor het bewijzen
van het tegendeel niet klaar komt met enkel te wijzen op de onderlinge verschillen, die er de facto tusschen de individuen van de
primitieve maatschappij bestaan. Zonder twijfel dient men hier
evengoed rekening te houden met allerlei „führende Individuen":
ontdekkers, stichters van godsdiensten, militaire genieën, dichters
etc, als met typen van twaalf in het dozijn, krukken en stumpers,
zooals van verschillende zijden reeds betoogd is. 1 ) De eigenlijke
moeilijkheid, het eigenlijke punt waarom de kwestie draait, komt
echter pas daarna. SJ. HOFSTRA, die speciaal voor Afrika een aantal
van dergelijke differentiatiefeiten uit verschillende deelen van de
volkscultuur heeft bijeengezet, geeft dit aan het eind van zijn studie
royaal weg toe en bewijst daarmede een heel wat dieper inzicht in
dit vraagstuk te hebben gekregen dan b.v. FAHRENFORT uit dezelfde
>) A. VlERKANDT. Führende Individuen bei den Naturvölkern. Zeitsch. für
Sozialwissenschaft. Bd. XI (1908) p. 542—553; 623—«9. Α. KNABENHANS. Die
politische Organisation bei den australischen Eingeborenen. Berlin 1919. W.
BECK. Das Individuum bei den Australiern. Leipzig 1924. R. ALLIER. Le noncivilisé et nous. Paris 1927. R. H. LOWIE. Individual differences and Primitive
culture. Festschrift-W. SCHMIDT 1928, p. 495—500. W. KOPPERS. Individualforschung unter den Primitiven. Festschrift-SCHMIDT; p. 349—365. R. S. STEINMETZ.
Anleitung zu einer systematischen Ermittlung des Individuums bei den Naturvölkern. Ethnol. Studien Bd. I, p. 1—16. Leipzig 1929. G. VAN BULCK. Beiträge
zur Methodik der Völkerkunde. Wien 1931; p. 40 vv.
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school in een later werk. *) „Eine Bemerkung sei noch hinzugefügt
über die Bedeutung der Differenzierungsfragen für die Individualitätsfrage. Die genannten Erscheinungen stellen einen Teil der
Individualitätserscheinungen dar; sie umfassen also nicht das ganze
Problem der Individualität. Aus diesem Grunde können zwar unsere
Folgerungen nur eine beschränkte Geltung haben; das Eine indessen
ist deutlich, dass, wo Differenzierung besteht, auch die Möglichkeit
zur Ausprägung der Individualität statt findet.. In welchem Masse
diese Differenzierung und die Existenz der eigenen Individualität
bewusst erlebt wird und welche Bedeutung dieses mögliche Erlebnis
für die Ausbildung von Persönlichkeitswerten im weiteren Sinne hat,
sind Fragen, an die schwer heranzukommen ist.. Gerade hier liegen
aber konkreter Untersuchung noch weite Gebiete offen, die sehr
wohl zugänglich sind". 2 )
1
) Bedoeld is FAHRENFORT'S boek Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken. Groningen 1933. Een voorbeeld. K. v. d. STEINEN, een van de beste
kenners der Z. Amerikaansche indianenstammen, schrijft over de Braziliaansche
Bororó: „Die Bororó rühmen sich selbst, dasz sie rote Araras (papegaaien) seien.
Sie gehen nicht nur nach dem Tode in Araras ü b e r . . , nicht nur sind die Araras
Bororó und werden entsprechend behandelt — sie drücken ihr Verhältnis zu
dem farbenprächtigen Vogel kaltblutig so aus, dasz sie sich selbst als Araras
bezeichnen, . .und wollen sich damit durchaus nicht nur einen von ihrem Wesen
ganz unabhängigen Namen zulegen". Blijkbaar gaat het ook hier weer over een
zeer gewone „physiognomische" visie en een zich daarnaar uitdrukken. Wat
in de taal manifest wordt is enkel de onmiddellijke, concrete en ongedifferentieerde indruk: de kracht van het dier die uit zijn fiere houding spreekt, zijn
sierlijkheid en snelheid, de gevoelstoon die over de glanzende veerentooi ligt,
kortom alles wat de verschijning aan directe uitdrukkingswaarde omvat. Alle
exacte physiologische kenmerken vallen daartegen weg. En het subject waardeert en bewondert deze elementen, stelt er zijn ideaal in datzelfde type ook
in zijn eigen leven uit te drukken; jal meent dat hij dit reeds doet en zoo luidt
zijn verklaring volop redelijk in zijn denkstijl: wij zijn araras! Zoo zegt ook
de bruid in het Hooglied van zichzelf „Ik ben een roos van Saron, een lelie
der dalen" (2, 1), en de bruidegom prijst haar „uwe oogen zijn duiven tusschen
uwe vlechten" (4, 1); GEZELLE dicht „Ik ben een blomme en bloeie voor U w
oogen". Alleen is bij deze dichters natuurlijk enkel voor een oogenblik door
de poetische visie opgeroepen wat bij de Bororó tengevolge van hun geringe
psychische spanning habitueel is. De wijze waarop FAHRENFORT zich van deze
tekst, die representatief is voor vele andere, afmaakt is karakteristiek voor het
geheele boek. Alle beteekenis wordt eraan ontzegd, omdat het niet over een
volledige identificatie tusschen mensch en dier gaat. De Bororó probeeren
immers niet te vliegen, en gedragen zich ook in andere opzichten niet als
papegaaien! D e eigenlijke beteekenis heet onduidelijk, omdat V. D. STEINEN niet
eerst met de Bororó „de onderscheiding van iets zijn en zich zo noemen"
besprak. Van een psychologische analyse der situatie dus geen spoor; aan de
redeneering worden voortdurend de West. kategoriëen ten grondslag gelegd.
Iets zijn is voor de Bororó iets geheel anders dan voor ons. Zoo blijft er
tenslotte van een van de diepste dingen, die V. D. STEINEN gevonden heeft bij
de stammen aan wier onderzoek hij zijn leven gewijd heeft, niets anders over
dan „een wijze van uitdrukken", (p. 51). Dit is hyperkritiek en methodologisch
fout. Cfr. reeds E. DURKHEIM. Les formes élémentaires de la vie religieuse; p. 270.
2
) S. HOFSTRA. Differenzterungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. A'dam 1933; p. 209.
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Daar komt nog bij, dat de wet van het typenzien er geen van
Meden en Perzen is, die overal à outrance wordt doorgezet; in de
taal hebben we daarvan al eenige voorbeelden gezien. Aan de
typeerende voorstellingen ligt een zekere redelijke denk-economie,
een zeker nuttigheidsbesef ten grondslag, zooals JERUSALEM die er
een zeer goede karakteristiek van gegeven heeft, uitvoerig uiteenzet 1) en zooals ook weer VAN GlNNEKEN opmerkt. En deze zelfde
economie, ditzelfde besef van redelijkheid beperkt nu ook de
gevolgen daarvan; daarin ligt juist de hoogste triomf. De subjectieve
voorkeursrichting geldt niet waar in de psychologische situatie zelf
reeds geheel iets anders aangeduid en uitgesproken ligt. En zoo is
het dus volkomen verklaarbaar en begrijpelijk, dat de primitief b.v.
van zijn eigen bestaan een „sentiment vif interne" bezit; dat hij zijn
gevoelens, de genoegens en de pijnen die hij ondervindt, de daden
waarvan hij zich de vrijwillige steller weet etc, onmiddellijk op
zichzelf betrekt. Zijn vrouw, zijn kinderen, verwanten, jachtgezellen
etc. kent hij als individueele wezens; het zijn strikt-persoonlijke
namen waarmede hij hen aanduidt. Juist in hun onverwisselbaarheid,
in him strikt-persoonlijk karakter krijgen al deze ervaringen en
objecten immers pas hun eigenlijke beteekenis voor het waarnemende
individu. Aan alles wat betreft het mensch-zijn en een goed geordende betrekking tusschen dezen en de omringende wereld is hier
dus volkomen recht gedaan. Tot practisch onoverkomelijke psychologische moeilijkheden leidt het globale typenzien volstrekt niet,
zooals men het wel eens heeft doen voorkomen. 2)
De vermindering van de speciale beteekenis der individualiteitskategorie in de boven beschreven zin en het globale typenzien, dat
we in het voorgaande hoofdstuk reeds zijn reflex in de taal zagen
krijgen, hooren onverbrekelijk samen; en pas door deze beide feiten
gelijktijdig te beschouwen wordt de totemistische cultuurkring in
sociaal opzicht genoegzaam gekarakteriseerd. In beide gevallen
domineert de globale totaalindruk, al datgene wat uitdrukkingswaarde heeft aan het object telt mee. Een verdere differentiatie in
subjectieve en objectieve elementen heeft niet plaats, zoodat noch
het ik noch de uiterlijke realiteit volop tot hun recht komen. In deze
typische geesteshouding staat de totemistische cultuurkring sterk en
zwak tegelijk; sterk in zooverre ze een eenheid en een strakheid van
bouw vertoont als maar zelden elders in de cultuurhistorie wordt
teruggevonden. Sterk ook in zooverre ze in haar vormen uiterst
·) W. JERUSALEM. Lehrbuch der Psychologie7. Wien 1922; p. 101 vv. J. VAN
GlNNEKEN. De geschiedenis der mnl. letterkunde; op. cit., p. 6.
2
) R. S. STEINMETZ. Inleiding tot de sociologie. Haarlem 1931; p. 151 vv.
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bewegelijk en plooibaar is; het denken ontwikkelt als het ware met
de uiterlijke situaties mee en is sterk finalistisch georiënteerd. Maar
daar staat tegenover dat de structuur nooit als zoodanig aan
volgende generaties kan worden overgegeven; ze sterft af en
modifieert met degenen die er de dragers van zijn. Er zit iets
wankels, iets opstandigs en vrijzinnigs als men wil, in deze cultuurkring; nergens is er een objectief moment, een vaste norm. En zoo
is het totemisme dat steeds wisselende en steeds weer varieerende
cultuurcomplex geworden, dat de ethnologen ons doen kennen, en
dat sommigen geleerden er de voorkeur aan doet geven: eerder van
de totemismen als van het totémisme tout court te spreken. 1 )
Ook in andere takken van wetenschap zijn er overigens nog wel
feiten te vinden, die erop wijzen dat de individualiteitskategorie
voor de primitieve mentaliteit een geheel andere beteekenis heeft
dan voor de westersche. Zoo kan de taalwetenschap b.v. doen
opmerken, dat in verschillende groepen van primitieve talen (b.v.
de hierna nog te behandelen Kru-talen en de lagunendialecten van
de W. Sudan) de beleving van een vaag „wij", een verder ongedifferentieerde groep, aanvankelijk blijkbaar zoozeer overwoog, dat
men in het pronominale systeem voldoende had aan enkele indices,
„bij-dezen-hier"; „bij-die-daar"; „die"; „die-daar" etc. De huidige
uniform doorgevoerde differentiatie in een vier- of zes-personenstelsel is secundair. In andere talen wordt het werkwoord
eenvoudigweg geconjugeerd naar de nominale klasse waartoe het
subject behoort; ook dit is toch alleen mogelijk als de zin voor het
typische geheel het denken domineert en het onverwisselbare
moment geen relevantie heeft.
Ook in de sociale psychologie heeft men uitdrukkelijk gevonden,
dat de ervaring van het ik een heel wat zeldzamer en moeilijker
feit is dan die van een zekere groep, een „wij", in welke graad van
intimiteit deze dan ook wordt genomen. De beleving van een
„samen-zijn" is van zulk een natuurlijkheid en zulk een directheid
dat het subject, indien althans zijn psychische toestand normaal en
het bewustzijn tot zekere hoogte ontwikkeld is, zich bijna niet
beletten kan ze te ondergaan. Als een baby in de 2e levensmaand
een ander kind hoort huilen, gaat hij in dezelfde toon meedoen;
als een volwassene hem toespreekt of toelacht antwoordt hij ook
met lachen. 2 ) En toch valt er in dezelfde tijd nog geen enkele
>) VARII AUTORES. Das Problem des Totemismus. Anthropos Bd. IX—XV
(1914—1920). M. BESSON. Le totémisme. Paris 1929.
2
} СН. BüHLER. Kindheit und Jugend. 3 Leipzig 1931.
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specifieke reactie op bepaalde personen uit de omgeving te bekennen; ook de stem van de moeder wordt nog niet bevoorkeurd
boven die van anderen. Later ontstaat er zelfs een heele reeks van
vormen en dieptegraden in het sociale contact tusschen kinderen;
er is eerst een oppervlakkig „Schaukontakt", later een „Berührungskontakt" en tenslotte een primitieve vorm van „Spielgemeinschaft",
die natuurlijk naargelang de verhouding der partners weer sterk
van karakter verschillen kan. CH. BüHLER kon dit nauwkeurig
vaststellen bij een interessante serie proeven in een New-Yorksch
consultatiebureau genomen. Maar in dezelfde leeftijdsperioden is
het ik nog niet of nog slechts zeer zwak ontwikkeld.1) Ook de volwassene leeft in het algemeen veel meer in het goedgeordende
verband dat er tusschen hem en de omringende wereld bestaat dan
in zijn ik; pas wanneer deze goede orde verstoord wordt of de
individueele aanpassing door de een of andere oorzaak niet langer
tot stand komt, wordt de ervaring daarvan relevant en wezenlijk.
Wanneer b.v. een smid „zich bij zijn arbeid hevig op den vinger
slaat", zoo schrijft GRÜNBAUM in zijn mooie inaugurale rede, „dan
wordt door de pijn de momentane .instelling'.... op den arbeid
verbroken. Zijn bewustzijn trekt zich daarbij, als het ware, in zichzelf terug. Eerst nu wordt de smid zich van zichzelf als „ik" bewust.
Tegelijkertijd zal hem de hamer (die hij gebruikte) niet meer als een
levende voortzetting van zijn arm, doch als een dood voorwerp,
voorkomen, het aambeeld niet meer als de achtergrond van zijn
handeling, waarmede het tijdens den arbeid in een levend contact
1
) C H . BÜHLER. Die frühesten sozialen Verhaltüngsweisen des Kindes. Quellen,
und Studien zur Jugendkunde. Bd. 5. Wien 1927. H. HETZER und B. H. TUDOR—
HART. Die frühesten Reaktionen auf die menschliche Stimme; ibid. K. REININGER.
Ueber soziale Verhaltungsweisen in der Vorpubertät. Wiener Arb. zur pädag.
Psychologie. Heft 2. Wien 1925. Verder ook О. FLÜGEL. Das Ich im Leben der
Völker. Zeitschr. für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Bd. 11 (1880);
p. 43—80; 141—160. W. S. MONROE. Die Entwicklung des sozialen Bewusztseins
der Kinder. Berlin 1899. S. FREUD. Massenpsychologie und Ich-analyse. Ges.
Schriften Bd. VI; p. 259 vv. E. GALLI. Nel dominio dell' „Io". Milano 1919.
L. BRUNSCHVICG. D e la connaissance de soi. Paris 1931. K. DALLINGER. Über
den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Ichbewusztseins und dem
kindlichen Denken. Langensalza 1928. W. STERN. Vom Ichbewusztsein des
Jugendlichen. Zs. für pädag. Psych, und exp. Pädag. Bd. 23 (1922). —. Wertphilosophie ( = Person und Sache Bd. III). Leipzig 1924; p. 207 vv.; 343, 408,
443, 448. P. JANET. L'évolution psychologique de la personnalité. Paris 1929.
CH. ROGGE. Selbstbewusztsein und Sprache. Arch. f. d. ges. Psych. Bd. 87
(1933); p. 299 vv. E. FRANKE. Die geistige Entwicklung der Negerkinder. Leipzig
1915. P. GUSINDE. Wertung und Entwicklung des Kindes bei den Feuerländern.
M A G W Bd. 57 (1927); p. 163—170. L. WALK. Die ersten Lebensjahren des
Kindes in Süd Afrika. Anthropos Bd. 23 (1928); p. 38—109. P. KNOPS. L'enfant
chez les Noirs au cercle de Kong (Côte d'Ivoire). Anthropos Bd. 26 (1931);
p, 141—155. H. HEDENUS. Wesen und Aufbau der Erziehung primitiver Völker»
Baessler Archiv Bd. XVI (1933); p. 105—163.
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stond, doch eveneens als een dood object." 1) En zoo zijn er nog
tallooze andere voorbeelden meer. OESTERREICH heeft dus ín zijn
groóte boek terecht de autonomie van de ik-kategorie verdedigd
tegenover de oudere theorieën, die haar in de bundel van gewaarwordingen, voorstellingen, gevoelens etc. van het bewustzijn wilden
doen opgaan; het ik heeft al deze gewaarwordingen, gevoelens etc,
maar is ze niet. Maar aan de andere kant gíng hij zeker weer te ver
door aan te nemen, dat bij elke ervaring nu tevens direct ook het
bewustzijn: „ik ben het die gewaarwordt" etc. gegeven is. 2 )
STÖRRING tikte wel de spijker op de kop, toen hij van een „reflexionspsychologischer Irrtum" sprak. 3] GRüNBAUM noemt „de opvatting,
dat het ik — bewustzijn voor het persoonlijk — psychische een
constitueerend karakter heeft., een scheeve philosophische reminiscentie in de psychologie" (en de ethnologie).4)
Tenslotte loopt men ook bij de verklaring van het ontstaan der
„jij"-kategorie en van het sociale contact in het algemeen vast,
wanneer men uitgaat van een irreductibel en onveranderlijk „ik".
„Ik" en „jij, de andere" zijn correlatïeve begrippen, die zich pas
langzamerhand differentieeren uit de beleving van een vaag „wij,
die-hier". Hoe vaak loopt het sociale contact b.v. zuiver schematisch
af, en is er geen sprake van een individualisatie der partners! De
postbeamte bij wien men postzegels koopt, of de verkeersagent met
wien men seinen wisselt, blijft b.v. een even schematische figuur als
de kooper of de voorbijganger dat voor hem blijven. Wie een boek
schrijft is in gedachte steeds met een zeker type lezer bezig. Wordt
de kooper echter onheusch behandeld, of begint men zich naar
aanleiding van een bepaalde bewering af te vragen: „Wat zal Dr. X
of Prof. Y, de aanhanger van deze of gene school, hier wel van
denken?", dan verandert ineens de situatie totaal. Rechters ontleenen hun bijzonder gewaardeerde positie juist aan hun oordeelen
„zonder aanzien des (individueelen) persoons"; alles wat aan den
beklaagde onverwisselbaar-eigen ís valt den verdediger ten deel en
wordt hoogstens als verzwarende of verlichtende omstandigheid in
>) A. GRüNBAUM. Het ik-bewustzijn en de psychische ontwikkeling. Inaugurale
rede. Utrecht 1928; p. 14.
!
) T. K. OESTERREICH. Die Phänomenologie des Ich in ihren Grundproblemen.
Leipzig 1910. — Die Probleme der Einheit und der Spaltung des Ich.
Stuttgart 1928.
') G. STÖRRING. Psychologie des menschlichen Gefühlslebens8. Bonn 1922;
p. 151—154.
4
) A. GRüNBAUM. Het ik-bewustzijn en de psychische ontwikkeling; p. 15,
17 etc.
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het eindoordeel aangemerkt. Verder staat de rechter slechts tegenover het type: dief, moordenaar etc. 1 )
2. Uit de zin voor het typische en de daarmede samenhangende
beteekenisvermindering der ik-kategorie wordt ook nog een andere
karakteristieke trek uit de totemistische cultuurkring verklaarbaar,
n.l. de magie. Zooals gezegd, is het telkens de globale totaalindruk
die hier overweegt; de ervaringstructuur wordt verder innerlijk
niet verwerkt. Een volledige differentiatie in subjectieve en objectieve elementen heeft niet plaats, zoodat noch het ik noch de
uiterlijke realiteit voldoende tot hun recht komen. De wereld blijft
als het ware met resten der innerlijke experientie omhangen en
grijpt over naar het subject. Maar dan kan dit op zijn beurt ook
gemakkelijk invloed daarop uitoefenen met middelen, die naar onze
meening geheel subjectief van karakter blijven. Dan kan de primitieve jager met zijn jachtdansen en phallische vruchtbaarheidsriten
evengoed de stand van het wild vermeerderen als zich met verborgen
teekeningen van jachtscènes in nauwelijks toegankelijke grotten
succes op de jacht verzekeren. Dan kan hij zijn vijand benadeelen,
als hij ook maar één deeltje van wat (naar hij meent) tot zijn wezen
behoort: een kleedingstuk, een haarlok, een weggesprongen stuk van
de nagel, de schil van een door hem gegeten vrucht, in zijn bezit
heeft kunnen krijgen. In zijn physiognomische visie moet de totemist
wel gelooven aan het beeld, het symbool, het woord, het spel. Voof
hem is dit alles al mede volle realiteit, verdere distincties maakt
hij niet; evenmin als b.v. het westersche kind voor wie eveneens
het spel nog tot heel laat in zijn ontwikkeling volle ernst blijft. En
hoeveel zaken: spijzen, handelingen, woorden, zouden er tabu zijn,
') Uit de zeer uitgebreide litteratuur over dit vraagstuk mogen geciteerd
worden T H . LIPPS. Das Ich und die Gefühle. Psych. Unters. Bd. I, 4. Leipzig
1907. — Das Wissen von fremden Ichen. Ibid. — Zur Einfühlung. Psych. Unters.
Bd. II, 2, 3. Leipzig 1913. — Das Selbstbewusztsein. Berlin 1917. J. VOLKELT.
Das aesthetische Bewusztsein. München 1920. — Das Problem der Individualität.
München 1928. W. DILTHEY. Beiträge zur Lösung der Frage nach dem Ursprung
unseres Glaubens an die Realität der Auszenwelt und seinem Recht. Ges.
Schriften Bd. V. Berlin 1924. E. STEIN. Zum Problem der Einfühlung. Diss.
Freiburg i. Br. 1917. (Halle 1917). E. SPRANGER. Zur Theorie des Verstehens
und zur geisteswissenschaftlichen Psychologie. Festschrift J. VOLKELT. München
1918; p. 357—403. G. HAGEMANN-A. DYROFF. Psychologie », 10. Freiburg 1921;
p. 18 vv. A. L. BlNSWANGER. Einführung in die Probleme der allgem. Psychologie.
Berlin 1922. K. SCHNEIDER. Pathopsychol. Beiträge zur psychol. Phänomenologie
von Liebe und Mitfühlen. Zeitsch. f. d. ges. Neurol, und Psych. Bd. 65 (1921);
p. 109 vv. H. PLESSNER—F. BUUTENDIJK. Die Deutung des mimischen Ausdrucks,
ein Beitrag zur Lehre vom Bewusztsein des anderen Ichs. Philos. Anzeiger Bd. I.
Bonn 1925; p. 72-126. H. PLESSNER. Die Stufen des Organischen und der Mensch.
Berlin 1928. M. VON DROSTE. Ich und der Andere. Darmstadt 1925. G, ROFFENSTEIN. Das Problem des psychologischen Verstehens. Suttgart 1926. H. DRIESCH.
Grundprobleme der Psychologie. Leipzig 1926; p. 85 vv. —. Philosophie des
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omdat ze op de een of andere wijze — b.v. door uiterlijke gelijkenis
— partïcipeeren aan wat volgens het primitieve oordeel bijzonder
gevreesd moet worden of juist speciaal geacht ? Met termen als
Analogie-Zauber, Fernzauber etc. komt men in al deze gevallen niet
veel verder. Ook begrippen als mana, orenda, wakán etc. worden
veel duidelijker, als men daarbij de zin voor het typische, het
soortelijke, die bij den totemist zoo sterk is, in aanmerking neemt;
de krachtbron, de totem of wat dan ook, en het „geladen" voorwerp
staan onmiddellijk gelijk voor de primitieve ervaring. 1 )
PIAGET heeft in uitgebreide reeksen van proeven het denken van
kinderen uit de eerste jaren van de leerplichtige leeftijd onderzocht
en daarbij dezelfde karakteristieke typeerende voorstellingen
teruggevonden als hierboven beschreven zijn; en ook daar komt het
op den duur tot participaties en magie. Naar het philosophische
spraakgebruik spreekt PIAGET van „ (ultra) réalisme" en vat zijn
conclusies a.v. samen; „(Un) esprit réaliste
ne raisonne ni par
relations logiques, ni, par conséquent, par généralisations et
déductions nécessaires, mais par schémas syncrétiques et par
transductions, c.à.d. par identification directe des cas individuels,....
(qui) mène au syncrétisme et, dans les cas extrêmes,
à la participation"
„Le réalisme, c'est à dire, à l'origine,
l'indifférenciation du moi (ou de la pensée) et du monde extérieur,
se prolonge nécessairement en participations et en m a g i e . . . . Il y a
egocentrisme intégral par défaut de conscience du moi." 2) Dit zijn
toch waarlijk feiten die te denken geven.
3. Een derde punt betreft de litteratuur en de taal, waarbij
Organischen4. Leipzig 1928; p. 353—364. —. Der Mensch und seine Welt.
Berlin 1928. K. BüHLER. Die Krise der Psychologie2. Jena 1929; p. 82—105.
E. CASSIRER. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. II. Berlin 1925; p.
191—269; Bd. III. Berlin 1929; p. 69 vv.; 108 vv. H. LISSER. Ueber unseren
Glauben an die Realität einer Aussenwelt. ZPs. Bd. 128 (1933); p. 111—202.
O. JANSSEN. Das erlebende Ich und sein Dasein. Berlin 1932; p. 93—99. Verder
TH. RIBOT. Les maladies de la Personnalité !0. Paris 1932. L HUMBLET. La
personnalité. Bruxelles 1930. C. G. JUNG. Die Beziehungen zwischen dem Ich und
dem Unbewussten. Darmstadt 1928. L. L. BERNARO. An introduction to social
Psychology. London 1926; p. 269 vv.; 361 vv. W. STEINBERG. Soziale Seelenhaltungen. München 1932. F. KüNKEL—P. H. RONGE. Individu en Gemeenschap,
's Hage 1932. A. FISCHER. Psychologie der Gesellschaft. In G. KAFFKA'S Handbuch der vergi. Psychologie. München 1922; p. 348 vv.; p. 419. K. LOWITH. Das
Individuum in der Rolle des Mitmenschen. München 1928. M. SCHELER. Wesen
und Formen der Sympathie a. Bonn 1931 ; p. 244—307, A. SCHÜTZ. Der sinnhafte
Aufbau der sozialen Welt. Wien 1932. L. VON WIESE. Allgemeine Soziologie.
Bd. I. Berlin 1924; p. 102 vv. Bd. II (1929); p. 64 vv.
') vgl. b.v. TH. W. DANZEL. Die psychol. Bedeutung magischer Gebräuche.
Psychol. Forsch. 2; p. 61.
2
) J. PIAGET. La représentation du monde chez l'enfant. Paris 1926; p. 146;
p. 155 v.
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eveneens blijkt hoe sterk mannelijk georiënteerd het denken is in
de totemistische cultuurkring. Dit vooral is door VAN GiNNEKEN reeds
uitvoerig uitgewerkt in zijn rede (p. 6-40). Als groot en ideaal geldt
hier wie op de meest vernuftige wijze van de geheime zwakten van
zijn tegenstander gebruik weet te maken om hem ten onder te
brengen; medelijden en invoeling behooren niet tot de moreele
codex. Een echte jagerspsychologie I Het meest geliefkoosde
litteraire genre is de dierfabel, waarin telkens een halve paedagogiek
schuilt, die er weer uit wordt gehaald als in de Middeleeuwen de
bewerking van de Esopet een van de meest gebruikte leerboeken
wordt. Ook de spreekwoorden worden vooral verkoren om hun
exemplarische beteekenis. De verhalen zijn in het algemeen kort;
de zinsbouw is bijna uitsluitend paratactisch, adjectiva zijn uiterst
zeldzaam. De scène lijkt enkel uit lijnen en lijnstructuren opgebouwd. Alles wat tot de .subjectieve noot' behoort, wat men erbij
moet denken, voelen of oordeelen: de angst, de verwondering, de
triomf, ligt zonder meer in het geheel opgesloten, maar wordt niet
speciaal aangeduid. Alles wijst op een onhandige en onvolledige
verbrokkeling der totale structuur. 1 ) En de pantomine en de mimus,
reeds half tot drama ontwikkeld, beleven in de vroege Middeleeuwen een renaissance in de mysteriespelen, de spelen van Sinne
etc. De dierfabels worden tot heele epen aaneengedicht en gestiliseerd. De Baya- of Banda-neger smult evenzeer van zijn spin- of
aapverhalen als de Westerling van zijn Remaert de Vos en zijn
Bruun.
Natuurlijk is de zin voor het typische in de litteratuurgeschiedenis
niet enkel tot de primitieve jagers en de vroege middeleeuwers
beperkt. MüLLER-pREIENFELS vat een heele kategorie van auteurs
samen als „Typenseher", die overal en in alle tijden weer terugkeeren. Heel duidelijk b.v. in het Renaissance-drama: Le Misanthrope, Les femmes savantes, ten onzent Ware-nar etc. Men denke
ook aan de beeldende kunsten en de satire, die bijna geheel op het
typische gebouwd zijn. Verschillende moderne auteurs nemen niet
eens de moeite hun figuren een strikt-persoonlijke naam toe te
deelen, maar volstaan met aanduidingen als der Vater, der Bettier
(Strindberg). 2 )
Bij de matriarchale cultuurkring ís de situatie geheel anders, in
') Een goede indruk daarvan bij het lezen van A. BURSSENS. Negerwoordkunst.
Antwerpen 1933.
г
) R. MÜLLER—FREIENFELS. Psychologie der Künste. In KAFFKA's Handbuch
der vergi. Psychologie. Bd. IL München 1922.
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het algemeen veel eenvoudiger. De sociale structuur wordt zonder
twijfel het best en het gemakkelijkst verklaard uit de economische
verhoudingen: de uitvinding van de landbouw door de vrouw en
de daarmede samenhangende stijging van haar positie in stam en
staat, zooals W. SCHMIDT, wiens Kulturkreislehre hier één van haar
hoogtepunten bereikt, duidelijk gezien heeft. De stam wordt sedentair; het bezit aan vaste goederen, vooral landbouwgronden, maar
ook landbouwproducten, individueel geregeld. De stam-economie
krijgt een vaster basis; in sommige gevallen kan zelfs met recht
van een zekere weelde gesproken worden, die het ontstaan van
fijnere cultuurvormen in de hand werkt. Van wien voortdurend de
.zorg voor het dagelijksche levensonderhoud van zichzelf en zijn gezin
aan het hoofd heeft, kan natuurlijk geen fijnere en verder gedifferentieerde stijl worden verwacht. De vrouw wordt de leidster van de
stam en verdringt als zoodanig den man, die nu economisch zooveel
zwakker staat. Haar lijn geeft de doorslag bij erflating en het geven
van namen; op den duur verrijzen zelfs godinnengestalten door
«igen priesteressen gediend. Op het hoogtepunt van de ontwikkeling
komt het zelfs zoover, dat de a.s. schoonzoon zich het recht om de
rijke erfdochter te huwen waardig moet maken door een dienstverband bij zijn schoonmoeder aan te gaan, dat soms jaren kan
duren. Vaak moet ook het jonge paar bij haar in komen wonen en
zich onder haar jurisdictie stellen. Zoo spoedig staat men immers
niet een goede agrarische hulpkracht af I De eigen zonen moeten hun
eigen weg maar zien te vinden; zij trekken dus de wijde wereld in
-of vereenigen zich in geheime bonden om dan een stuk der breedere
„intertribale" politiek naar zich toe te halen, dat de vrouw minder
Interesseert. 1 )
Daar staat echter tegenover, dat deze „instelling" op het sociaaleconomische, die in de jagerskring lang zoo scherp niet aan den dag
treedt, pas goed mogelijk geworden is juist door de verschoven
'Opvattingsrichting in het denken waarover reeds gesproken is. Achter
de practisch-economische feiten verrijst hier direct het psychologische aspect. De belevingstructuur wordt voortaan veel verder
gedifferentieerd, de subjectieve elementen veel scherper van de
-objectieve gescheiden. Men kan zeggen, dat de distinctie tusschen de
concrete en de abstracte manier van zijn hier reeds in beginsel
wordt ontdekt; ik en wereld komen beide beter tot hun recht, en
-daardoor maakt de matriarchale kring een veel zakelijker en veel
4 W. SCHMIDT—W. KOPPERS. Völker und Kulturen; p. 256—288; vooral p.
.264 vv.
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rustiger, en als men wil ook een veel moderner indruk dan die der
jagers. Men voelt zich hier als het ware op beter bekende bodem.
Het stamverband der agrariërs rijst niet zoo torenhoog op als dat
der totemisten, maar het is breeder gefundeerd. De basis vormt
voortdurend de familie, die soms zeer omvangrijk kan worden
(„Groszfamilie") en meerdere dorpen tegelijk omvatten. De van
nature gegeven onverwisselbaar-eigen banden van het bloed worden
niet langer doorkruist door de verwantschap met het totemdier. En
zoo komt er ook veel meer gelijkheid in stand tusschen de leden van
dezelfde stam; krachtens haar psychologische grondslag is de
matriarchale kring duidelijk democratisch georiënteerd. Ook een
empirisch-mechanistische trek valt hier op, juist omdat de beteekenis
van de individueele practische ervaring zoo belangrijk gestegen is;
niet toevallig nemen allerlei technieken voor de weef- en vlechtkunst,
huizenbouw en landbewerking, verdediging en stijlversiering, hier
zoo schielijk toe, zooals KREICHGAUER in aansluiting bij SCHMIDTS
Kulturkreislehre uitvoerig heeft uiteengezet.1)
Met de scherpere differentiatie der ervaringselementen en de
relevantie van het individueel gegeven exemplaar der soort heeft
de matriarchale kring tenslotte ook de objectieve normen veroverd,
waarop de geheele cultuurbouw vast en solide kan staan; er wordt
hier iets bereikt dat onafhankelijk is van het actueele belevingscentrum, het individu. De matriarchale kring sterft in haar wezen
niet af met haar leden, zooals die der jagers, maar leeft voort; ze
is — en dit is een punt van de allergrootste beteekenis, ook voor ons
onderzoek — sterk conservatief en behoudzuchtig van karakter, en
kan dit zijn omdat er ook inderdaad wat te behouden en te bewaren
valt. Als mengcomponent is de agrarische cultuur veel gemakkelijker
terug te vinden dan de totemistische. En dit klemt des te meer, omdat
in werkelijkheid het matriarchaat zeer spoedig in verval is geraakt;
de man heeft op de een of andere wijze de leiding van de agrarische
zaken en daarmede ook die van de stam weer aan zich weten t e
trekken, en tenslotte eindigt de vrouw met als agrarische slavin en
als zooveelste echtgenoote onder zijn toezicht het land te bewerken.
Wel een treurige belooning voor misschien de grootste weldaad die
zij de menschheid bewezen heeft in cultuurhistorisch opzicht L
SCHMIDT heeft op dit punt de vroegere eenzijdige en onvolledige
theorieën van BACHOFEN en GROSSE op allergelukkigste wijze
kunnen aanvullen; men begrijpt nu hoe vroeger de landbouwkring
») D. KREICHGAUER in
Dritter Teil.

W. SCHMIDT—W. KOPPERS. Völker

und

Kulturen.
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zoo gemakkelijk met andere verward is kunnen worden of zelfs
geheel over het hoofd werd gezien.x)
Maar met de actueele prioriteit van de vrouw in de agrarische en
de sociale orde gaat gelukkig niet verloren wat onder haar bestuur
aan denkstijl is gewonnen, en zoo werken de kostbaarste elementen
van de matriarchale cultuurkring nog lang na, ook waar van het
aldaar geldende erfrecht of van andere punten niets meer over is
dan enkele resten bij de koningsfamilies of in de cultus. Met deze
taaiheid en dit vermogen tot doorzetten bereikt het matriarchaat
niet alleen in het denken, maar ook in materieel cultuurhistorisch
opzicht een wijdheid en een breedheid, waaraan het totemisme niet
halen kan. Ook als medecomponent in het totale cultuurcomplex is
het nog van de grootste beteekenis. RONHAAR heeft deze laatste
diepere psychologische karakteristieken geheel over het hoofd gezien
en er daarom in zijn bestrijding van SCHMIDT's theorie herhaaldelijk
naast getast. 2 )
Tot welk een revolutie in de taalstructuur de individualiseerende
denkvorm leidt is hierboven bij de Bornutalen reeds gebleken. De
structuur wordt nu veel dieper en veel inniger doorleefd en in al zijn
momenten aanschouwelijk ; de taalvorm veel meer op abstracte
kenmerken ingesteld, zoodat van alle kanten nieuwe kategorieën
ontstaan. Vooreerst gaan zich de verschillende woordsoorten steeds
verder differentieeren; verder neemt vooral alles toe wat syntaxis
heet. Er komen partikel- en casusverbindingen, en naar nog nader
blijken zal in de verder ontwikkelde negertalen zelfs inklampings- en
concordantietechnieken, die van de geheele zinsbouw één groóte
architectonische constructie maken. In andere niet-afrikaansche
talen leidt het voortdurend inklampen en incorporeeren tenslotte
zelfs tot het karakteristieke holophrasme, waarbij practisch de
geheele zin tot één „woord" gereduceerd wordt. Ook de fijne
vrouwelijke aanvoeling drukt haar stempel op de taal ; VAN
GlNNEKEN wees reeds op het z.g. „passieve karakter" van het werkwoord in sommige taalgroepen. 3) Zoo schijnt ook de datief niets
anders voor te stellen dan een vrouwelijke variant op de zooveel
koeler en mannelijker gedachte accusatief; de constitutie van de
genitief zal wel met de sociaal-economische verhoudingen samenhangen die in het matriarchaat zoo sterk van richting veranderen.
4 W. SCHMIDT. Völker und Kulturen; p. 160 etc.
) J. H. RONHAAR. Woman in primitive mother-right societies. Groningen 1931.
3
] J. VAN GlNNEKEN. De geschiedenis der middelnederlandsche letterkunde;
p. 52, noot 42, 43. Vgl. ook E. LEWY. Possessivisch und passivisch. Ungar.
Jahrbücher. Vol. 8 (1928).
г
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Alles bijeengenomen zijn de talen, waar de vrouwelijke invloed
overwogen heeft, daarom gemakkelijk te herkennen; al dient men
zich natuurlijk te hoeden voor een ài te simplistisch oordeel. 1 )
Vooral de syntactische feiten zijn hier voor ons van belang, omdat
ze zoo duidelijk de sterke integratie van de totale structuur
illustreeren die de matriarchale cultuurkring kenmerkt ; en ons
daarmede de gelegenheid bieden opnieuw behalve de linguïstische
feiten ook de psychologische en de ethnologische in onze beschouwingen te betrekken. HEYMANS heeft er immers in zijn mooie boek
over „De Psychologie der Vrouwen" reeds uitvoerig op gewezen,
hoe deze zin voor „éénheid en heelheid" in het bewustzijn karakteristiek is voor de vrouwelijke psyche, voor de psyche dus van haar
die ook reeds op zoovele andere punten haar invloed op de agrarische cultuurkring heeft doen gelden. 2 ) Natuurlijk spreekt HEYMANS
slechts van de moderne W. Europeesche vrouw, maar het schijnt
4 Een prachtig staaltje van de soliditeit van de onderbouw der matriarchale
cultuurkring en haar gezond conservatief karakter, waarop reeds gewezen is,
vormen nog de hierna te ontleden nominale klassenstelsels der bantuide en der
bantutalen. Alle dingen uit de omringende wereld, groot en klein, van dichtbij
en van ver, krijgen hier hun eigen index in de taal, naar de speciale graad
van waardeering die de spreker daarvoor over heeft en de bijzondere gesteltenis
van hun aanschouwelijkheid. In opzet en uitwerking van het begin af aan dus
een wankel stelsel met sterk subjectieve inslag! Maar de matriarchale mengcomponent in de volkeren die ze gaan bouwen w e e t er toch zulk een vastheid
en zulk een sociologische objectiviteit aan te geven, dat ze het generaties en
generaties uithouden, en op het oogenblik nog een der grootste cultuurmonumenten vormen waartoe de nigritische mentaliteit in staat geweest is. Ieders
bewondering wordt erdoor opgewekt. In een zuiver totemistische omgeving zou
iets dergelijks zeker niet tot stand gekomen zijn. Zelfs in een taal als het serer
van de W. Atlantische groep, waar het nominale stelsel zelf uitdrukkelijk
getuigenis aflegt van de geweldig verminderde beteekenis van de positie der
vrouw en van de landbouw als basis van de stameconomie, is van een wankelheid der indeelingen slechts betrekkelijk weinig te merken. De bantu-volkeren
bezetten de volle breedte van het middendeel van het afrikaansche continent;
tientallen van nominale stelsels zijn er gebouwd onder telkens wisselende
omstandigheden. Maar alle deskundigen zijn het erover eens, dat het in de
grond toch steeds weer hetzelfde systeem is dat terugkeert. En wat in enkele
bijzondere gevallen over de historie van deze stelsels bekend is uit schriftelijke
bronnen wijst precies dezelfde kant uit. Dit zijn waarlijk verrassende feiten,
die bewijzen dat het ook nog op een andere manier mogelijk is aan de cultuurgeschiedenis mee te bouwen dan door het trekken en het vinden van nieuwe
lijnen en nieuwe ordeningen. Ook een redelijk conservatisme: de oude grondslag
niet verlaten vóór dit absoluut noodzakelijk gebleken is, maar onderwijl al het
jonge en het nieuwe eclectisch verwerken en incorporeeren: velera
novi
aligere
et perficere
kan hier nuttig — en veiliger — zijn. Als voortdurend
weer andere cultuur- en waardestelsels de taalgemeenschap mee gaan sleepen
en de verschillende lagen van het volk steeds verder van elkaar vervreemd
raken, zooals in het Westen b.v. gebeurd is, moet het nominale klassenstelsel
noodzakelijk tot verval komen.
!
) G. HEYMANS. De psychologie der Vrouwen. A'dam 1919. —. Inleiding tot
de speciale psychologie. Haarlem 1929; dl. II, p. 65—144. O. LlPMANN. Psychische
Geschlechtsunterschiede. 2 Tie. Leipzig 1917. R. ALLERS. Medizinische Charakterologie in BRUGSCH—LEWY. Die Biologie der Person. Bd. II; p. 592—604.
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dat hier een veel algeraeener karakteristiek getroffen is. De vrouw
blijft zich niet gelijk in de tijd, ze is niet „consequent", zooals de
mannen zeggen; maar veel meer dan deze is ze op elk moment van
haar bewuste zieleleven: één en totaal. Alles wat er in haar ziel
redundeert aan gevoelens, verlangens, intellectueele strevingen etc.
wordt samengevat. Daardoor bezit ze ook meer aanpassingsvermogen
dan de man, die altijd min of meer „gebroken" en „verdeeld" is in
zijn beleving.
Sociologische parallellen.
Dat de beteekenis van het globale typenzien en het individualiseerende denken verder reikt dan enkel het gebied der z.g. primitieve
volken blijkt, zooals gezegd, vooral uit het voortdurend terugkeeren
van deze zelfde voorkeursrichtingen in de cultuurhistorie. Nu eens
gaat het parallellisme speciaal deze kant uit, dan weer een andere.
Het spreekt vanzelf, dat we ons hier op een gebied bevinden, dat in
methodologisch opzicht groóte moeilijkheden biedt. Cultuurcomplexen zijn allereerst organische en in zich gesloten eenheden, die
pas volop tot hun recht komen wanneer men ze op zich zelf beschouwt; en ook de onderdeelen daarvan, bijzondere denkstijlen,
sociologische ordeningen etc, dienen eerst weer in de totaliteit
waaruit ze stammen te worden „teruggepast" vóór ze met andere
kunnen worden vergeleken. GRAEBNER, ANKERMANN, SCHMIDT,
VAN BULCK e.a. hebben daarop de laatste jaren elk op hunne wijze
terecht sterk de nadruk gelegd. Men komt op dit terrein sneller tot
een vlotte en schijnbaar sluitende „synthese" dan tot een exact
bewijs van elk der aangenomen correspondenties. Maar aan de
andere kant zijn de parallelle feiten, die hier successievelijk naar
voren zijn gebracht, vaak van zulk een sprekend karakter en laten
deze zich in de meest gunstige omstandigheden ook zóó duidelijk
tot zekere vaste stelsels vereenigen, dat men er onmogelijk alle
waarde aan kan ontzeggen. Er roert zich blijkbaar iets in de genoemde denkvormen, dat de primitieve cultuurperiode overschrijdt.
Dat de totemistische typeerende voorstellingen op allerlei punten
aan PLATO'S „ideeën" herinneren, is reeds de oudere missionarissen
en zendelingen opgevallen; VAN GlNNEKEN herinnert speciaal aan
JOSé DE ACOSTA (t 1599) en verder aan Abbé LAFITTEAU
(f 1755). LEVY BRÜHL noemt P. LE JEUNE uit de Relations de la
Nouvelle-France. 1634. In de moderne tijd wijzen b.v. SMITH en
DALE regelrecht op het „platonisch" karakter van de begrippen der
afrikaansche Ba-ila. *). Men vergelijke ook de bijgaande tabel,
*) L. BRÜHL. L'âme primitive; op. cit. p. 64 vv.
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De „loi de participation" van
Lévy-Bruhl.

De typeerende voorstellingen.

De ideeënleer volgens Plato.

„La représentation d'un léopard ou
d'une souris qui frappe ses yeux
[c.à.d. d'un primitif] ou son imagination, ne se distingue pas pour lui d'une
autre plus générale, qui, sans être un
concept, comprend tous les êtres semblables. Celle ci les saisit dans leurs
ensemble, les commande, et souvent
même, si son esprit s'arrête sur elle,
elle paraît les engendrer
C'est un
peu de la même manière que pendant
la guerre beaucoup de gens disaient
„le Boche", que beaucoup de colons
algériens disent „l'Arabe", beaucoup
d'Américains „le Noir" etc., sorte
d'essence ou de type, trop général
pour être un image et trop émotionnel
pour être un concept"
En fait,
dans [l'esprit du] primitif, ce n'est
précisément ni l'individu, ni l'espèce
qui est représenté, mais à la fois l'un
et l'autre, et l'un dans l'autre"....
Speciaal bij planten en dieren vloeien
de voorstellingen van soort en individu
ineen. „Cet ensemble solidaire des
plantes ou des animaux d'une certaine
espèce actuellement vivants, le primitif n'essaie même pas de se représenter le nombre. C'est simplement
pour lui une multiplicité indéfinie,
qu'il saisit d'ensemble, comme celle
des cheveux ou des étoiles. // ne la
pense pas sous la forme d'une ideé

„Wir verstehen unter typischen
Vorstellungen solche, die in unserem
Bewusztsein als Vertreter einer ganzen
Klasse oder Gruppe von Objekten
fungieren. Das wesentliche Merkmal
der typischen Vorstellungen ist ihr
repräsentativer Charakter. Wir operieren täglich und stündlich mit solchen Vorstellungen, ohne dasz wir uns
darüber immer vollkommen klar sind.
Die typierenden Vorstellungen machen
oft den Eindruck individuell bestimmter und individuell gefärbter Einzelvorstellungen. Für das Verständnis
der komplizierteren Denkprozesse ist
es aber unerläszlich, die Entstehung
und die Funktion der typischen Vorstellungen kennen zu lernen, die übrigens auch für das künstlerische
Schaffen von der gröszten Bedeutung
sind". W. JERUSALEM. Lehrbuch der
Psychologie7, Wien 1922; p. 101 v.
„Die typischen Vorstellungen sind..
Produkte einer sehr frühen Entwicklungsstufe. Sie sind Erzeugnisse der
biologisch wichtigen Konzentration
des Bewusztseins und der Oekonomie
des Seelenlebens" (p. 104). „Die typ.
Vorstellung ist keine Abstraktion,
sondern ein wirkliches Erlebnis und
die dadurch vorgestellten Objekte
haben für uns lebendige Wirklichkeit".
Die typ. Vorstellung ist eben vom

„Prenons l'Idée du beau ou le beau
absolu.... Pour le sensualiste, le
beau, comme le bien, le juste est une
qualité que nous détachons par la
pensée [abstrahere), des objets sensibles et qui n'existe pas indépendamment de ces objets. Pour Platon, le
beau est une réalité, non seulement
réelle, mais infiniment plus réelle que
toutes les choses belles. Ce qui dure
est plus vivace et par conséquent plus
réel que ce qui passe. Or, tout bel objet,
homme ou statue, acte ou individu, est
destiné à la mort et à l'oubli: le beauté
elle-même est impérissable. Elle est
donc en effet plus réel que l'individu
humain, parce qu'il demeure invariable
et que l'individu disparaît; l'Idée
d'arbre, de fleur, plus réel que tel
arbre, telle fleur, parce qu'elle a plus
de durée. L'idée est ce qu'elle exprime; elle l'est absolument et sans
restriction; l'objet sensible, on peut en
dire seulement qu'il a quelque chose
de ce qu'est l'Idée, qu'il y a part
(μετέχει }, tandis que l'Idée est l'être
sans partage....
Le beau ideal
( χυτό το καλόν ) est éternel; sans commencement ni fin, sans croissance ni
déclin, invariable, immuable absol u . . . . ; beau sous tous les rapports
et à tous les points de vue, beau
toujours, beau partout et pour tout le

abstraite. Mais il a pourtant besoin de
se la représenter, puisqu'il la sent
réelle, plus réelle même que les individus dont elle se compose". L. LEVY2
BRUHL. L'âme primitive . Paris 1927;
p. 59, 60, 64.

logischen Begriff vollkommen verschieden" fp. 103). „Für die Erkenntnisfunktion dienen die typ. Vorstellungen als Vorstufen zu den Gebilden,
die wir aus der Logik der Begriffe
kennen. Begriffe sind unanschaulich
und allgemein; Einzelvorstellungen
sind anschaulich und individuell bestimmt. Die typ. Vorstellungen vereinigen die anscheinend unvereinbaren
Eigenschaften der Anschaulichkeit
und Allgemeinheit" (p. 104).
„Die typ. Vorstellungen sind die
Resultate von Apperzeptionen, die
auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe, (gleichsam instinktiv) vollzogen
werden. In den typ. Vorstellungen
faszt die Apperzeption die für unsere
Lebenserhaltung wichtigen potentiellen Wirkungen der Dinge zusammen und sagt uns zunächst, was
die Dinge für uns bedeuten, damit wir
später erforschen können, was sie im
ganzen Zusammenhang der Natur bedeuten" (p. 105).

monde, pur de tout alliage, de toute
souillure, immatériel.. Il n'est ni une
simple notion ni un savoir purement
individuel,.. mais une réalité éternelle". A. WEBER. Histoire de la philosophie européenne10. Paris 1925;
p. 61.
„Der Vorgang der Begriffsbildung
ist (nach P.) nicht eine Zergliederung
der Wahrnehmungen, vermöge deren
in ihnen alle das Gleiche als enthalten
gefunden würde, sondern eine zusammenschauende Intuition, welche das
alles die einzelnen Exemplare vereinigende Gemeinsame selbständig erfasst:
die επαγωγή wird zur
яуыуУ'. W.WlNDELBAND. Platon. Stuttgart 1900; p.72.
„Es erscheint ihm im Wesen der
Sache zu liegen, dasz die Wahrneh
mungsgebilde immer nur unvollkom
mene Nachbildungen, niemals volkommene Darstellungen der Begriffe sind:
sie sind ihnen ähnlich, aber nicht
gleich", (p. 73 v.)
„Auch als immaterielle Gestalten
und Wesenheiten sind die Ideëen die
Urbilder, von denen die körperlichen
Gebilde der sichtbaren Welt die unvollkommenen, nur ähnlichen, aber
nicht gleichen Abbilder enthalten"
(p. 83).
Vgl. ook E. BRéHIER. Histoire de la
philosophie, t. I, 1. Paris 1926; p. 113
vv. A. FOUILLé. La philosophie de
Platon, t. I 4 . Paris 1922; p. 80—91.
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waarin de karakteristieken van deze beide kategoriëen naar de beste
bronnen zoo goed mogelijk naast elkaar zijn gezet en verder ook
nog L. BRÜHL'S beschrijving van de participaties is opgenomen.
Minstens drie trekken keeren hier dus telkens terug: 1. het representatieve, onvergankelijke karakter der verschillende typen van voorstellingen; 2. hun ultra-realiteit, in welk opzicht zelfs de actueel
gegeven individueele exemplaren der soort het tegen hen moeten
afleggen; 3. hun globaal en wéinig-abstract karakter. Een sacraal
karakter, zooals PLATO's ideëen ongetwijfeld bezitten, kan men aan
de contemporaine typische voorstellingen natuurlijk níet toekennen;
daarvoor zijn deze veel te practisch georiënteerd. Maar die van de
primitieve totemistische stammen zijn misschien niet geheel vrij van
een dergelijke inslag. Zoo bericht P. LE JEUNE b.v., dat volgens zijn
Indianen de wonderbaarlijk groóte „frères aînés" van de verschillende diersoorten, die in werkelijkheid niets anders zijn dan de
gepersonifieerde typen der soort, in voor gewone profane blikken
ontoegankelijke mythische oorden verwijlen. „Nous n'en sommes
pas bien assurés, me disent ils, mais nous pensons que les
aînés des oiseaux sont au ciel, et que les aînés des autres
animaux sont dans les eaux". Speciaal de onzekerheid van
de inboorlingen ís in dit geval markant. *) Volgens ARISTOTELES,
PLATO's genialen leerling, ontstaan de ideëen pas tengevolge van
de abstraheerende activiteit van het menschelijk verstand; in de
reëele wereld is de essentie der dingen slechts gegeven in een staat
van individualiteit, die door onze zinnen wordt geaccapareerd. Zoo
krijgen de individueele objecten hier dus evengoed hun specifieke
beteekenis als de wereld der universeele ideëen welke daaruit
gewonnen wordt. Het aristotelische stelsel valt zoowel op door zijn
exact-empirische als door zijn algemeen-metaphysische kwaliteiten,
welke door de kenners als om strijd worden geroemd. Hoe ook de
matriarchale stam- en cultuurbouw uitblinkt door haar zin voor het
individueele, het empirische en het breed-universeele hebben we
hierboven al gezien.
Hoe de tegenstelling tusschen de platonische en de aristotelische
denkwijze sinds dien niet meer van de horizon van het West. denken
verdwenen is, kan men in elk handboek van de philosophiegeschiedenis uitvoerig beschreven vinden; het gaat hier over een grondprobleem van ontologie en metaphysiek beide. De strijd uit de
Atheensche vierde eeuw heeft zich sindsdien nog op verschillende
andere fronten herhaald, telkens weer met een andere nuance en in
') L. BRÜHL. L'âme primitive; op. cit. p. 65.
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andere omstandigheden. En tot op heden is het twistpunt voor velen
nog niet in principe beslist. In zijn reeds meerdere malen geciteerde
rede wijst VAN GlNNEKEN erop, hoe vooral in de Middeleeuwen
PLATO'S poëtisch-lichtende ideeënleer een duidelijk revival beleeft in
het ultra-realisme van figuren als GUILLAUME DE CHAMPEAUX,
SCOTUS ERIUGENA, SINT ANSELMUS. En daartegenover staat dan
het ultra-vrouwelijke nominalisme van ROSCELINUS, BERENGARIUS
VAN TOURS, OCCAM, volgens wie alleen de individueele objecten
realiteit bezitten; de universalia zijn slechts nomina, flatus vocis.
Meer níet. Maar ook de aristotelische opvatting komt hier weer goed
tot haar recht in de gematigd-realistische school van THOMAS VAN
AQUINE en de zijnen. Zij distingueeren tusschen het ding zelf en de
manier van zijn, de staat waarin zich dit bevindt; alleen in ons
verstand bestaan de dingen op een waarlijk universeele wijze, in de
uiterlijke realiteit echter slechts individueel. Schijnbaar een eenvoudige middenpositie dus tusschen de beide zooeven beschreven
extreme standpunten, waarvan de peripatetische grondslagen
duidelijk aan den dag treden; maar in werkelijkheid een voor die
dagen origineele leer, die het aristotelische standpunt op allerlei
punten uitbouwt en met nieuwe synthesen verrijkt.
Hoe met de scherp contrasteerende ultra-realistische en nominalistische stelsels en de diverse verwante stroomingen tevens ook de
basis gegeven is voor twee totaal tegengestelde sociale structuurtypen, is vooral door eenige nieuwere duitsche sociologen bewezen
in M. SCHELER's verzamelwerk Versuche zu einer Sociologie des
Wissens. München 1924. Men behoeft het niet met alle details van
de voorgedragen theorieën en de gevolgde methoden eens te zijn
om te oordeelen, dat hier soms perspectieven worden verkregen van
een zeer bijzonder karakter. Nergens misschien blijkt het parallellisme van de logisch-philosophische en de sociologische feiten
duidelijker en vollediger dan juist in deze perioden der cultuurgeschiedenis. De beide beschouwingswijzen vullen elkaar prachtig
aan. Het meest beheerscht en het meest principieel is ongetwijfeld
de bijdrage van W. JERUSALEM. Die soziologische Bedingtheit des
Denkens und der Denkformen (p. 182—208), waarin aangegeven
wordt hoe men zich in het algemeen de verhouding tusschen de
logische en de sociologische kategoriëen dient voor te stellen. De
opvatting is nauw verwant aan die der fransche sociologische school.
Zoo zijn de typeerende voorstellingen b.v. niets anders als „die
Inbegriffe der biologisch bedeutsamen Merkmale eines Objektes".
Voor hun ontstaan is het m.a.w. noodzakelijk, dat het gedrag en de
aanpassing van de velschillende groepsleden ten opzichte van de
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daarin samengevatte objecten of complexen van objecten onderling
slechts weinig verschilt; anders kunnen deze voorstellingen nooit
een universeel karakter krijgen. Waar men dergelijke grootheden
de facto in de denkvorm aantreft is er dus alle reden een strak
gebouwde en sterk collectivistisch georiënteerde maatschappij te
verwachten. JERUSALEM laat het bij deze globale opzet; maar in een
ander artikel komt HONIGSHEIM deze a posteriori bevestigen door
eensdeels aan de straffe geleding en het afgesloten karakter van
de Polis te herinneren uit PLATO's tijd, en in de vroege Middeleeuwen aan de alles beheerschende en cöordineerende macht der
Kerk. 1 ) SCHELER had in een voorgaand werk op deze laatste periode
reeds TöNNIES bekende karakteristiek van de „Gemeinschaft" toegepast. Het is de collectiviteit die hier domineert; het individueele
lid heeft slechts in zooverre beteekenis als het daaraan participeert. 2) Juist dezelfde verhouding dus als in het denken tusschen
het concrete individueele object en het daarachter schuilende
universeele idee.,
Aan het sterk individualiseerende denken, dat van het universale
niets anders overlaat dan een nomen, beantwoordt op dezelfde wijze
de grondstructuur van TöNNIES „Gesellschaft". Hier verbinden zich
de afzonderlijke individueele leden der groep bewust tot een hoogere
eenheid, welke ze ook gemakkelijk weer zonder meer verlaten
kunnen, wanneer ze meenen dat daartoe voldoende aanleiding
bestaat. De individueele houding is hier absoluut dominant, het
sociale contact gaat veel minder diep. Vandaar dat het niet toevallig is, dat het nominalisme juist aan het einde der Middeleeuwen
verschijnt, zelfs nog na de periode van Thomas van Aquine, toen
de oude vastgebouwde maatschappij reeds op allerlei punten begon
te wankelen. Ook dat allerlei dissocieerende of zelfs regelrecht
opstandige bewegingen uit dezelfde tijd of later bij voorkeur in
nominalistisch georiënteerde kringen hun geestelijke voedingsbodem
vinden, heeft zijn goede gronden. Men denke b.v. aan het verzet van
*) P. HONIGSHEIM. Soziologie des realistischen und des nominalistischen
Denkens; op. cit. p. 308—322. Verder ook diens vroeger opstel Zur Soziologie
der mittelalterlichen Scholastik in M. WEBER'S Erinnerungsgabe. Die Hauptprobleme der Soziologie. München 1923; p. 193 vv. In SCHELER's bundel eveneens —. Soziologie der Scholastik; p. 302—307; en —. Soziologie der Mystik;
p. 323—346. Ook P. L. LANDSBERG. Wesen und Bedeutung der platonischen
Akademie. Bonn 1923 geeft een soort sociologie van het Platonisme. De nadruk
valt daarbij echter op de Academie als zoodanig, zoodat de wijze van voorstellen ondanks de vele naar voren gebrachte nieuwe ideëen niet van eenzijdigheid is vrij te pleiten. Verder FUSTEL DE COULANGES. La cité antique;
p. 265 vv.; 271 vv.; 380 vv.
*) M. SCHELER. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig 1926.
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bisschoppen en abten tegen het unificeerende gezag van den Paus;
de kwestie der gallicaansche vrijheden, de geschiedenis der OudKatholieken etc. Ook van het groóte probleem over de verhouding
van geloof en wetenschap worden hier speciaal de meest radicale
oplossingen voorgesteld; hier vindt ook de moderne staatsgedachte
haar beste verdedigers. Zelfs de liberale en socialistische stroomingen met heel de nasleep van de democratie en het parlementarisme worden door HONIGSHEIM niet ten onrechte in een zeker
verband met het atomistische individualiseer ende denken gebracht. 1 )
Ook JERUSALEM argumenteert in een meesterlijk betoog, hoe eenerzijds het opkomen van de individueele factoren aan het denken een
objectieve empirische inslag schenkt, die tot de wetenschap en de
techniek leidt; maar anderzijds ook ten nauwste samenhangt met
het ontstaan van een ορίζεσαι χαβύλβι/, de gedachte aan een
universeele menschelijke maatschappij. Ook het ontdekken van het
rijk der ware logische universaliteit brengt zekere sociologische
consequenties met zich mede. 2 )
Ook van GlNNEKEN heeft bij het nagaan van het parallellisme
tusschen de primitieve totemistïsche en matriarchale cultuurvormen
en de verschillende West. periodes die daaraan beantwoorden, naast
de psychologische ook de sociologische verhoudingen in de beschouwingen betrokken; en voor de vroege Middeleeuwen speciaal
gewezen op het gildewezen en de opkomst van de steden. In de
daarop volgende eeuwen brokkelt de strakke ordening naar de
beroepsstanden regelmatig af. Daarnaast kregen ook diverse
linguistische feiten de noodige aandacht, zoodat hier alles bijeengenomen een uitgebreid stelsel van correspondenties werd verkregen.
De „mentalité prélogique" van L. Brühl.
Hierboven is reeds enkele malen vluchtig de naam van L. BRÜHL
genoemd en verwezen naar diens „loi de participation". Het kan
echter zijn nut hebben wat uitvoeriger op de bekende theorieën van
dezen franschen socioloog in te gaan, al liggen deze ook ten deele
buiten onze stof, omdat ze zoozeer omstreden zijn en in de loop
der jaren voor verschillende kringen langzamerhand een zekere
') P. HONIGSHEIM. Soziologie des realistischen und des nominalistischen
Denkens; p. 317 vv. V¿1. ook P. LANDSBERG. Zur Erkenntnissoziologie der
aristotelischen Schule; op. cit. p. 295—301.
2
) W. JERUSALEM. Die soziologische Bedingtheit des Denkens und der Denkformen; p. 200, 207.
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programmatische beteekenis gekregen hebben. 1 ) Aan de eene kant
zijn L. BRUHL'S opeenvolgende werken met de grootste instemming
ontvangen, omdat ze de oplossing zouden brengen van een heele
reeks ethnologische en ethno-psychologische moeilijkheden, aan de
andere kant echter tot een even zeker teeken voor verzet en tegenspraak geworden. Sinds jaren zijn de kampen met betrekking tot
de mentalité prélogique sterk verdeeld en zijn de strijdschriften niet
van de lucht. Men krijgt echter de indruk hier eerder verder te
zullen komen met enkele distincties, die het voornaamste sauveeren,
dan wel met één der beide extreme standpunten.
In de school der fransche sociologen, waartoe onder de afrikanisten
ook DELAFOSSE behoort, maar ook bij FRAZER, RIVERS, EHRENREICH, JERUSALEM,

SCHELER,

WINTHUIS e.a.

was

het

succes

van

L. BRUHL'S boeken vrijwel volkomen, omdat nu duidelijk bleek aan
de hand van de feiten hoezeer de kategoriëen van het denken en het
oordeeled afhankelijk waren van het kader van de sociologische
gemeenschap. Bij een andere structuur van de maatschappij zou ook
een andere denkvorm behooren. 2) Een man als DURKHEIM bemerkte
echter direct ook het gevaar dat hier school ; want als er als het ware
een diepe kloof gaapte tusschen de beide deelen van de menschheid :
de primitieven met hun mentalité prélogique aan de eene kant en de
westersche volkeren met een mentalité scientifique aan de andere,
waar bleef men dan met het begrip ontwikkeling? Hoe moest men
zich dan verder het verloop daarvan voorstellen ? Hoe had de
westersche mentaliteit zich langzamerhand gevormd ? 3) WEBER
merkte op, dat de primitief als homo faber een heel wat andere
indruk maakt dan die van een mensch zonder besef voor de causaliteit, met ongedifferentieerde waarnemingen etc. 4 )
Maar ook elders bleef de kritiek niet uit; helaas echter meestal
') L. LèVY—BRÜHL. Les (onctions mentales dans les sociétés inférieures '.
Paris 1922. —. La mentalité primitive 5 . Paris 1925. —. L'âme primitive г. Paris
1927. — . Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive. Paris 1931.
2
) L. LéVY—BRÜHL. Das Denken der Naturvölker. Wien 1926. Einführung von
W. JERUSALEM. W. JERUSALEM. Die soziologische Bedingtheit des Denkens und
der Denkformen. In M. SCHELER's Versuche zu einer Soziologie des Wissens.
München 1924; p. 182—207. M. SCHELER. Probleme einer Soziologie des Wissens;
ibid; p. 9, 11, 44 etc. M. DELAFOSSE. Les nègres. Paris 1927. J. WlNTHUIS. Einführung in die Vorstellungswelt der primitiven Völker. Leipzig 1931. Ook H. WERNER.
Einführung in die Entwicklungspsychologie.
Leipzig 1926. Сн. BLONDEL. La
mentalité primitive. Paris 1926. G. VAN DER LEEUW. La structure de la mentalité
primitive. Paris 1928.
3
) E. DURKHEIM. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris 1912;
p. 336—342.
4
) L. WEBER. Le rythme du progrès. Paris 1914. De term homo faber is van
BERGSON, en hangt samen met diens definitie van het intellect, dat allereerst
dient voor de practische daad.
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uitsluitend negatief georiënteerd, zoodat de situatie er niet helderder
op werd. Een eerste kern vond deze in de cultuurhistorische school
van GRäBNER, ANKERMANN, SCHMIDT. In het programmatische
artikel in de eerste jaargang van Anthropos komt de laatste er met
duidelijke toespeling op de theorie van L. BRÜHL uitdrukkelijk voor
op „dasz bei den Naturvölkern die Ethnologie nicht blosz Gruppen-,
sondern auch Individualwissenschaft zu sein, nicht blosz die allgemeinen Sitte und Bräuche, sondern auch die Besonderheiten der
einzelnen Individuen zu erforschen hat". 1 ) Later kwamen de participaties, het clanbegrip, de magie en vele andere dingen meer,
waarover L. BRÜHL voortdurend gesproken had, in de patriarchaaltotemistische cultuurkring terecht; dat wil dus zeggen in één der
drie groóte „Primärkulturen". 2) Oorspronkelijk kan de sociale gebondenheid dus in ieder geval niet zijn, in de oudste cultuurkringen
hoort ze niet thuis. VlERKANDT, LOWIE, RADIN, BECK e.a. wezen
vooral op de actueele verschillen, die er tusschen de individuen in
de primitieve maatschappij bestaan; ten onzent deed R. S.
STEINMETZ hetzelfde in een kleine maar belangrijke studie, waarin
aan de hand van 24 tests, aan alle levensgebieden ontleend, systematisch wordt nagegaan waar er wel degelijk van onverwisselbaar-eigen
trekken bij de primitieven blijkt. 3) HOFSTRA werkte enkele punten
van dit laatste schema speciaal uit voor een achttal afrikaansche
stammen; ook FAHRENFORT en T. S. G. MOELIA spraken zich uit
tegen de theorieën van L. BRÜHL.4)
Verder heeft vooral ook de methode van L. BRÜHL het moeten
ontgelden, en daar is inderdaad ook zeer veel op aan te merken. 5)
L. BRÜHL haalt zijn materiaal van alle zijden van de wereld, maar
schift dit dan verder in het geheel niet. Hij zoekt niet eerst de oudste
volkeren uit om de feiten die daarover handelen de voorrang boven
andere van later datum te geven, en al evenmin wordt het algemeene
cultuurpeil van de stam geconsulteerd: toch het structuurgeheel
waarbinnen de feiten het eerst passen. Het eenige criterium dat
·) W. SCHMIDT. Die moderne Ethnologie, ihr Ursprung, ihre Natur, ihre Ziele.
Anthropos Bd. I (1906); p. 134—163; 318—388; 592—644; 950—997.
!
) W. SCHMIDT. Völker und Kulturen; p. 225—255.
3
) Vgl. hierboven p. 36; noot 1. Verder F. GRAEBNER. Das Weltbild der
Primitiven. München 1924. Тн. LITT. Individuum und Gemeinschaft ', Leipzig
1926. R. MÜLLER—FREIENFELS. Philosophie der Individualität. Leipzig 1921.
R. S. STEINMETZ. Inleiding tot de sociologie. Haarlem 1931; p. 150—161.
*) S. HOFSTRA. Differenzierungserscheinungen
in einigen
afrikanischen
Gruppen. Diss. A'dam 1933. J. J. FAHRENFORT. Dynamisme en logies denken
bij Natuurvolkeren. Groningen 1933. T. S. G. MOELIA. Het primitieve denken
in de moderne wetenschap. Diss. Leiden 1933.
Б) R. ALLIER. Le non-civilisé et nous. Paris 1927. O. LEROY. La raison primitive.
Paris 1927. G. VAN BULCK. Beiträge zur Methodik der Völkerkunde. Wien 1931.
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wordt aangelegd is de „bassesse" van de primitieve opvattingen,
waarbij enkel de subjectieve meening van den auteur de doorslag
geeft. Objectieve maatstaven worden nergens gevonden, en zoo
heerscht er in L. BRUHL'S boeken een evolutionisme van een even
onverdachte soort als dat van TYLOR CS., die bestreden heeten te
worden. Het is minder de primitieve mensch, wiens typische denkvorm behandeld zou worden, die hier aan het woord komt, dan wel
L. BRÜHL zelf. Nu men de laatste jaren zooveel en met zoo groot
succes op de methode van de ethnologie gestudeerd heeft, beseft
men al deze dingen nog scherper dan voorheen. *) Maar de methode
bepaalt slechts de stijl en de sfeer van het onderzoek, de wetenschap
zelve wordt er niet mede bereikt. En „On ne détruit que ce qu'on
remplace".
Ook met de tusschenphasen of de reminiscenties aan de mentalité
prélogique binnen het domein van de westersche wereld, waaraan
men herinnerd heeft en waarbij beurtelings een beroep is gedaan
op het denken der kinderen, der schizophrenen, der droomers, der
bijgeloovigen en der kunstenaars komt men niet veel verder. Want
het probleem wordt hiermede slechts verplaatst, niet opgelost.
KRETSCHMER wijst vooral op de invloed van allerlei gevoelselementen op het primitieve denken; LiNDWORSKY noemt zeer
terecht het gemis aan kennis der natuurlijke oorzaken als één van
de voornaamste redenen, waardoor de primitieve mentaliteit zoozeer
van de westersche afwijkt. Hoe meer en hoe beter men de juiste
stand van het primitieve kennen zal achterhalen, des te beter zal
men ook hun methodes van redeneeren en concludeeren kunnen
doorzien, die thans vaak onredelijk en onverklaarbaar lijken.
MAYER—GROSS zoekt het groóte onderscheid vooral in een andere
„Gesamteinstellung" van de primitieve psyche; G. VAN DER LEEUW
schijnt niet veel anders te bedoelen als hij van de „structuur"
spreekt. 2)
ESSERTIER, die zelf een these over „Les formes inférieures de
') F. GRAEBNER. Methode der Ethnologie. Heidelberg 1911. W. SCHMIDT. Die
kulturhistorische Methode in der Ethnologie. Anthropos Bd. VI (1911); p. 10—36;
VII (1912); 1060—1062. —. Sprachenkreise und Kulturkreise. Compte Rendu
Semaine d'Ethnol. Religieuse Bd. V (1929). V. LEBZELTER. Rassen und Kulturkreise; ibid. Bd. IV (1925); p. 116—126. PlNARD DE LA BOULLAYE. Etude comparée
des religions. 3 vols. Paris 1922—1929. G, VAN BULCK. Beiträge zur Methodik
der Völkerkunde. Wien 1931.
г
) E. KRETSCHMER. Medizinische Psychologie 2 . Leipzig 1922. J. LiNDWORSKY.
Die Primitiven und das kausale Denken. Semaine d'Ethnologie religieuse, IV.
París 1926. W. MAYER—GROSS. Zur Frage der psychologischen Eigenart der
sogenannten Naturvölker, ν ΐ ! ! 0 1 Intern. Congress of Psychology. Groningen 1926.
G. V. D. LEEUW. La structure de la mentalité primitive. Paris 1928. Verder
A. STORCH. Das archaisch-primitive Erleben und Denken der Schizophrenen.
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l'explication" achter de rug heeft, concludeert aan het eind van een
korte beschouwing over L. BRUHL'S theorieën: „L'importance d'une
théorie se mesure au mouvement d'idées qu'elle provoque et aux
travaux qu'elle suscite. A cet égard les théories de M. LéVY-BRUHL
occupent une place de premier plan dans la pensée contemporaine".
Dit is fijn opgemerkt, en daarmede kan men het in ieder geval eens
zijn.1) Welke zijn nu echter de practische vruchten van dit debat?
Welke saldi vallen hier bij slot van rekening te boeken? Een driedubbele distinctie schijnt noodzakelijk om hier de voornaamste
groepen van feiten uiteen te houden.
1. Vooreerst is L. BRÜHL ongetwijfeld te ver gegaan met voortdurend zonder meer van de mentaliteit der primitieven te spreken;
wat hij ontdekt heeft schijnt uitsluitend betrekking te hebben
op één der ondergroepen: de kring der jagers. Gaat men immers
na waar zich de invloed van het globale typenzien, van de „loi de
participation" het sterkst verraadt in de psychologische en de sociologische feiten, en waar andere denkvormen aan den dag treden,
dan blijkt duidelijk dat er door totemisten bewoonde haarden en
kernen bestaan, en daarnaast peripheriëen waar de oorspronkelijke
•constellatie reeds aangetast begint te worden. Juist voor de verklaring van de grondlijnen der totemistische cultuurkring, zooals de
-cultuurhistorische school die heeft leeren zien, biedt L. BRUHL's
theorie een uitstekende basis, zooals VAN GlNNEKEN in zijn rectorale
oratie uitvoerig aan kon toonen. 2 ) Vandaar dat het ook niet toe-vallig is, dat zulk een groot aantal cultuurverschijnselen die L.
BRÜHL opgaf als algemeen-primitief door SCHMIDT naderhand te
de totemistisch-patriarchale kring zijn gelocaliseerd. En al evenmin,
dat van de 228 maal dat L. BRÜHL zich in zijn eerste groóte
ethnologische werk op directe getuigenissen over de primitieve
-volkeren beroepen heeft, het volgens LEROY niet minder dan 187
Monogr. a. d. Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie. H. 32. Berlin
1922. —. Das primitiv-mythische Denken und seine Beziehungen zur Psychopathologie. VIII*h Intern. Congress of Psychology. Groningen 1926. P. SCHILDER.
Seele und Leben. Monogr. a. d. Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie.
H. 35. Berlin 1923. —. Selbstbewusztsein und Persönlichkeitsbewusztsein; ibid.
H. 9. Berlin 1914. R. THURNWALD. Ethnopsych. Studien an Südseevölkern.
Ζ A Ps. Beiheft 6 (1913). — Die Psychologie des primitiven Menschen. München
1924. F. KRAUSE. Zum Problem der primitiven Völker. A. f. d. ges. Psychol. Bd.
54 (1926). Η. WERNER. Einführung in die Entwicklungspsychologie. Leipzig 1926.
J. J. FAHRENFORT. Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken. Groningen
1933. T. MOELIA. Het primitieve denken in de moderne wetenschap. Groningen 1933.
') D. ESSERTIER. Philosophes et savants français. V. La sociologie. Paris 1930;
p. 60.
2
) J. VAN GlNNEKEN. De geschiedenis der middelnederlandsche letterkunde;
-op. cit.
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maal (ruim 82 %) N. Amerikaansche stammen betreft, die of geheel
totemistisch zijn georiënteerd of althans een sterke inslag daarvan
vertoonen. ') Ook bij de taalvergelijkmg stoot men soms op stammen
en families, waar de verschillende groepen van kenmerken welke
hierboven met de totemistische denkvorm in verband zijn gebracht,
totaal ontbreken; waar de taalstructuur over deze ontwikkelingsphasen, die toch de diepste grondslag ervan raken, als het ware
ineens is heengesprongen. In Afrika is dit b.v. heel duidelijk bij de
Bornutalen het geval. L. BRÜHL moge vaak krom en eenzijdig
geredeneerd hebben, hier schijnt zijn scherpe blik toch een stuk
waarheid ontdekt te hebben, dat temidden der vele andere punten
gered dient te worden. Men moet niet met het badwater ook het
kind wegwerpen.
2. Een tweede punt is uiterst practisch en geldt de omschrijving
van de „loi de participation". Wat dient daar precies onder verstaan te worden ? De verschillende boeken van L. BRÜHL staan vol
van definities van dit belangrijke punt uit zijn theorie, merkwaardig
vol. Maar als men de plaatsen naast elkaar legt, blijkt dat niet
overal precies hetzelfde is gezegd. Soms krijgt men de indruk dat
de „loi de participation" als een soort verzamelplaats moet fungeeren van al datgene, wat niet onder de mentalité scientifique viel.
Zoo b.v. daar waar L. BRÜHL regelrecht uit de „loi de participation"
af wil leiden, dat de primitieven zich niet aan het principium contradictionis houden. „(Dans) les représentations collectives de la
mentalité primitive, les objets, les êtres, les phénomènes peuvent
être, d'ime façon incompréhensible pour nous, á la fois eux-mêmes,
et autres choses qu'eux mêmes. En d'autres termes, pour cette men"
talité, l'opposition entre l'an et le plusieurs, le même et l'autre etc.,
n'impose pas la nécessité d'affirmer l'un des termes si l'on nie
l'autre, ou réciproquement". z ) Deze consequentie is a priori onwaarschijnlijk en wordt ook achteraf door tallooze feiten weersproken; men ziet hoe waarheid en dwaling hier verward worden:
een gevolg van L. BRUHL'S opzet om alles wat de primitieve
mentaliteit betreft steeds vanuit één en hetzelfde gezichtspunt teverklaren. Het veiligst zal dus zíjn zich te houden aan die kern,
welke het nauwst aansluit bij de hierboven besproken sociologische
en psychologische feiten en welke ook de gelegenheid biedt in
andere takken van wetenschap naar aansluitingen en overeenkomsten
te zoeken: de „loi de participation" is die primitieve denkwijze,
') P. LEROY. La raison primitive; p. 33 ν v.
') L. LEVY-BRUHL. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieuresParis 1910; p. 77.
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waarbij de zin voor het typische zoo sterk overweegt, dat de achtereenvolgens waargenomen exemplaren derzelfde soort zonder meer
met elkaar worden vereenzelvigd en hun individueele-onverwisselbare momenten dus alle beteekenïs verliezen. Verder wordt de
ervaringstructuur niet ontleed. Een dergelijke formuleering van L
BRÜHL zelf is hierboven reeds geciteerd (p. 35 vv.).
3. De derde beperking volgt uit de beide voorgaande en is hier
van het begin af aan reeds stilzwijgend aangenomen: de „loi de
participation" beteekent geen breuk in de menschheid tusschen één
deel dat logisch denkt en een ander, dat dit niet doet, of althans
slechts „prelogisch" denkt. Evenmin als het voor den modernen
westerschen mensch een breuk in zijn ervaring beteekent, wanneer
hij het eene oogenblik bij een globaal type stilstaat om in een
volgend opeens van alle aanschouwelijkheid afstand te doen en zich
geheel in het rijk der abstractie te verheffen. De „loi de participation" heeft, om 't zoo uit te drukken, zijn eigen logica, zijn
eigen wetten van zijn en worden; juist zooals b.v. de indische
philosophie die in haar kategoriëen zöo sterk van de westersche
verschilt. Natuurlijk zijn deze wetten onvolmaakt en gebrekkig en
dringen ze niet tot de volle objectiviteit van het zijnde door, maar
ze zijn volkomen adaequaat aan het algemeene geestelijke ontwikkelingspeil, dat de primitieve jager heeft bereikt en uitmuntend
aangepast aan zijn sociale en economische omstandigheden. In dit
opzicht bestaat er een merkwaardige eenheid. Hoe de distinctie
tusschen het concrete en het abstracte later ontdekt wordt en later
ook bij sommige matriarchaal-totemistische mengvolken indringt en
zich langzamerhand in de taalfeiten uitwerkt, zal hierachter nog
nader blijken.
Zoo stelt de „loi de participation", het globale typenzien, dus bij
slot van rekening een beperkt maar zeer markant stuk primitieve
levensphilosophie voor: een eerste poging van de menschheid om
aan de sfeer van de onmiddellijk gegeven realiteit te ontsnappen
en tot het universeele op te stijgen. Een krachtsprestatie, die alle
eerbied verdient en in sociologisch opzicht allerlei consequenties
met zich brengt, waarop een moderne Westerling met zijn hybris
voor het individueele en het onvervreemdbaar-eigene soms jaloersch
kan worden.

HOOFDSTUK IV.
De W. Sudantalen.
Van geographische zijde heeft men de W. Sudan schertsenderwijze
wel eens „de zak" van Afrika en in het bijzonder die van N. Afrika
genoemd, en inderdaad is er moeilijk een treffender globale karakteristiek voor dit geheele gebied te vinden dan deze. Zooals ze daar
ligt uitgestulpt ver naar 't W. in de Atlantische Oceaan, vormt de
W. Sudan evengoed het eindpunt van de groóte karavaanwegen naar
het N., naar Marokko, Algiers en Tunis, en de transcontinentale
routes via het Tchadmeer, als anderdeels ook het sluitstuk van de
groóte breedte-as, die op ongeveer 13° NBr. door geheel het zwarte
continent getrokken kan worden, en reeds in 1898 door FROBENIUS
als één van de meest belangrijke lijnen van verschuiving voor de
afrikaansche volkeren aangewezen werd. *) Maar een volk dat eenmaal op dit terrein verzeild geraakt is kan er daarna moeilijk weer
uit. Rondom vindt het aan 2 kanten scherpe kusten, in het N. de
strakke grenslijn van de Sahara en in het Z.O. het gebergte van
Kamerun en het hoogland van Adamaua. Verder trekken is dus bijna
buitengesloten; rest slechts op de bereikte plaats te blijven en zich
aan te sluiten bij degenen die zich daar alreeds gevestigd hebben.
Zoo zijn er langzamerhand vanzelf een heele reeks van volkeren
samengevloeid in deze hoek van Afrika. Zij hebben zich vermengd
met de autochtone bewoners en met elkaar; namen veel over maar
waren in andere gevallen op hun beurt ook weer de gevende partij.
En op den duur zijn ze geheel over elkaar heengeschoven en hoog
opgetast. De W. Sudan is wat men in het moderne spoorwegverkeer
een eind- of een kopstation zou noemen, berekend op opvangen,
stuiten en bewaren, niet op verder geleiden en transito-verkeer
zooals b.v. het Tchadbekken. Voor de beteekenis daarvan in de
afrikaansche cultuurhistorie is dit van beslissende invloed.
Typisch is hier vooral de incohaerentie van het totale cultuurbeeld
·) L. FROBENTOS. Der Ursprung der afrikanischen Kulturen. Berlin 1898.
Kap. 2 et passim.
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waarvan de sporen soms reiken tot in dat van de afzonderlijke
stammen. Over 't algemeen is het cultureele peil zeker hoog, in
sommige opzichten zelfs hooger dan dat van de Bornu-volken. Zoo
bezitten b.v. de Mandingo-stammen en ook die van de Guineesche
kust een litteratuur, die verrast door de rijkdom en de variabiliteit
van haar vormen; ook in de moderne tijd ís hier onder invloed van
zending en missie weer een eigen inheemsche pers opgebloeid.1)
Verder zijn er ook verschillende resten van vroegere groóte statenvormingen. Maar in N. Nigeria komt volgens TREMEARNE nog
koppensnellerij voor 2 ) ; van de Dan- en Manonstammen uit het
grensgebied van het centrale oerwoud iets ten N. van de bovenloop
der Cavally wordt zelfs regelrechte anthropophagie vermeld. Landbouw, jacht en veeteelt staan meestal rustig naast elkaar; de z.g.
hoogere gemengde cultuurphasen zijn zeldzaam. Gewoonlijk steunt
de stam op de familiale organisatie die zeer uitgebreid kan zijn en
meerdere dorpen omvatten; maar in Z. Nigeria zijn daarentegen de
oude patriarchale clans nog geheel intact gebleven. Ondanks de
sterke islamitische inslag heeft de vrouw zich over 't heele gebied
in een vrij hooge positie kunnen handhaven. Bij de Kpelle van Liberia
is de vrouw van het stamhoofd b.v. van rechtswege ook leidster van
de geheime meisjesbond, en bij alle mandingo-volken verloopt de
erfopvolging uitsluitend langs de vrouwelijke lijn. s ) Maar bij de
Newolé wordt, juist zooals soms in 't Uele-bekken voorkomt, het
huwelijk allereerst weer beschouwd als een middel om aan goedkoope
agrarische hulpkrachten te komen. Ook op zuiver geestelijk terrein
kan het leven van den W. Sudanneger soms op een allerzonderlingste
wijze verdeeld zijn tusschen een doodencultus en een geestenvereering, maar tot een onderlinge bevruchting daarvan komt het
practisch alweer niet. P. BRUN schrijft naar aanleiding van de
religieuse opvattingen der Malinké zeer scherp „En réalité, le peu
que nous savons de l'histoire des Soudanais nous amène à les estimer
comme des ê t r e s . . . . compliqués. Il y a eu dans les pays noirs des
invasions, des mélanges, une certaine évolution, qui font que les idées
') Over de interessante kwestie van het vai-schrift vgl. S. W. KOELLE. Outlines of a grammar of the Vei Language. London 1B54 (reprint of 1902). Appendix,
p. 229 vv. H. STEINTHAL. Die Mande-Negersprachen. Berlin 1867. Anhang p. 257
vv. M. DELAFOSSE. Les Vai', leur langue et leur système d'écriture. L'Anthropologie, t. XV (1899). — L M p. 476 vv. Voor de nieuwere ontwikkeling van het
schrift F. MlGEOD. The languages of West Africa. Vol. II. Ch. XIX, p. 266—281.
H. JOHNSTON. Liberia. Vol. II. London 1906; Appendix IX, p. 1116—1135.
*) A. J. N. TREMEARNE. Notes on the Kagoro and other Nigerian headhunters.
J R A I Vol. 42 (1921), p. 136 vv.
a
) M. DELAFOSSE. Haut-Sénégal-Niger. Bd. Ill, p. 34. Vgl. echter H. BAUMANN.
Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika. Ζ E Bd. 58 (1926); p. 120; p. 113 w .
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religieuses des habitants.... loin de pouvoir se ramener à la synthèse simple et primitive dans laquelle devrait se mouvoir le
phénomène religieux à son premier stade, offrent plutôt l'aspect
d'un syncrétisme où se juxtaposent, sans trop de souci de la logique,
des croyances fort diverses et fort contradictoires". 1J Deze woorden
zijn karakteristiek voor de geheele situatie.
Ook op linguistisch gebied heeft de min of meer zakvormige
formatie van de W. Sudan en de daardoor veroorzaakte opstapeling
van volkeren natuurlijk groóte invloed gehad. Men zou geneigd zijn
hier van een kataloog van taaltypen of van een goed geconserveerd
talenmuseum te spreken. Van alle verschillende taalstructuren en
taalsystemen die Afrika kent, komen hier eenige vertegenwoordigers
voor. Het gevolg daarvan is, dat de verschillende ondergroepen der
W. Sudantalen, het eerste waarnaar men gewoonlijk vraagt bij de
nadere studie van een dergelijk linguistisch veld, hier als vanzelf
scherp voor den dag komen. Maar de totaalindruk ervan is nooit
helder. De verschillende groepskenmerken keeren niet overal in hetzelfde aantal en in dezelfde graad van zuiverheid terug. Telkens zijn
er kleine verschuivingen, die het minder volgroeide lid vrij sterk van
het verder geëvolueerde doen afwijken. En vooral zijn er groóte
gapingen in de lijnen, die van de eene groep naar de andere loopen;
soms zijn deze zelfs zoo groot dat men niet anders dan van een finale
breuk kan spreken. Vanouds lag de moeilijkheid hier daarom niet
zoozeer in de vaste omgrenzing van de verschillende types, als wel
,
) P. BRUN. Notes sur les croyances et les pratiques religieuses des Malinkés
fétichistes. Anthropos Bd. II (1907), p. 722 vv. Verder F. MÜLLER S.V.D. Die
Religionen Togos in Einzeldarstellungen. Anthropos Bd. I (1906), p. 509 vv;
Bd. II (1907), p. 201 vv.¡ Bd. Ill (1908), p. 272 vv. R. E. DENNET. A t the Back of
the Black Man's Mind. London 1905. — Nigerian Studies. London 1910. J. HENRY.
Les Bambara. L'âme d'un peuple africain. Münster 1910. J. SPIETH. Die Religion
der Ewêer in Sud-Togo. Leipzig 1911. J. M. CESTÓN. Le „Gree-gree-Bush" (Initiation de la jeunesse) chez les nègres-golah (Liberia). Anthropos Bd. VI (1911), p.
729—754. E. MANGIN. Les Mossi. Anthropos Bd. X—XI (1915—'16); p. 323 vv.
D. WESTERMANN, Die Kpelle. Ein Negerstamm in Liberia. Leipzig 1921. R. S.
RATTRAY. Ashanti. Oxford 1923. — Religion and Art in Ashanti. Oxford 1927. —
Ashanti Law and Constitution. Oxford 1929. — The tribes of the Ashanti hinterland. London 1932 (2 vols.). L. TAUXIER. La religion bambara. Paris 1927. —
Religion, moeurs et coutumes des Agnis de la Côte d'Ivoire. Paris 1932. P. Α.
TALBOT. Tribes of the Niger Delta: their religion and customs. London 1932.
H. A. BERNATZIK. Aethiopen des Westens. Forschungsreisen in PortugiesischGuinea. Wien 1932 (2 vols.). P. GERMANN. Die Völkerstämme im Norden von
Liberia. Leipzig 1933. Over de kwestie van het totemisme in deze streken
J. BRUN. Le totémisme chez quelques peuples du Soudan occidental. Anthropos. Bd. V (1910), p. 843—869. C. MEINHOF. Afrikanische Religionen. Berlin
1912. — Die Religionen der Afrikaner in ihrem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben. Oslo 1926. H. TRILLES. Le totémisme chez les Fan'. Münster 1912.
В. ANKERMANN. Verbreitung und Formen des Totemismus in Afrika Ζ E 1915;

p. 105 w . M. DELAFOSSE. La langue mandingue, p. 10 vv.

65
in het bepalen van de genealogische verhoudingen daartusschen:
het dynamische moment in de W. Sudantaalhistorie.
Men onderscheidt: I. De Mandingo-talen. Deze zijn gelocaliseerd
in de middenstrook, van de golf van Guinea tot aan de Z. grenzen
van de Sahara en verder tusschen de woudgrens van het fransche
koloniale gebied, de zwarte Volta en de bovenloop van de Senegal.
De voornaamste talen zijn: het mandingo in engere zin met zijn 3
groóte dialecten, het malinke, het bambara en het dyula; verder het
soninke ( = sarakolle), het khassonke ( = N. malinke), het sorko,
het ligbi, het numu en het huela. In het N. nog eenige enclaves in
het Nigerbekken, díe bewijzen dat de groep zich vroeger veel verder
in deze richting heeft uitgestrekt dan thans het geval is, n.l. het
songhay en het zerma ; dan nog het dialect van de stad Busa aan de
rechteroever van de Niger in N. Nigeria. In het Z. heeft men het vai,
het kpelle, het mende, suso, gbandi, toma, dan, gbin, manon en nog
eenige andere alleen uit min of meer volledige vocabularia bekende
dialecten. Het aantal is dus niet bijzonder groot. Afgezien van enkele
kleinere wijzigingen zijn dit zoowel de „langues nigéro-sénégalaises"
van DELAFOSSE als de Ngo-Nke-Sprachen van DREXEL en de
Mandingo-Sprachen van WESTERMANN. De overeenstemming springt
direct in het oog. *) Zie ook kaart II.
De twee onderafdeelingen van deze groep, de N. en de Z., verschillen vrij veel van elkaar; reeds in 1901 bracht M. DELAFOSSE
daarvoor de bewijzen bijeen.2) Ze worden onderscheiden resp. als
tan (ta·) en fu (pu-) talen naar de benaming voor het telwoord „tien"
in de beide deelen. De latere afsplitsing van een afzonderlijke tanugroep is in grammaticaal opzicht van minder beteekenis.
II. De Guineesche talen. Het gebied van deze talen omvat de
kuststrook van de golf van Guinea van ongeveer 5°—8° NBr. en
verloopend over de volle lengte van de kustlijn vanaf de dichte
wouden op de grenzen van Liberia tot aan de delta van de Niger.
Ook de O. voortzetting van dit gebied, het lagere driehoekige deel
van Kamerun, bevat nog talen, die in ontwikkeling wel iets verder
zijn voortgeschreden, maar die toch — op een enkele uitzondering
na — nog gevoegelijk tot de guineesche groep gerekend kunnen
worden. Numeriek is deze ondergroep de grootste, ongerekend de
minder bekende dialecten, minstens 40 à 50 talen van kleiner of
grooter verspreidingsgebied. Opgesomd van het W. naar het O.j
') M. DELAFOSSE LM, p. 542—548; A. DREXEL. Gliederung S A p. 12—21.
D. WESTERMANN. Die W. Sudansprachen, p. 144—196.
2
) M. DELAFOSSE. Essai de manuel de la langue mandé ou mandingue. Paris
1901; p. 218 vv. — Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou dialectes
parlés à la Côte d'Ivoire et dans les régions limithropes. Paris 1914; p. 142 vv.
6
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achtereenvolgens nog ten W. der Bandama bassa, grebo ( = gedebo),
kru, ba, newolé (ne); dan de z.g.*lagunendialecten tusschen de
Bandama en de Comoë, attié, avikom ( = gbânda), ebrie. Verder
aan beide zijden van de Volta agni, tchi ( = ashanti), fante, akan,
abron, gâ, ewe; en tenslotte nóg verder in het O. in het Niger-stroomgebied en het N. van Kamerun, diukun, bassa, tiv, vute ( = mbum),
kum, efik, gbari, nupe, gbira, gara, bo ( = ibo), do ( = edo = benin),
sosso ( = kukuruku), ana ( = atakpame) en vooral het belangrijke yoruba. Alleen het ewe, het yoruba en het vute zijn lingua
franca voor een eenigszins grooter gebied.
Hier is ongeveer het midden gehouden tusschen de klassificatie
van DEL AFOSSE die 4 groepen („langues éburnéo-libériennes;
éburnéo-dahoméennes; nigéro- camerouniennes" en de „groupe basnigériën") en die van WESTERMANN die er 2 onderscheidt (KwaSprachen en Benue-Crossfluszsprachen).1) DREXEL neemt zelfs al
de hier genoemde talen met nog eenige andere, door ons tot de
aequatoriale groep gerekend, uit centraal Afrika ineens samen tot
één groóte familie van Manfusprachen. 2) Het verschil vindt eerder
zijn oorzaak in een kwestie van appreciatie, dan wel in een afwijking
van inzicht in de aard der betreffende taalstelsels. Wie sterk op
détails let en deze zelfs gaarne laat overwegen tegenover de groóte
lijnen zooals M. DELAFOSSE de neiging heeft om te doen, komt tot
een zeer scherpe en ver doorgevoerde onderverdeeling; wie meer
op 't wezenlijke en het verbindende ís ingesteld aanvaardt omvattender groepeeringen. Zooals gezegd, loopt de lijn van ontwikkeling in
deze groep in ieder geval van W. naar 0 .
III. De W. Atlantische talen. Deze worden gesproken in een
smalle kuststrook langs de Atlantische Oceaan ter breedte van
hoogstens enkele graden en verloopend vanaf de N.W. grenzen van
Liberia tot ongeveer de Senegal in het N. Aan de O. zijde zijn voortdurend groóte inhammen, blijkbaar deelen die er secundair door vanuit het O. opdringende Mandingostammen aan zijn ontroofd. Alleen
het ful is over een veel breeder terrein verspreid; men vindt het in
geheel Senegambië, in de Fouta Djallon in fransch Guinea, in bepaalde gebieden langs de Niger en de Zwarte Volta en zelfs tot in
Adamaua op de uiterste grens van de W. Sudan. De voornaamste
W. Atlantische talen zijn van Z. naar N. gerekend: sherbro, temne
in het gebied van Sierra Leone, limba, nalu, fada ( = biafada) aan
de linkeroever van de Geba, dyola, wolof en serer en tenslotte het
») M. DELAFOSSE LM. p. 548 vv.; 536 vv.¡ 519 vv.; 528 v.; D. WESTERMANN.
Die W. Sudansprachen, p. 20—95.
*) A. DREXEL. Gliederung. SA. p. 46—48.
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ful ( = pul = fulani = fulfulde), dat we reeds noemden en dat naast
het haussa de groóte verkeerstaal voor geheel het N. deel van de W.
Sudan geworden is. Verder nog 2 interessante enclaven in het mandingo-gebied, n.l. het gola en het kissi aan de bovenloop van de St.
Paul, grootendeels in de republiek Liberia. De meer naar 't N.
gelegen talen zijn alle verder ontwikkeld dan de Z. Dit zijn weer
zoowel de „langues sénégalo-guinéennes" van DELAFOSSE, als de
Pulah-Sprachen van DREXEL en de W. Atlantische Sprachen van
WESTERMANN. ^

IV. De Volta-talen. Deze vullen geheel het bovenbekken van de
verschillende zijtakken van de Volta en reiken in het O. zelfs tot iets
over de Niger, even ten Z. van de samenvloeiing met de Sokoto. De
voornaamste zijn het mossi ( = more) tusschen de Witte en
de Zwarte Volta, dat zich hier tot lingua franca aan het ontwikkelen
is; het dagomba, het mamprussi, het kussassi, het dagari
( = dagarti), die men wel samenvat als de mossi-talen. Daartegenover staan dan de ¿rzmi-talen atjülo, isala, het grussi in engere zin,
het kasséna, het fra en het kandjaga, die volgens WESTERMANN
weer in 3 dialectgroepen uiteenvallen. En tenslotte nog tem, gurma,
tobóte, akasele ( = tsâmba), bargu, kilina, dian en het belangrijke
senufo, dat als voornaamste dialecten heeft het minianka ( =
bamana), het sendere, het nohole etc. Bij DELAFOSSE en WESTERMANN, die deze groepen herhaaldelijk behandeld hebben, vindt men
al deze talen resp. terug als „langues voltaïques" en „Gur-Sprachen
(Mossi-grussï-sprachen) ". DREXEL heeft alle bantuide talen van de
W. Sudan ineens bijeengenomen, vandaar dat de Volta-talen in de
Gliederung slechts een niet nader bepaald onderdeel van de
„Bantoiden" vormen. 2)
V. De enclaven van Togo. Zooals de naam reeds aanduidt
hebben we hier met kleine taairesten te doen, die bij de groóte volksverschuivingen en -verhuizingen waarvan de W. Sudan zoo vaak
getuige geweest is naar het bergland van de vroegere duitsche Togokolonie zijn teruggeweken en achteruitgedrukt. D. WESTERMANN,
de eenige die na lange jaren van werkzaamheid als zendeling in Togo
·) M. DELAFOSSE, LM p. 552—557. A. DREXEL. Gliederung, p. 65—75.
D. WESTERMANN. Die W. Atlantische Gruppe der Sudansprachen. M S 0 S Bd.
XXXI (1928) ; p. 63—86. — Die W. Sudansprachen, p. 143.
г
) M. DELAFOSSE. Les langues voltaïques (boucle du Niger), M S L P. Bd. XVI
(1910—'11), p. 386—395. — Le Haut-Sénégal-Niger: pays, peuples, langues,
histoire, civilisation. Paris 1922; DI. I, p. 363. — L M, p. 530—536. D. WESTERMANN. Die Mossi-Sprachengruppe im westlichen Sudan. Anthropos Bd. Ш
(1913), p. 467 vv.¡ 810 vv. — Die Grussi-Sprachen im westlichen Sudan.
Z K S Bd. IV (1913—'14), p. 161 vv.; 312 vv.; Bd. V (1914—'15), p. 45 vv. — Die
W. Sudansprachen; p. 121—142. A. DREXEL. Gliederung, p. 23—26.
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op hun typische merkwaardigheden opmerkzaam geworden is, gaf
ze de karakteristieke naam van „Togo-Restsprachen". De voornaamste zijn het avatime uit het Z. W. ongeveer 4 dagreizen van de kust,
nyangbo, tafi en logba; meer naar het N. likpe, bowili, akpafu, het
thans uitgestorven boro, santrokofi, ahlô, lefana ( = buem) en
borada. Nog verder naar het N. tenslotte het kposso, kebu ( =
kögbörikö), adele. Eenigszins afzijdig van deze min of meer samenhangende groepjes ligt nog het guang, waarvan enkele dialecten
eveneens tot de Togo-groep gerekend kunnen worden, of minstens
een sterke invloed vandaar hebben ondergaan. Ook de z.g. fetishtalen van Gbelle en Muatschä (Midden-Togo), die enkel nog als
priestertalen voorkomen, zullen wel bij deze groep thuis hooren.
DELAFOSSE heeft de Togotalen meestal verspreid ingedeeld bij zijn
„langues éburnéo-dahoméennes" ; ook DREXEL heeft er totaal overheen gekeken, hoewel ze toch juist voor zijn theorie over een groóte
taaimenging in de W. Sudan van groot belang zijn. *)
Aan de hand van de hierboven reeds geformuleerde kenmerken,
welke het onderscheid tusschen de totemistische en de matriarchale
denkvorm markeeren, zullen we thans voorzoover dit voor ons
onderwerp noodig is ook in de W. Sudan weer de verhouding en de
ontwikkeling der verschillende ondergroepen nagaan. Want naar nog
uitvoerig blijken zal, zijn het bij slot van rekening weer ongeveer
dezelfde volks- en taaltypen, die zich hier met elkaar vermengd
hebben als in het centrale deel. Alleen heeft het geheele proces zich
in het W. blijkbaar op veel ruimer schaal en in een sfeer van veel
grooter rust voltrokken. Het aantal uitgewerkte mengtypen en aanpassingsverschijnselen is daarom veel hooger; de bijzonderheden zijn
beter zichtbaar en er is hier later ook minder onder de voet geloopen
en voor het onderzoek verloren gegaan.
L DE ONTWIKKELING VAN HET NOMINALE
KLASSENSTELSEL.
A. De mandingo- en guineesche taalgroepen.
/.

De geleidelijke ontwikkeling van de verschillende woordkat e gorieën.

In de oudere W. Sudantalen, dat zijn in het algemeen die van de
mandingo-ondergroep en de W. vleugel der guineesche talen, wordt
i) D. WESTERMANN. Die W. Sudansprachen, p. %—121. Vgl. ook R. PLEHN.
Beiträge zur Völkerkunde des Togo-gebietes. Diss. Halle 1898. A. SEIDEL.
Beiträge zur Kenntnis der Sprachen in Togo. Ζ А О S Bd. IV (1898), p. 201—280.
D. WESTERMANN. Die Animere-Sprache in Togo. M S О S Bd. XXXVI (1933);
p. 1-7.
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gewoonlijk slechts weinig meer bereikt dan het ontwikkelingspeil der
aequatoriale talen. Er is contact tusschen de beide groóte volks- en
taallagen, een zekere onderlinge opvoeding en aanpassing treedt op.
Er ontstaat een zekere gevoeligheid voor elkanders standpunt, maar
tot de volle onderlinge bevruchting, de eigenlijke synthese, komt het
nergens. Zoo vinden we hier direct ook weer de oude ongedifferentieerde toestand uit het Uelc-Ituribekken terug, waarbij voortdurend
eenzelfde primitief zinswoord nu eens in deze dan weer in gene
functie dienst doet. Wat MüLLER naar aanleiding van het basa, het
grebo en het kru schreef, geldt ook nog voor een aantal andere
talen uit deze streken : „Im tiefsten Grunde ist der Sprache die
Unterscheidung zwischen Nomen und Verbum volkommen unbekannt". 1) Wanneer hier in de meeste grammatica's direct reeds van
verba, nomina, adjectiva etc. gesproken wordt, heeft men daaraan
ongetwijfeld een practische en handige terminologie die ineens
duidelijk maakt wat precies bedoeld wordt; maar ze is op de gesteltenis der West. vertaling gebaseerd en het inheemsche taalsysteem
weet daar verder niets of althans slechts zeer weinig van. Heel wat
zuiverder staat in dit opzicht reeds DELAFOSSE, die in zijn laatste
groóte werk over de mandingotalen uitdrukkelijk motiveert, waarom
hij alleen van „noms, pronoms e t . . . . particles" spreken wil. 2 )
Maar in andere talen van deze zelfde ondergroepen komt er
duidelijk verandering op dit punt; spoedig vertoonen zich de eerste
schuchtere teekenen van de zelfstandige verbale en nominale
kategorieën. Ze vermeerderen snel en loopen uit op een volledige
differentiatie, ook al blijven hier en daar natuurlijk aanrakingspunten bestaan. Meestal neemt het eenvoudige werkwoord zonder
meer de erfenis over van het vroegere ongedifferentieerde zinswoord, waar het in psychologisch opzicht ook zeker dichter bij staat
dan het zooveel meer gecompliceerde substantief. En daarom vindt
men deze geheele structuurverschuiving in de meeste grammatica's
ook enkel behandeld onder het hoofd „Nominalbildung, préfixes
nominaux" etc. Eigenlijk wordt hier dus slechts op de helft van de
volle waarheid gewezen: het zijn twee kategorieën tegelijk, die zich
in het taalsysteem gaan constitueeren. Omwille van de substantiva,
die zich het meest aan de waarneming opdringen, mogen de verba
niet worden verwaarloosd.
Waarin bij dit alles de psychologische ontwikkeling nu eigenlijk
4 F. MüLLER. Die Sprachen Basa, Grebo und Kru im westlichen Afrika.
S В A W W Bd. 86 (1877), p. 85—102.
2
) M. DELAFOSSE. La langue mandingue, p. 127—129. Vgl. ook V. BRÖNDAL.
Les, parties du discours. Copenhague 1928. E. HERMANN. Die Wortarten. Nachrichten ν. d. Ges. d. Wiss. Göttingen. Phil.-hist. Kl. 1928; p. 1—44.
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bestaat blijkt bet duidelijkst in talen als yoruba, het ewe, het ana,
het gbari en gedeeltelijk ook het tchi, het gâ en het gedebo, waarin
juist zooals in verschillende andere primitieve taaistammen (indonesisch, N. Amerikaansche indianentalen) gebruikelijk is, het substantief allereerst uit de correspondeerende „verbale stam" kan worden
afgeleid door deze te redupliceeren. Zoo is b.v. yoruba ri „to see"
maar riri „a seeing", peja „to fish" maar pejapeja „fisherman";
ta „to shoot" ofà „an arrow" maar tafàtafà „an archer"; je „to eat"
«nia „people" maar jeniajenia „cannibal"; mo „to drink" ti „heavily"
maar motimoti „drunkard". Het werkwoord drukt blijkbaar niet meer
uit dan het enkele globale feit, maar het substantief komt direct voor
den dag als dit telkens regelmatig herhaald wordt en op deze wijze in
de voorstelling veel meer relief krijgt; pejapeja is naar letterlijke
vertaling ongeveer „het-vischt-daar-altijd, die-steeds-maar-vischt",
motimoti „die-altijd-maar-veel-drinkt" etc. Langs de weg van de
constante repetitie groeit het primitieve impersonale langzaam maar
zeker uit tot een echt substantief, er doet zich dan een zeker bekendheidsgevoel gelden. Juist zoo ontwikkelt zich ook in de Kleuterroman
Keesjes aanvankelijk kinderlijk piep! „daar-is-gepiep" geleidelijk
aan tot „deur"; tik ! „daar-tikt-het" tot „het horloge" etc. 1 ) Het
gbari vertoont een interessante variant van dit grammaticale
procédé, doordat hier bij meersilbige verba eenvoudigweg de volgorde voor het substantief wordt omgedraaid. Soms voegt men aan het
aldus ontstane complex dan toch nog een ander determineerend
teeken toe; mwa-sa „daar-glimlacht-het, daar-trekt-het-zoo-metde-mond" maar sa-mwa „een glimlach"; she-budda-gmi „daarbekent-het, daar-komt-het-eindelijk-los" maar budda-she-gmi „een
biecht". 2) In de geïnverteerde gevallen is de integratie in de beteekenisstructuur veel grooter; er treedt een zekere onderschikking op,
die er eerst niet was. Het dynamische element is niet langer aanschouwelijk. Vgl. nedl. dat breekt het ijs maar ijsbreker; het loopt af
maar afloop; het schiet uit maar uitschot.
In het newolé, het gedebo en elders leidt men het substantief
herhaaldelijk uit de primitieve verbale grondstam af door daaraan
een suffix, newole-nó, gedebo-pe, -be, toe te voegen, dat ongeveer
„die, die van-, man van-" beteekent en zoowel een zekere concretiseering als een individualiseering uitdrukt. Krabè „op jacht gaan"
maar krabè-nô „die-van-het-jagen, die-altijd-jaagt, de jagersman",
1) J. VAN GlNNEKEN. De roman van een kleuter. Nijmegen 191?! p. 39.
2) Voor een analoog geval ín het nupe zie A. W. BANFIELD and J. L. MACINTYRE. A grammar of the Nupe language. London 1915; p. 22.
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ble „zingen" maar Ыв-Ыв-nô „die altijd maar zingt, de zanger";
lu „pagaaien", maar lu-lu-nô „de pagaai-man, de roeier".
Speciale nominaliseerende prefixen. De toestand in het Khassonke.
Maar het eigenlijke karakteristieke procédé in dit verband voor
deze talen, waardoor ze zich ook duidelijk als nauwe verwanten
manifesteeren, bestaat in de toevoeging van speciale nasale of
vocalische nominaliseerende elementen. Aanvankelijk is hun beteekenis vrij vaag, maar later treedt deze steeds scherper aan den
dag. Duidelijk blijkt hierbij ook, hoe het op de eerste plaats de
namen van de hoog gewaardeerde, de interessante en de belangrijke dingen zijn, die als nomen gekarakteriseerd worden. Het
specifieke, het onverwisselbare individueele element krijgt hier in
de belevingsstructuur natuurlijk het spoedigst beteekenis. Ook de
nominale kategorie wordt als een zekere waardeeringskategorie
geboren; bij de dingen van lagere waardeeringsgraad wordt veel
langer met de primitieve globale zinswoorden volstaan. Dit is een
conclusie van veel beteekenis waarnaar we hierachter nog herhaaldelijk terug zullen moeten wijzen. Vgl. nedl. woorden als modder,
kaf, afval.
Zoo zijn het in het dyoula en het bambara b.v. vooral de namen
van dieren en planten, van vruchten, lichaamsdeelen, etc, die het
nominaliseerende η-prefix voeren.
Naast bambara so-nsâ, su-nsâ „lièvre" staat in het dyoula ook
nso-nsâ, nzu-nzâ; bambara mpoko „cache-sexe" is meer frequent dan
poko; idem ngoni „doigt" dan kont. Zou men een vorm als nso-nsâ
ook naar zijn gevoelswaarde willen vertalen — een eisch die bij
een primitieve taal nog veel meer klemt dan bij een westersche, die
op zooveel meer gelijk peil staat —, dan zou men ongeveer moeten
zeggen „ce grand sauteur, ce lièvre formidable", of iets dergelijks.
Zoo ook ngoni „ce doigt à moi, mon précieux doigt" etc. Het
karakter der taaiaanduiding is hier dus meer complex dan
DELAFOSSE wel gezien heeft. *)
Vooral in het khassonke, één der meer N. gelegen mandingodialecten, waarop de zooveel verder ontwikkelde Fulbe nogal invloed gehad schijnen te hebben, is de toestand op dit punt bijzonder
duidelijk. 2 ) Het gebruik van het nominaliseerende en determineerende element, dat in het bambara en het dyoula nog facultatief
is, heeft hier n.l. zijn eigen vaste plaats in het taalsysteem gekregen;
1) M. DELAFOSSE. La langue mandingue, ρ 130 vv.
*) CH. MONTEIL. Les Khassonke. Paris 1915; p. 426 etc.
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het teeken luidt -o. Moet in het bijzonder een bepaald enkelvoudig
exemplaar van de soort aangeduid worden, dan is de suffigeering
van -o absoluut verplicht. En ook het meervoud kan pas weer van
de op deze wijze gesingulariseerde stamvorm worden afgeleid; de
stam zelf zooals ze van nature is, staat geheel buiten de numerusdistinctie. Musu „femelle" maar musu-o „une femme"; si „arbre
qui donne le beurre végétal", sing, si-o; pi. si-o-lu. Slechts een zeer
enkele maal komt rechtstreeksche toevoeging van de pluralisator
aan de stam (si-lu) voor. Hoe fijn de psychologische situatie hier
wordt aangevoeld, blijkt uit het feit, dat -o soms ook aan pronomina
en adverbiale partikels kan worden toegevoegd; ni-no naast ni
„moi"; mi-no naast mi „où?" In de concrete omstandigheden waarin de spreker deze vormen gebruikt, zijn de beteekenissen natuurlijk altijd zeer duidelijk omschreven. En omgekeerd blijft -o direct
ook weg, indien langs andere weg al van de nadere determineering
blijkt. Als de te suffigeeren vorm b.v. het eerste lid van een compositum is, vervalt het teeken meestal. Ook indien deze het object
van de zin is, en dit zóó dicht in de nabijheid van het werkwoord
komt te staan, dat de relatie daarmede nog duidelijk gevoeld
wordt. 1 ) Slechts zeer weinig uitzonderingen komen hierop voor. Aan
verbale stammen of wat daarvan de functie vervult is suffigeering
van -o onmogelijk. Gyi-o „de l'eau" maar gyi-ba „une grande pièce
d'eau"; samo of sama-río „éléphant", maar met zeldzame verplaatsing van het determineerend suffix naar achter de tweede stam
sama-di-n'o „petit d'éléphant, éléphanteau". Men hoort zoowel α ti
sama taha „il a un-éléphant tué" als ook α ti sama-río faha, maar
natuurlijk nooit *a ti sama fah'o of iets dergelijks.
Het mooiste punt uit de geheele situatie is echter, dat Сн.
MONTEIL in zijn uitstekende khassonke-monographie tegelijkertijd
ook heeft aangegeven, welke nominale vormen gewoonlijk wèl, en
welke andere niet het o-suffix voeren. Daardoor kunnen we nauwkeurig nagaan, hoever het differentiatieproces der verschillende
woordsoorten zich hier reeds heeft doorgezet. 2) In het algemeen
blijkt vrij spoedig van de hooge waardeeringsfactoren bij de uitgelezen groep, hoewel vanzelf niet in alle gevallen de verhoudingen
duidelijk zijn. Een moeilijkheid is ook, dat de monosyllaba, waaronder zeer gewone vormen als 6a „mère"; wo, wu, „trou, cavité"
etc., nooit versterkt worden, omdat de stamvocaal dan misschien
onder de versmelting met het o-suffix te lijden zou krijgen. Deze
stammen, alsook de leenwoorden, waarbij allerlei secundaire
') Vgl. nedl. plaatsvinden, huishouden etc.
2
) CH. MONTEIL. Les Khassonké. Paris 1915; p. 497—524.
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„Entgleisungen" mogelijk zijn, en de gevallen waarin de beteekenis
van het inheemsche woord niet geheel zeker is vast komen te staan,
zijn hier dus verder buiten beschouwing gelaten. Rest nog in totaal
een complex van 362 o-vormen, waarvan de structuur ongeveer a.v.
geteekend kan worden. De gevallen waarin de karakteristieken der
beteekenissen op speciale gegevens uit het ethnographische deel van
MONTEIL's boek berusten, staan met een sterretje gekenmerkt.
1. Een aantal namen voor voorname familieleden. „*grand-père;
*beau-parent; "oncle, tante du côté maternel; "enfant adultérin".
Voor speciale typen van personen als de hoogstgeplaatsten, gastheer,
krijger, „'élite; "maître, possesseur; "maître; "chef, maître;
européen; "mariée; "femelle, femme; "petit enfant; "libre; surveillant; "hôte, celui qui donne l'hospitalité; "musulman, marabout;
courtier, intermédiaire; "combattant; "mangeur; passager". Voor
vreemdeling, misdadigers, onvolwaardigen. „étranger; veuve, célibataire; orphelin; assassin; lâche; "domestique ( 2 X ) ; paresseux,
fainéant; "esclave; muet".
2. een dergelijk aantal voor groóte en gewichtige lichaamsdeelen, deelen die belangrijk zijn voor het grijpen, de voortbeweging,
de voeding, de opbouw van het skelet; gewrichten, deelen die standskenmerken dragen of gaarne versierd worden, „"corps humain
vivant; "cadavre; côté, flanc ( 2 X ) ; main, bras; main gauche;
doigt; ongle; phalange; coude, coudée ( 2 X ) ; jambe, patte, pied;
genou; "tête; joue; nez; menton; "dent; cou; sein; intestin, tripes;
os, noyau; peau; "tout ce qui pousse sur le corps de l'homme ou des
animaux (poil, cheveu, plume) ; "crinière; "tresse de cheveux".
3. bijna alle namen van de gewone kleedingstukken en de stoffen
waaruit deze vervaardigd zijn. "couverture (3X); couverture du
Macina; "blouse; "sandales; "turban, echarpe; "bonnet à deux pointes;
"linge, tissu; "pièce de tissu; coton; bandeau; "bande d'étoffe servant
de vêtement".
4. ook weer bijna alle woorden voor versierselen, toiletbenoodigdheden, de planten met het sap waarmede de kleeren worden
gekleurd; alle woorden voor bijzonder geliefde kleuren, „"préparation à l'antimoine pour le fard; "sorte de parfum; "corail; "ambre;
"perle en forme de petite poire; savon; "arbre
les fleurs très
odorantes sont employées par les femmes.... pour bourrer leur
chevelure; "anogeissus leiocarpus, la décoction des feuilles donne la
teinture jaune si recherchée des Khassonké; plante tinctoriale;
"couleur jaunâtre; "bleu foncé".
5. Zeer vele namen van ziektes, wonden, geneeskrachtige
kruiden, „maladie (2X); lèpre; fièvre; coliques; maladie du cuir
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chevelu analogue à la pelade; mal, venin, amertume, tubercule
vénéneux; morsure; meurtrissure; trou à la base du cou; plainte
d'un malade; acacia.... les feuilles sont utilisées en fumigation
contre l'enflure; arbre ornemental connu p a r . . vertus médicinales;
arbre dont les feuilles ont des vertus médicinales; arbuste., la
racine est réputée aphrodisiaque et laxative; sorte de calcaire
maritime employé pour confectionner des collyres".
6. Een groot aantal woorden voor maaltijden, vruchten, spijzen,
bij de bereiding daarvan gebruikte vetten etc, prikkelende genotmiddelen, vruchtboomen etc. „'petit déjeuner; 'souper, repas du
soir; 'repas du soir; 'arachide ( 2 X ) ; 'patate; tubercule, igname;
'pain; 'sorte de mil; céréales diverses; fruit comestible; 'tomate
douce; 'sorghum vulgare; 'viande, gibier; 'sorte de courge; 'pastèque;
fruit petit et comestible..; 'huile, matière grasse; soude; 'civette;
oignon; 'graisse; fruit comestible; 'baobab; arbre.. fruit rouge sucré
comestible; combretum glutinosum.. les graines sont comestibles et
utilisées comme aliment de famine; tabac en feuilles; feuilles sèches
de tabac indigène; 'sorte d'aphrodisiaque".
7. Woorden voor geest, gedachte, taal, cultuurbezit, gemoedstoestanden en andere specifiek-menschelijke zaken, „esprit, intelligence; esprit, âme; pensée; 'langue; parole; parole, cri; 'fable, conte;
'serment; doute; 'usage, coutume; 'coutume.... à acquérir quelque
chose; 'jeûne; paix, accord; 'décence, pudeur, honte; 'mariage;
'bataille, combat; sommeil; excrément, fiente (résidu quelconque)".
8. Woorden voor huizen, schuilplaatsen, borstweringen, schuttingen, meubels, onderdeelen daarvan etc. „case, maison; 'maison et
maisonnée; 'sorte de vestibule constitué par une case à double
entrée; sorte d'abri sommaire, hangar, verandha; mauvaise case,
simple abri en chaume; 'édicule pour les flâneurs dressé sur la place
publique; 'palissade, haie; natte pour se préserver de la pluie; paille
tressée pour couvrir les cases; lit indigène; natte; brique; nid".
9. De namen voor het vee, vele groóte dieren uit het woud, roofvogels, huisdieren, stekende en bijtende insecten, „'boeuf; 'boeuf
sauvage; 'parc à boeuf; (vache) en chaleur; hyène; miaulement,
rugissement; 'hippopotame; espèce d'antilope; sorte d'antilope à poil
roux et cornes en forme de lyre; 'sorte de rapace, aigle; 'rapace,
sorte d'aigle; 'sorte de rapace; hirondelle; bec; singe cynocéphale;
'boa; 'animaux domestiques; 'chien; 'chat; rat; rat palmiste; iguane;
lézard; herminette; 'pintade; éperon; 'poulailler; 'pigeon vert;
sauterelle; fourmi, termite; termitière; taon". Aan jachttermen
sluiten hierbij aan de woorden voor jager, pijl, schieten, val etc.
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„'chasseur; 'flèche, alène (ЗХ); 'flèche; 'fusil; 'plomb de chasse;
créneau; sabre; sorte de piège; 'civette (ambrette)".
Verder die voor visschen, in het water levende dieren, vischvangst.
„poisson (2X); sorte de carpe; 'sorte de moule d'eau douce;
'écrevisse; hameçon; senne; sorte d'herbe qui sert à empoisonner
les lieux fréquentés par les poissons; écaille de poisson". De jacht
staat bij de Khassonké blijkbaar in hooge eere; in beide bovenstaande
groepen getuigt de keuze der o-stammen van een bijzondere deskunde.
10. Maar niet minder blijkbaar de landbouw ! Want ook de
woorden voor landbouwwerktuigen, onderdeelen der agrarische
techniek, voorname boomen en planten, onderdeelen daarvan etc.
teekenen zich hier duidelijk af. „'hache; 'sorte de houe; 'défrichement; bois, arbre; fromager, kapokier (2X); 'palmier nain; rônier;
arbre donnant des fruits en grappes..; acacia astringens; acacia
albida; acacia specialis; cassia siberiana; balamites aegyptiaca;
parkia biglobosa; parinarium excelsum; dyospyros mespiliformis;
cordila africana; dalbergia humbergia; bombax buonosporense; arbre
dont le nom scientifique nous est inconnu; plante (6X); plante
odorante; sorte de grande herbe; brousse; autruche; fleur; fronde;
nerf; racine".
11. Karakteristiek is ook een groep namen voor kostbare metalen,
geldswaarden, kostbare of interessante zaken, cultureel leengoed.
,,*or; 'plomb; 'métal, fer; cauri; 'argent monnayé; pièce de 5 francs
en argent; payement; 'impôt, tribut; 'prix du sang ou de l'âme d'ime
personne assassinée; aumône; écrit, talisman; amulette des marabouts; sorte d'anneau calcaire employé comme talisman contre le
mauvais o e i l . . . . ; calcaire; miroir; vitex cuneata, par ébulition
.
donne un liquide noir qui sert d'encre; papier; secours; tas; gifle;
la partie résistante des objets; fumée; ruïne, vestige".
12. Verder bijna alle woorden die op het zoo belangrijke verkeerswezen betrekking hebben, zooals die voor karavaan, lastdieren,
bagage, onderdeelen van het landschap, markten, weersgesteldheden,
hemellichamen etc. „'chameau; 'cheval; 'âne; licou; tapit de bât;
caravane; charge; bagage; corde, lien; voie, route, chemin; canne;
bâton; marché; place publique; pays, région, contrée; dehors; sable;
dune; gravier, pierre, montagne; montagne; sorte de terrasse; campagne, pays en dehors des lieux habités; campagne; eau; source;
puits; marigot; lac; berge, rive; île; digue, barrage; cataracte,
torrent; gouffre; grêle; froid; lueur, clarté; sombre; soleil; lune".
13. Allerlei woorden voor zeven, potten, pannen, kalebassen en
ander onmisbaar kook gerief; messen, hamers en andere nuttige
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werktuigen, „vase à fond percé de trous comme une passoire pour
faire cuire la farine à la vapeur; 'marmite en fonte; 'mortier (2 X) ;
écuelle; 'pot en terre cuite; sorte de grande calebasse fermée.... ;
calebasse; 'sorte de gourde en forme de bouteille (2X); gargoulette;
bouchon; fourche; 'outre, peau de bouc; marteau; pinces; tenailles,
pinces; lime plate; couteau; soufflet de. forge; caoutchouc; cire;
quenouille; chose".
14. Voor de gewichtige gomindustrie in het bijzonder, „'commiphora africana, arbre à gomme odorante; 'spathodea campanulata,
l'écorce de cette arbre.. (fournit la gomme)".
15. Woorden voor muziek, spel, dans, muziekinstrumenten, „jeu;
'griot; 'tambour; 'tambour que l'on porte suspendu à l'épaule;
'tambour que l'on porte sous le bras (2X) ; 'cloche; 'sorte de castagnettes en fer dont se servent les griots; 'sorte de guitare à l'usage
de captifs; 'guitare; 'danse; 'chanson".
16. En tenslotte voor allerlei getallen, richtingen, tijdstippen en
tijdsduren, bepaalde plaatsen, maten etc, waarbij de individualiséering zooals die hier opgevat wordt, vanzelf eveneens voor de hand
ligt. „deux; dix mille; est (2X); jour; entre 15 h. et 17 h.; soir; nuit;
moment où il fait nuit; lundi; mardi; année; temps, durée, moment;
pointe, extrémité; milieu, centre; dernier; fin, terme; droit, direct;
fois".
Niet voor alle gevallen is de vorm van de waardeeringsfactor
natuurlijk precies op te geven; maar daarnaast staan zooveel
karakteristieke groepjes van geheel duidelijke voorbeelden, dat aan
de totaalindruk toch niet te twijfelen valt. Het is een zekere waardeeringsdistinctie die zich hier in de taal uitwerkt. Een bepaald
complex van „hoogere" en in psychologisch opzicht reeds verder
gedifferentieerde vormen begint zich scherp af te teekenen temidden
van een groóte massa andere, die veel dichter bij de oude vage zinswoorden zijn blijven staan.
Van het begin af aan is de
juiste positie van de nominale
kategorie in de afrikaansche
taalstructuur van zekere waardeeringsfactoren afhankelijk. Dat
is het markante feit, dat voor
het vervolg vooral vastgelegd
moet worden.
In het sarakolle en het kouranko, beide eveneens nog van de
mandingogroep, komt een e-suffix voor met ongeveer hetzelfde
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karakter als khassonke-o. De verhoudingen in het nominale systeem
zijn echter moeilijk in bijzonderheden te beoordeelen.1)
De centrale en Oost-guineesche feiten.
Principieel nieuws over de differentiatie der verschillende
woordkategorieën brengen de centrale en Oost-guineesche feiten wel
niet meer, maar we kunnen nu toch in ieder geval de vrij groóte
sprong, die er hierboven lag tusschen het standpunt van het
jnandingo en het khassonke, wat nader in studie nemen. Want met
de sterke toename van het aantal talen waarover de vergelijking
nu loopt, is ook dat van de tusschengelegen teekentypen
belangrijk vermeerderd. De voornaamste nominaliseerende indices
vat de guineesche talen staan bijgaand met die uit de voorgaande
¿roep in één tabel vereenigd.
teekens

talen
bambara /
dyula
j

n-

malinke }
khassonke *

-o

mende

-i

kpelle

tchi

J

n-

-i

gedebo
a-,a'- e'-

-e

-o'

e-

•o'-

Êâ

a-

e-

ewe

a-

e-

guang (Ζ.)

a-

e-

i-

yoruba

a-

ana

•o-

m-

n-

n'-

o-

m-

n-

n'-

o'-

o-

o'-

o-

e-

i- · o'-

o-

a-

e-

i-

o-

nupe

a-

e-

i-

o-

edo

•a-

e-

i-

'o'-

'o-

u-

ibo

•a-

e-

i-

*o'-

*0-

u-

•m-

•n-

efik

a-

•e-

i-

*o'-

*0-

u-

•m-

•n-

¿barí

•a-

e'-

e-

i-

'o'-

*o-

u-

•m-

•n-

sosso

•a-

e'-

•e-

'i-

V-

*0-

•u-

e'-

V-

u-

) M. DELAFOSSE. La langue mandingue, p. 135 noot 1.

•(E)- (r)-
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De vocalische prefixen van allerlei klankkleur en articulatiewijdte overwegen sterk; dit zal wel samenhangen met de typische
voorkeur voor open Anlaute, waarvan in verschillende W. Sudantalen duidelijk blijkt. Daarnaast staan nasale elementen die
gevoegelijk eveneens als half vocalisch kunnen worden aangezien;
en in het edo komen zelfs consonantische teekens voor den dag.
Volgens DELAFOSSE moet het gedebo naast zijn beide suffixen ook
nog nominaliseerende prefixen kennen; voorbeelden daarvan heb
ik echter in het mij toegankelijke materiaal niet kunnen ontdekken. In oorsprong zijn de teekens der centrale en Oost-guineesche
talen meestal van pronominale of andere deiktische aard. Soms
komen ze elders in het taalsysteem nog regelrecht voor als
personale of als demonstra tivum; b.v. tchi o- en ó- voor de derde
persoon, de nasale partikels m-, n- en n- van het gâ voor de eerste
persoon. Ewe e- schijnt aanvankelijk ongeveer „die-daar, datdaar" beteekend te hebben. De semantisch-psychologische ontwikkeling, die hier achter schuilt, spreekt voor zichzelf en vindt
in andere talen en talengroepen met sterk evolueerend taalsysteem zíjn parallel.
De gewone functie van al deze vocalische en nasale teekens
bestaat in het karakteriseeren van de nominale kategorie in het
taalsysteem, vooral tegenover de meer „verbaal" georiënteerde
vormen. Als zoodanig vormen ze een typisch kenteeken der
Oost-guineesche talen; elders in de West. Sudan hebben ze lang
niet zulk een beteekenis gekregen. In verschillende talen is het
gebruik ervan bijzonder constant bij infinitivi en nomina agentis.
Half verbaal en half nominaal van karakter als deze beide
groepen zijn, waren ze zeker bijzonder geschikt om als brug te
dienen, waarlangs de prefixen ook bij de andere nomina van de
taal konden indringen. Soms zijn op deze wijze prachtige vormingen ontstaan, waarin de specifieke beteekenisnuance der
nominale formatie prachtig uitkomt. Zoo staat in het ewe naast
de onomatopeische stam ¡alala „langzaam voortstroomen" ook
a-lale, de naam van een bepaalde beek, „die altijd zoo langzaam,
stroomt". Uit de verbale constructie lavanyô „het zal goed zijn" is
op dezelfde wijze de benaming van een bepaald dorp afgeleid;
a-lavanyo „het zal hier altijd goed zijn, laten we ons hier vestigen!"
De naam van het land en de taal ewe komt van 'we „vlakte, dal".
Ook hier heeft dus weer een zeker bekendheidsgevoel, een
bijzondere graad van intimiteit bij de herkenning, aanleiding
gegeven tot de toevoeging van het prefix. En heel de aanhankelijkheid jegens het moederland, die den neger bezielt, ligt daarmede
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ineens ook in de taal uitgezegd; e'we „onze eigen vlakte,
ons dierbaar moederland". Geen wonder, dat als eenig geval in het
geheele taalsysteem de toevoeging van e- hier onder alle omstandigheden absoluut verplicht is! Zoo luidt het ook dzo-da „dag van
de godheid Dzo, Dzo-dag" maar a-dzo-a „een op dzo-da geboren
meisje, dat aan Dzo gewijde kind". *)
Toch zijn aan de andere kant de nominale prefixen hier
volstrekt níet onmisbaar; de speciale gedetermineerde beteekenisnuance kan ook op andere wijze naar buiten dringen. Voor het
nupe berichten BANFIELD en MACINTYRE b.v. uitdrukkelijk dat het
prefix alleen wordt gehoord bij „a native speaking deliberately
and slowly". In het andere geval is er „the marked tendency....
to abbreviate whenever possible". 2) De zooeven reeds genoemde
index e- van het ewe komt volgens WESTERMANN alleen voldoende tot zijn recht „wenn das Wort allein ohne Zusammenhang
gesprochen wird" ; 3 ) dat is dus eveneens weer in een geval van
een zekere nadruk. Bij a- heeft men b.v. regelmatig naast elkaar
la, a-lá „Tier"; noewe, a-noewe „eine Ortschaft"; νυυό, a-vuvó,
„Kälte" etc.
In andere gevallen staat de keuze van het prefix in deze talen
lang niet altijd van tevoren reeds vast bij elke bepaalde stam;
wat toch ook geen bewijs is voor een bijzonder geconsolideerde
positie. Zoo heeft men in het ibo b.v. zoowel І-/0/0 als e-/o/o als
a-folo, die alle drie „de vraag, het vragen" beteekenen; in het edo
komen u-feme, o-feme en i-feme naast elkaar voor met volkomen
gelijke beteekenis „pijl". In het tchi en het guang en soms ook in
het edo hangt de keuze van het te prefigeeren element herhaal
delijk eenvoudig af van de aard van de stamvocaal; tusschen deze
beide bestaat een soort vocaalharmonie. Wordt de stamvocaal
open gearticuleerd (α, e', o), dan dient dit ook met het prefix zoo
te zijn; maar bij e, i, o of u hooren op dezelfde wijze ook eng gear
ticuleerde nominale teekens. Zelfs eng gearticuleerde consonantische anlaute als g', n, tw', dw' enz. eischen hier een correspondeerend prefix. Tchi a-ba „vrucht", e'-nâ „moeder", o'-pe'
„harmattan"; e-t'wa „litteeken"; o-g'a „vuur" etc. In het edo wordt
de prefixvocaal totaal aan die van de stam geassimileerd, zoodat
het eigenlijk alleen de consonantische anlaut daarvan is, die in
») D. WESTERMANN. Grammatik der Ewe-sprache. Berlin 1907; p. 118 w . ;
p. 49 v.
2
) Α. W. BANFIELD and J. M. MACINTYRE. A grammar of the Nupe language;
p. 18.
3) D. WESTERMANN. Grammatik der Ewe-sprache; p. 5; vgl. ook p. 119.
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het taalsysteem vaststaat. Ge-kwe naast e-kwe „penis"; ga-gwa naast
a-gwa „hond"; gi-ziri „geit" etc. Er schijnt hier een sterke inertie te
heerschen bij de articulatie, want ook bij de vocalen van het persoonspronomen en het werkwoord, het possessivum, in composita
etc. keeren weer dergelijke verschijnselen terug. 1 )
Juist tengevolge van feiten als de laatstgenoemde is de samenhang tusschen de vormen met eenzelfde prefix' in de guineesche
talen in het algemeen nog vrij gering; er zit weinig eenheid in
dergelijke groepen. Het stelsel der prefixen, voorzoover daarvan
sprake is, zweeft min of meer aan de oppervlakte van het taalsysteem. Dat het hier echter eerder een wankeling en een onzekerheid in de vormgeving betreft dan wel in de bedoeling der
sprekers, blijkt duidelijk uit de later gevolgde ontwikkeling in de
O. en N.O. talen. Het door elk prefix bestreken nominale vlak
wordt hier n.l. ineens veel nauwkeuriger omschreven, en ook in
het bewegelijke teekensysteem komt rust. Prefix en nominale
stam groeien aaneen. Het is duidelijk een begin van klassenvorming,
dat zich hier aankondigt. Het karakter der verschillende
„klassen" ís nog wel diffuus, en ze schijnen samen ook nog geen
gesloten geheel te vormen; maar enkele voorname groepen, welke
nauw bij die van het zooeven behandelde khassonke aansluiten,
komen toch duidelijk naar voren. Een prachtig stuk taalontwikkeling dus; en uit taalhistorisch oogpunt zeer belangrijk, omdat het
zoo duidelijk in de richting van het komende bantuide stelsel
wijst I In het tchi schijnt tot op zekere hoogte zelfs van meerdere
waardeeringsgraden of -nuancen sprake te zijn; althans men heeft
hier verschillende prefixen tot zijn beschikking met telkens een
ander vrij nauwkeurig omschreven gebruiksgebied. Bij de scherpere objectiveering, bij de steeds grootere relevantie, die de
afzonderlijke elementen uit de belevingsstructuur voor de W.
Sudanmengvolken onder invloed van de matriarchale componenten zijn gaan krijgen, heeft men op den duur de dingen uit de
omringende wereld blijkbaar beter leeren kennen; en daar toen
ook verschillende groepen en onderafdeelingen in onderscheiden.
Zoo vermeldt J. G. CHRISTALLER, nog altijd facile princeps onder
de beschrijvers van het tchi, dat de teekens o- en o'- hier speciaal
voorkomen bij de namen van personen en dieren; a- daarentegen ís
voor „individual things". 2 ) Ook in het edo en het ibo krijgen de
1) N. W. THOMAS. Anthropological Report on the Edo-speaking peoples of
Nigeria. Pt. II. Linguistics. London 1910. Section III. Edo grammar with appendix on Wano.

2
) J . G. CHRISTALLER. A grammar of the A s a n t e a n d F a n t e language called
Tshi. Basel 1875; p . 28 etc.

81
persoons- en diernamen bij voorkeur o- of o'- voor zich, die blijkbaar teekens zijn voor een hooge waardeeringsgroep. Namen van
planten, lichaamsdeelen en werktuigen voeren in het edo gaarne
het consonantische ¿-prefix, maar soms komt dit toch ook wel bij
diernamen voor. Tchi o-nipa „een mensch", o'-ponko „een paard";
a-tôa „een zwaard"; a-bu-sou> „koren". Edo о-Ъипи „eekhorentje";
o-/s'a „een bepaald type antilope"; o-dudu „tsetse-vlieg"; gu-di
„palmboom"; gi-ka „hoofd"; gi-gbo „voorhoofd"; ga-gbaga „elle
boog"; ga-fue „vogel".
Ook in de Volta-ondergroep, die over het algemeen veel verder
ontwikkeld is dan de guineesche, heeft WESTERMANN nog eenige
nominale prefixen van het halfvolgroeide guineesche type ont
dekt. 1 ) Bij de numeralia komt in het mossi, het dagomba en het
kussassi b.v. geregeld een a- of e-teeken voor, dat niet gewoon uit
de omringende talen te verklaren is. We kennen een dergelijke
groep al uit het khassonke. Mossi o- is weer duidelijk een index
voor de persoonsklasse, juist zooals in de genoemde guineesche
talen. Ook in het kussassi en het dagomba wordt de phase der
regelrechte nominale klassificatie zeker globaal bereikt, maar het
karakter der gevormde klassen is voorloopig nog moeilijk te
omschrijven. Zoo luidt b.v. het woord voor „twee" achtereenvol
gens in de drie opgesomde talen yiba, a-yibu; a-yi; a-yi; mossi
а-боуа „luipaard"; a-dega „ster".
2. De invoering der numerusdistinctie bij de nomina.
Het tweede groóte symptoom, waaraan men het indringen en
het langzaam aan steeds verder uitwerken van de scherper analyseerende denkvorm in het taalsysteem der oudere W. Sudanondergroepen duidelijk kan volgen, is het ontstaan van de
numeruskategorieën bij de nomina. De oude type-woorden bezitten
vanzelf nog niets daarvan, maar op den duur wordt er een primitief
soort singularis en een dito pluralis gevormd. Meestal vergroeit
het vage zinswoord zonder meer tot het nieuwe grammaticale
singulare; waardoor het geheele verschuivingsproces, van de
uiterlijke kant bezien althans, min of meer de indruk maakt van
enkel op de constitutie van een plurale te berusten en als zoodanig
dan ook meestal in de grammatica's behandeld wordt. Slechts een
') D. WESTERMANN. Die Grussisprachen im westlichen Sudan. Ζ К S Bd. IV
(1913—'14), p. 164 ν. R. LäSSIG. Die Kussassi-Sprache im Westsudan. Diss.
Berlin 192S; p. 47. F. FROGER. Etude sur la langue des Mossi. Paris 1910;
p. 201 vv. R. FISCH. Grammatik der Dagombasprache. Berlin 1912; p. 21.
7
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enkele maal, als de natuurlijke oriëntatie der waarneming daar
aanleiding toe gaf, is het enkelvoud secundair uit het gepluraliseerde zinswoord afgeleid. Soms gaat aan het eigenlijke plurale nog
een phase van een globaal soort collectivum vooraf; een tusschentrap die in de centrale Sudan, waar de menging onder zooveel
ongunstiger condities plaats had, niet of nauwelijks aan de dag
treedt. !) Van een dualis of een trialis is in de W. Sudantalen
merkwaardigerwijze niets te bekennen. Pas laat gelukt het de
vlotte correspondentie tusschen de beide nieuwe kategorieën tot
stand te brengen, zooals die b.v. uit de W. talen bekend is. Als het
zoover is in de verst ontwikkelde O. guineesche talen, staan we
eigenlijk reeds weer op de drempel van de bantuide taalstructuur,
ook hier weer het eindpunt der geheele ontwikkeling.
Juist als in de centrale Sudan is ook in de mandingo- en de
guineesche talen de oude ongedifferentieerde begintoestand
nergens meer zuiver bewaard gebleven. STEINTHAL stelde in
zijn groóte boek over de voornaamste mandingo-talen de susonomina nog wel voor als volledig numerusloos, maar door later
onderzoek is dit niet bevestigd. 2 ) Waar de numerusdistinctie
ingedrongen is in het grammaticale stelsel is de beteekenis echter
nog niet direct groot; de singulare en plurale kategorieën worden
nog niet regelmatig gehanteerd in het practische taalgebruik. Zoo
bericht b.v. N. W. THOMAS dat het toevoegen der pluralisatoren
in het edo, die er hier toch in zulk een groot aantal en zulk een
rijkdom van vormen zijn, eenvoudigweg „optional" is. Men kan
ze ook rustig weg laten vallen, zonder vrees zich daardoor minder
duidelijk uit te drukken. In het vute met een vrij armelijk taalstelsel, maar ook in het efik, het ewe, het tchi en elders waar dit
zooveel fijner geleed is, is de toestand vrijwel dezelfde. Ook in de
weinige bijzonder gunstige gevallen, dat we iets op kunnen lichten
van de sluier, die er over de geschiedenis van een bepaalde taal
hangt, doordat er meerdere reeksen van gegevens over bekend
zijn, ook al verschillen die slechts enkele tientallen van jaren in
datum, spreekt alles van een slechts secundaire uitbreiding van
de beteekenis der numeruskategorieën. De oudere bronnen zijn in
dit opzicht veel minder optimistisch dan de latere, en men kan
duidelijk aangeven langs welke hoogere waardeeringskategorieën
het verdere deel van de woordenschat tenslotte is geaccapareerd.
Zoo schrijft J. F. SCHÖN in 1861 nog rondweg van het ibo: „keine
1) Vgl. echter hierboven de karakteristiek van het plurale van het sarà door
M. DELAFOSSE (p. 26).
2) H. STEINTHAL. Die Mande-Neger-Sprachen. Berlin 1867; p. 125 v. (§ 269).
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Pluralform, weder für Substantive noch für Adjektive. Jedes Substantiv kann deshalb als ein kollektives Nomenf!) angesehen
werden". Maar juist veertig jaren later zingt SPENCER al een heel
toontje lager: „In der Regel geben sich die lbo nicht die Mühe
eine Pluralform zu gebrauchen, wenn sie von Tieren oder Dingen
sprechen". Maar men heeft b.v. wel o-ru „Sklave" pl. i-ru; o-kporo
„Weib" pl. i-kporo. En na nog enkele jaren heet de pluraliseering
van het ibo-substantief bij THOMAS (1913) en WESTERMANN (1926)
het normale geval. „In der Regel wird der Plural durch Wechsel
(von Klassenpräfixen) angezeigt." 1) Voor het grebo legt F. MÜLLER
op geheel dezelfde wijze op grond van gegevens van den zendeling
J. PAYNE uit de zestiger jaren nog de nadruk op het veelvuldige
ontbreken van de numerusindex, maar J. G. CHRISTALLER schrijft
juist andersom in 1889 „lm Gedebo ( = grebo) ist der Plural nicht
blosz in einzelnen Fällen, sondern meistens vom Singular geschieden." 2) Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn, dat de
verschillende dialecten waaruit de opeenvolgende auteurs vooral
hun materiaal geput hebben hier van invloed zijn geweest.
Belangrijker is daarom, dat ook door de huidige taalsystemen de
oudere structuur nog herhaaldelijk heenschemert en overal naar
boven komt, waar er maar even kans voor is. Zoo vindt men b.v. in
het mandingo in engere zin en ook weer in het dahomey-dialect
reeds een vrij scherp gekarakteriseerd stelsel van numeruskategorieën, waarbij -u, -lu, -ru als pluralisator optreedt. Dit neemt
echter niet weg, dat vlak daarnaast de suffixlooze stam óók nog op
kan treden in een „sens collectif", die het oude globale typenzien
zeer nauw benadert en in ieder geval noch strikt-,,Singulair" nóch
„-pluraal" van beteekenis is. Mandingo bana-bara (en niet banabara-lu) bye sarà „tous les malades sont morts"; folo-folo sise
(liever dan sise-lu) tu-mbe sa tâga tâga „autrefois les poules coûtaient cinquante centimes la pièce"; tubabu (liever dan tubabu-lu)
ti wulu sor o dumu „les Européens ne mangent pas la chair du chien".
Juist zoo ook in het genoemde Dahomey-dialect n'onu de atisise (niet
atisise le) „la femme ceuille des fleurs"; kokwe sakpo „un sac de
') J. F. SCHÖN, Grammatical elements of the lbo language. London 1861.
J. SPENCER. An elementary grammar of the Ibo language. London 1901. N. W.
THOMAS. Anthropological Report on the Ibo-speaking Peoples of Nigeria.
Pt. III. London 1913; p. 184. D. WESTERMANN. Das Ibo in Süd-Nigerien M S O S
Bd. XXIX (1926); p. 18. (Het citaat van SCHÖN is mij slechts uit dit laatste werk
bekend).
*) FR. MÜLLER. Die Sprachen Basa, Grebo und Km im westlichen Afrika; p. 92.
J. G. CHRISTALLER. Näheres über die Kru-sprache. Ζ A S Bd. Ill (1889-'90).
Nachtrag p. 23.
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bananes"; wevi vilito „visch-vanger" en niet 'wevi-le-vilito „visschenvanger" = een visscher. Moet hier echter zooiets bijzonders als een
regelrecht bezit worden uitgedrukt (welk een prestatie dit beteekent
voor het mandingo-taalstelsel zullen we hierachter nog zien), dan
wordt de figuur van dien machtigen bezitter in het eerste lid van het
compositum direct geïndividualiseerd, en kan de toevoeging van -Ie
dus soms ook noodig worden I Zoo is b.v. n'orni hwe zonder meer
„une maison de femmes, un gynécée", maar n'onu le hwe met
pluraalteeken „la maison des femmes". *) Met waarlijk bijzondere
scherpzinnigheid heeft S. W. KOELLE de verhouding van de suffixlooze stam, die nog half een type-woord gebleven is, tot de gesuffigeerde gekarakteriseerd. „Although all., substantives", zoo schrijft
hij naar aanleiding van eenige vai-feiten, „may assume a plural
termination, yet this termination is often omitted, without preventing
the substantive from being expressive of plurality. This seems to be
the case, when the idea of sameness and unity amongst the individuals that constitute a multiplicity, is uppermost in the mind of the
speaker, whereas the plural termination is used when a particular
stress is laid on the multiplicity itself". En deze formuleering is van
1854 van een eenvoudigen „ongeschoolden" zendeling I 2)
Nergens in de oudere W. Sudanondergroepen treedt het onderscheid tusschen het nog half nawerkende typenzien en het latere
zooveel verder gedifferentieerde denken echter scherper aan den
dag, nergens is dit ook inniger met de geheele grondslag van het
taalstelsel verweven als in het voornaamste tweetal fu-talen van het
mandingo-complex, het mende en het kpelle, die daarmede duidelijk
htm archaïsch karakter verraden. Het semantisch verschil is zoo
groot, dat men in de grammatica's gewoonlijk spreekt van definiete
en indefiniete vormen. Over de volle breedte van de beide numeruskategorieën zet zich dit door. In het mende wordt aan de definiete
vorm een i-suffix toegevoegd; in het kpelle daarnaast ook nog een
nasaal prefix, dat meestal geheel met de nominale anlaut versmelt.
Bij directe aansprekingen en zelfs ook na een demonstratief of een
possessivum dienen de versterkte vormen te worden gebruikt; na
telwoorden, in negatieve zinnen of bij vergelijkingen echter de
andere. In het eerste geval ligt de scherpere objectiveering dan reeds
') M. DELAFOSSE. La Langue mandingue; p. 176 v. — Manuel dahoméen.
París 1894; p. 50 v.
2
) S. W. KOELLE. Outlines of a grammar of the Vet language. London 1854;
p. 96. Men Tgl. ook voor het tchi de volstrekt nog niet verouderde uiteenzettingen van H. R. RlIS. Elemente des Akwapim - Dialects der Odschi-Sprache.
Basel 1853; § § 19-23; 68; 85, etc.; waar het „collective Sein" eveneens geregeld
tegenover het „individuelle Sein" gesteld wordt.
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in het numerale opgesloten; in de volgende komt het enkel weer op
het type, de soort van het aangeduide object aan. De specifieke
bijzonderheden daarvan zijn irrelevant. Of de nauwkeuriger ontleding van de belevingsstructuur en de daarmede samenhangende
verdere beteekenisdifferentiatie hier dus ook nog scherp en precies
wordt aangevoeld I Mende maha „een koning" maar mahe-i „de
koning, onze koning"; maha-a „koningen" maar mahe-i-sia „de
koningen, ons vorstengeslacht". Kpelle do „kind" maar n-do-i „het
kind, ons kind". Mende ndakpe-i „jongeman-daar" = hei, jongen
daar! jongen! nya kule (<. kula-i) „mijn kleed-hier" = mijn kleed;
maar nu /o/u „vijf personen"; gi numu loi „ik heb niemand gezien";
kia gombu na „als vuur". De vertalingen met het europeesche artikel,
'zooals die hier gegeven werden, zijn niet geheel nauwkeurig. Voor
het kpelle heeft WESTERMANN dit uidrukkelijk reeds vermeld. De
fu-affixen doen tegelijkertijd meer en minder dan de, het, ons, een
etc. Beter zou men kunnen vergelijken met italiaansche constructies
als il mio padre etc, al is ook deze parallel niet geheel zuiver.
Zooals gezegd, is het de verdere beteekenisdifferentiatie waarop
het hier op de eerste plaats aankomt. 1 )
Migeod heeft de practische stand van zaken ten opzichte van het
affixgebruik in het mende zeker zeer nauwkeurig beschreven, maar
de strekking van de daardoor te voorschijn geroepen be teekenisverschuiving is hem toch wel eenigszins ontgaan. En daardoor is ook
zijn beoordeeling van het taalsysteem op sommige punten onjuist
geworden. „A monosyllabic word", zoo klaagt hij b.v. over eenige
ondervonden moeilijkheden bij het opnemen van het mende,
„expressed by itself rarely conveys a clear meaning. This can only
be ascertained from the context.. The only word (a Mende) is at all
likely to recognize are the names of animals, material objects etc..
In every case the word inquired about must, if a substantive, and
used without qualification, be put to him in the definite form; and
similarly in his reply the definite form will be used". 2) Dit laatste
spreekt toch eigenlijk vanzelf; iets dergelijks had men van het begin
af aan kunnen verwachten. Van niet alle groepen van taalsprekers
mag men dezelfde graad van abstractie eischen als b.v. in de W.
taaluitingen wordt bereikt. En daarenboven is de semantische
structuur bij de definiete vorm juist veel rijker en veel fijner geleed
dan bij de indefiniete, die de engelsche onderzoeker gaarne had
1] F. W. H. MIGEOD. The Mende language. London 1908; p. 57 vv. A. T.
SUMNER. A handbook of the Mende language. Freetown 1917; p. 7 vv. D.
WESTERMANN. Die Kpellesprache in Liberia. Berlin 1924; p. 8 vv.
2
) F. MIGEOD. The Mende language; p. 48.
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willen hooren. In zulke gevallen dient men zich natuurlijk geheel aan
te passen aan de inheemsche taalstructuur.
In het newole, het agni en minder duidelijk ook in andere talen
van deze streken heeft men een voorbeeld van het hierboven reeds
genoemde vrij zeldzame geval, dat de oude type-aanduidingen tot
pluralia geworden zijn. Het grammaticale singulare wordt dan verder
daarvan afgeleid met een apart suffix dat oorspronkelijk „kind,
vrucht", „korrel" of „kraaltje" beteekende. Newole mó „bananen"
(de soort) maar ma bwo „bananen-vrucht, bananen-kind" = een
banaan; ma bu so „bananen vrucht twee" = 2 bananen; agni gite
„visch" maar giie ba buru „visch vrucht tien" = 10 visschen; duo
yams" (de soort) maar duo ba ko „yams kind één" = een yamswortel, een knol. De natuurlijke situatie bij de waarneming leidde
hier vanzelf tot de ervaring van een zekere collectiviteit,
waaruit dan secundair die van het individueele exemplaar der soort
moest worden los gescheurd. Dat is het wat met de toegevoegde
suffixen wordt uitgedrukt.
Pluraliseering en waardeering.
Hoezeer ook in deze talen de constitutie van de nieuwe plurale
kategorie weer onder invloed staat van allerlei waardeeringsfactoren
en soms zelfs daardoor pas in het taalsysteem volop mogelijk wordt,
blijkt vooral in de verder ontwikkelde leden der guineesche ondergroep. Zoo b.v. in het yoruba, waar zoowel het prefix awon „they"
als de suffixen -wonyi en -wônni als pluralisatoren optreden. De
suffixen komen echter alleen bij de namen van levenlooze dingen
voor; awon heeft een veel grooter verspreidingsgebied. 1) In principe
schijnt zich hier dus iets van een genus inanimatum af te gaan
teekenen; awon amode „children" maar ile wonyi „houses". Ook
het agni heeft weer meerdere plurale indices; mû en то komen
geregeld zoowel bij persoons- als bij zaaknamen voor. Maar me ver
schijnt alleen bij dier- en zaaknamen, en dan nog alleen indien deze
tot het persoonlijk bezit van den spreker hooren of zich althans in
diens onmiddellijke nabijheid bevinden. Het waardeeringskarakter
ligt er dus nog dik bovenop I Sona mû, sonâ то „menschen" maar
ako me „de kippen (die ik gisteren gekocht heb), mijn eigen
kippetjes"; bwa me „de schapen daar (die ik zie)". Ook in het guang
wordt de personale kategorie met -ane, -ani of -ene als pluralisator
weer duidelijk tegenover de non-personale dito gesteld, die regel
matig prefixwisseling vertoont. In het newole zal aan de talrijke
>) J. A. DE GAYE and W. S. BEECROFT, Yoruba grammar. London 1923; p. 8 v.
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suffixwisselingen bij de pluraliseering der nomina, die door
THOMANN slechts zeer summier behandeld zijn geworden, ten deele
ook wel weer eenzelfde distinctie ten grondslag liggen. Een aantal
daarvan laat zich althans op deze wijze direct in systeem brengen
en verklaren. *)
3. De ontwikkeling van de bantuide structuur.
Maar waardeeringsgroepen werken spoedig op elkaar; ze trekken
elkaar als het ware steeds aan, omdat men er de niveaux van wil
gaan vergelijken, er een globaal systeem van wil gaan bouwen met
„hooger" en „lager". En zoo is er hier op den duur ook een zekere
kruising tot stand gekomen tusschen de op deze wijze gevormde
numerusgroepen en die van hierboven (p. 80 v.), welke voorzoover
kon worden nagegaan oorspronkelijk niets met de numerusdistinctie
te maken hadden. En juist omdat de psychologische factoren in het
ontwikkelingsproces in beide gevallen zoover gelijk waren geweest;
jat het hier eigenlijk in de grond om eenzelfde proces gaat, dat zich
enkel om theoretische motieven in verschillende deelen laat splitsen,
kon de onderlinge doordringing en bevruchting daarbij zoo innig en
volledig zijn.

De beide aanvankelijke vage klassificatietendenzen versterkten
en verscherpten elkaar ten zeerste. Steeds meer van het nominale
woordmateriaal werd erdoor geaccapareerd. Ook de samenhang
1) M. DELAFOSSE. Essai de manuel de la langue agni. Paris 1901. D. WESTERMANN. Die Sprache der Guang in Togo und auf der Goldküste und fünf andere
Togosprachen. Berlin 1922; p. 162; 155 vv. G. THOMANN. Essai de manuel de la
langue neouolé parlée dans la partie occidentale de la côte d'ivoire. Paris 1905.
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tusschen stam en groepsteeken werd steeds vaster, zoodat er tenslotte nog slechts een kleine verstrakking, een lichte verdere consolidatie van de totale situatie noodig was om geheel binnen het terrein
van de z.g. bantuide taalstructuur te belanden. Dit eindpunt wordt
hier bijna bereikt.
Bij het steeds verder losscheuren van de afzonderlijke onderdeelen uit de totale ervaringsstructuur, waartoe de ingedrongen
matriarchale elementen de autochtone bewoners van de W. Sudan
langzamerhand hebben opgevoed, zijn de specifieke kanten aan de
objecten uit de omringende wereld natuurlijk telkens scherper naar
voren gekomen. Feiten, toestanden en dingen raken steeds verder
gedifferentieerd ; het individueele onverwisselbare moment krijgt
overal meer beteekenis. Maar de objectiveering is niet volledig; als
onontkoombare geestelijke erfenis van de oude totemistische voorvaders stralen aanschouwen en waardeeren nog altijd min of meer
door het denken heen, al is dit ook veel geringer dan in de tijd van
het globale typenzien. De uiterlijke realiteit blijft tot op zekere hoogte
met resten der innerlijke experientie omhangen. Hoeveel verder gedifferentieerd de taalvormen van talen als het edo, het sosso en het
efik ook mogen zijn, ze blijven daarom altijd toch nog eenigszins
complex; veel minder op algemeene abstracte kenmerken gebaseerd
dan b.v. in de West. talen. 1 ) Ondanks alle geestelijke evolutie zijn
benoemen en globaal waardeeren, denken en aanschouwen voor de
primitieve bantuide mentaliteit nog min of meer één. Het geheele
ontwikkelingsproces, waartoe beide lagen uit het mengvolk het hunne
hebben bijgedragen, verloopt zeer gelijkmatig.
Welke nominale groepen of klassen in het edo, het sosso etc, reeds
tot stand gekomen zijn is niet nauwkeurig aan te geven. De meeste
grammatica's zijn zeer vaag in hun karakteristieken of zwijgen zelfs
geheel daarover. En op eigen gelegenheid op een onderzoek uitgaan
lijkt hier niet wenschelijk, omdat het aantal wisselvormen zoo
opvallend groot is en er geen kans is de factor van de vocaalharmonie, waarover we reeds gesproken hebben en die waarschijnlijk
voortdurend de gewone grondslag van het nominale systeem doorkruist, te emendeeren. Over het algemeen lijkt de toestand echter nog
vrij diffuus.
Het aantal nominale klassen loopt in totaal op tot 4 à 6; maar de
correspondentie tusschen de singulare klassen en de plurale dito is
1) Hoe intusschen ook in het W. nog allerlei aanschouwelijke en dynamische
elementen deel uitmaken van de semantische structuur der woordvormen,
bewees H. WERNER naast allerlei andere interessante feiten in zijn boek
Grundfragen der Sprachphysiognomik. Leipzig 1932.
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daarbij nog lang niet altijd vast en geregeld. In het sosso staan b.v.
naast elkaar a-sa „wang" pi. i-sa; a-ru „huis" pi. i-ru; a-gwa „hond"
pi. i-gwa. Daarnaast ook een regelmatige и.ч-wisseling; u-kpo „stof"
pi. i-kpo; u-du „borst" pi. i-du. Met o- en o'- komen e- of i- overeen;
o-bo „europeaan" pi. i-bo. Zoo ook in het efik i-bet „wet" pi. m-bet',
i-buiit „hoofd" pi. m-buüt; i-dü „gebrek" pi. n-dü; ook met uitsluitend vocalische prefixen a-kpan „oudste zoon" pi. i-kpan; a-ta
„een handwerksman, wie een beroep uitoefent" pi. i-fa; α-/α utüp
„een jagersman" pi. i-ta utüp eie.1) Men merke nog op, hoe volkomen
de vormen van al deze bijna-bantuide teekens aansluiten bij die van
de gewone nominale prefixen uit de mandingo- en de guineesche talen.
In de tabel van p. 77 zijn alle indices met gespecialiseerde functies
apart met een kruisje gekenmerkt, maar nergens blijkt van een
plotselinge overgang of een breuk, zoodat het bantuiseeringsproces
dus ook naar de morphologische kant zeer geleidelijk en regelmatig
in zijn werk gegaan is.
Rest nog slechts te vermelden, dat men in eenige mandingo-talen
ook buiten de nominale affixen om nog speciale teekens bezit om de
scherpere objectiveering van het waargenomen object uit te drukken;
en wel een soort „artikels". Bambara de, Ie; dyoula re; malinke te;
songhay di. In de laatstgenoemde taal dient di b.v. steeds ook toegevoegd te worden na een possessief, of wanneer men iemand díe
aanwezig is bij de naam van zijn beroep aanspreekt; ay haynchi di
„mijn hond hier" = mijn hond; α//α di „marabout ginds" = hè,
marabout I De benadering met fransch ci en là die HACQUARD en
DUPUIS hier geven is voortreffelijk.2)
В. De W. Atlantische groep.
Het voornaamste kenmerk van de W. Atlantische talen is dat
ze alle duidelijk bantuide kenmerken dragen; alles wat in dit
opzicht in de O. en N. O. guineesche talen nog pas in eerste
vorming was is hier ineens tot volle rijpheid gekomen. Maar daar
dient als tweede feit onmiddellijk naast gesteld te worden, dat
deze bantuide trekken in elk der talen telkens weer een andere
vorm hebben aangenomen. Er is hier geen taal te vinden, die op dit
') E. STRUB. Essai d'une grammaire de la langue kukuruku (Nigeria, Afrique
Occidentale). Anthropos Bd. X—XI (1915—'lô); p. 450 vv.; p. 888 vv. H. GOLDIE.
Principles of Efik grammar. Edinburgh 1868. Vgl. ook J. G. CHRISTALLER.
A grammar of the Asante and Fante language; p. 33 vv.
s
) RR. PP. HACQUARD et DUPUIS. Manuel de la langue son'gay. Paris 1897;
p. 4 v. Col. ARDANT DU PlCQ. La langue songhay (dialecte dyerma). Paris 1933;
p. 25—28.
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punt precies op de voorgaande of de volgende lijkt. Zoo kent het
gola van Liberia b.v. nog pas 4 of 5 nominale klassen; het sherbro
eveneens 5, maar het serer 8 en het dyola 9. Het fada in portugeesch Guinea komt volgens de reconstructie van A. KLINGENHEBEN al tot 12; het temne, de nabuurtaai van het sherbro, zelfs
tot 17 of 18. Maar het ful spant zeker de kroon in dit verband;
volgens de laatste en beste berekeningen, eveneens weer van
A. KLINGENHEBEN, heeft men hier niet minder dan 25 klassen!
Het temne, het dyola en het fada prefigeeren geregeld htm klassenteekens, maar het ful en het wolof passen even uitsluitend de
suffigeering toe. In het gola en het serer staan beide procédé's
als gelijkwaardig naast elkaar. Soms sluiten de nominale klassen
duidelijk reeds twee aan twee aaneen als de singulare en de plurale
kategorieën van een en hetzelfde semantische type, maar in andere
talen zooals b.v. het ful en het fada is zulk een nauwkeurige correspondentie nog niet voor de geheele linie van het nominale systeem
vastgesteld kunnen worden.
Zoo rest er hier dus niets anders, dan voor elk van de talen de
vorm van het bantuide stelsel afzonderlijk te gaan beschrijven ;
ontijdige samenvattingen zouden noodlottig kunnen worden. En zóó
alleen is er ook kans om toch nog enkele meer algemeene karaktertrekken van de geheele groep te achterhalen.
1.

De Z. ondergroep.

Het

sherbro.

Het sherbro, het meest Z. gelegen lid der groep, is een van de
weinige W. Sudantalen waarvan men evident bewijzen kan, dat het
klassensysteem hier sterk „en retraite" of althans in sterke structuurverschuiving is. Vroeger moet de nominale klassificatie hier meer
beteekenis gehad hebben voor het taalsysteem; daarop wijst heel de
huidige constellatie. 1 )
De duidelijkste sporen van het klassenstelsel worden hier vooreerst niet aangetroffen bij de vormen der substantiva, waar men ze
op de eerste plaats verwachten zou, maar bij de voomaamwoordelijke aanduiding. Evenals in onze volkstaal voorkomt is het n.l. ook
in het sherbro weer de gewoonte een klein pronominaal partikeltje
tusschen te schuiven, als men het subject met een werkwoord wil
verbinden; maar dit partikeltje varieert steeds naar de klasse, waartoe het betreffende substantief behoort. Er zijn vijf mogelijkheden:
1) A. T. SUMNER. A handbook of the Sherbro language. London 1921.
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voor de animata (menschen en dieren) wo „die, hij"; voor de inanimata respectievelijk hô, ko, lo of ma naargelang het subject onder de
hô-, ko-, lo- of ma-klasse valt. Tamo le wo jo „het kind dat eet"; pe о
hô dis „de steen die is zwaar"; pel lo ko sana „de hangmat die is
nieuw"; kendim de lo ki „mijn mes is dit"; nrontma e ma' nvil' nvil
„de spijkers die zijn lang lang" = de spijkers zijn zeer lang.
Bepaalde vaste regels voor de indeeling der verschillende substantiva laten zich verder niet geven; „this can only be learnt by experience" zegt SUMNER eenvoudig. *) Alleen staat vast dat het partikel
lo bij die nomina gebruikt wordt, die een prefix li- voeren in hun
singulare vorm; b.v. bij U-pal „zon"; H-ken „mes"; li-jem „vuur";
li-tul „raphia" etc. En ma- komt alleen voor bij de namen van vloeistoffen; maar ook hier weten we van elders uit de grammatica van
het sherbro dat een nasale anlaut 'm- of л- regel is. Zoo zijn er hier
dus minstens twee reeksen van gevallen, waarin het nominale prefix
op opvallende wijze met het subjectspartikel overeenkomt, waarvan
zooeven sprake was. Dit zal wel geen toeval zijn. Waarschijnlijk
werd aanvankelijk ook in het sherbro de subjectsconstructie opge
bouwd door de herhaling van het nominale klassenteeken voor het
verbum, zooals dit thans nog in verschillende andere bantuide talen
regelmatig voorkomt. Maar thans zijn de nominale affixen aan de
stam in verval, zoodat de anaphorische vormen geïsoleerd en bijna
onherkenbaar zijn geworden.
Maar indien bij twee der sherbro-klassen een correspondentie
tusschen nominaal en anaphorisch teeken bestaan heeft, is dit waarschijnlijk ook bij de andere zoo geweest. En zoo komen we dus tot
de aanvullende hypothese, dat ook vormen als pe „steen" en pel
„hangmat", die thans zonder eenig affix voorkomen, oorspronkelijk
*hô-pe en *ko-pel geluid moeten hebben. Van een dergelijk ver•dwijnen van 't nominale klassenprefix zullen we later nog meerdere
voorbeelden ontmoeten. Er is een tijd geweest in de W. Sudantaalgeschiedenis, waarin de ontwikkeling van 't grammaticale stelsel
daar volop aanleiding toe gaf.
Ook bij de pluraliseering vallen de sherbro nomina weer in verschillende groepen uiteen ; men heeft vooreerst de animata
(menschen en dieren), die si- prefigeeren en daarnaast de groep der
inanimata, waar gewoonlijk thi- wordt voorgevoegd. na „koe" pi.
si na; rai „boek" pi. thi rat. Maar er is ook een aantal vormen van de
ko- en /o-klassen, die met een nasaal teeken 'm- of 'n- pluraliseeren.
Zelfs bij enkele persoonsnamen is dit ingedrongen; bank „touw" pi.
') A. T. SUMNER. A handbook of the Sberbo language; p. 3.
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'm-bank; H-ken „mes" pi. 'η-ken; bawon „grootvader" pi, 'm-bawon;
chant „baby" pi, 'n-chanth; pente „broer" pi, 'm-pente. Daarentegen
vormen alle nomina der hô- klasse weer regelmatig hun meervoud
met thi-, kil „huis" pi, thi-kil. Bij de vloeistofnamen wordt geen
onderscheid gemaakt tusschen singulare en plurale vormen. Alles
bijeengenomen is de toestand dus toch nog vrij ingewikkeld.
Nomina

Plur. prefixen

Pronom,
verbindingsteekens

Animata

ei-, 'n-

sg. wo; pi. hâ

thi-

sg. hô; pi, tha

тап het type pei „hangmat"

'n-, 'm-, thi-

sg. ko; pi. ma

тап het type ll-htn „mes"

'n-, 'm-

sg. lo; pi. ma

Namen van vloeistoffen
etc.

'n-, 'm-

sg. pi. ma

Inanimata
van het type pe „steen"

Drie groepen van nomina, n.l. de persoonsnamen, de namen van
vloeistoffen en de hô- woorden keeren regelmatig in beide gevallen
terug; en behalve bij de animata is ook de overeenstemming,
tusschen de plurale pronominale partikels en de dito nominale
vormen niet onbelangrijk. Dit versterkt natuurlijk het zooeven
reeds geuite vermoeden, dat de pronominale partikels in oorsprong
niets anders zijn dan klassenteekens. Met een klein groepje
nomina dat in het meervoud i- voert, maar waarover SUMNER.
verder niets mededeelt, is hier geen rekening gehouden.
Tenslotte dient nog even vermeld te worden dat ook in het
sherbro weer het verschil tusschen „bepaalde" en „onbepaalde"
vormen terugkeert, zooals we dat hierboven reeds bij eenige
fu-talen hebben leeren kennen; raí „boek", raí le „het boek"; thi raí:
„boeken"; raí thi Ie „de boeken, mijn boeken".
Het temne.
Lijkt het klassenstelsel in het sherbro in regressie te zijn tegenover nieuwere tendenzen in de taal die niets van klassificatie (of
althans niet van de tot dan toe gevolgde vorm daarvan) willen.
weten, in het temne, dat naar het N. toe onmiddellijk daarbij
aansluit, verkeert dit in een toestand van exuberante ontplooiing.
Ook wanneer men de oudere schatting van SCHLENKER die tot 3fr
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klassen wilde aannemen, overdreven acht en met THOMAS niet
verder gaat dan 17 klassen, dan is dit aantal nog zeer hoog. Daar
komt bij, dat het aantal klassenteekens hier niet minder dan ruim 60
bedraagt! Enkele van de klassen zijn gemakkelijk te herkennen;
zoo heeft men b.v. aparte groepen voor de persoonsnamen, de
namen van groóte dieren, boomen, vloeistoffen etc. Maar deze
kategorieën zijn telkens niet exlusief; d.w.z. niet alle vormen van
dit semantische type hooren daarin thuis. Van andere klassen is
echter bij gebrek aan systematische gegevens het karakter ook weer
totaal onbekend. 1 )
De heele wirwar van ruim 60 klassenteekens berust op de
kruising van een tweetal verdeelingsprinciepen. Men onderscheidt
in het temne n.l. vooreerst weer tusschen bepaalde vormen van
het substantief, die meestal een α- affix voeren, en onbepaalde die
dit niet doen. En vervolgens bij de prefixen zelf ook nog tusschen
scheidbaar- en onscheidbaar met de nominale stam verbondene. Voor
elk van deze vier mogelijkheden zijn aparte reeksen van indices
ontwikkeld. In het gewone geval correspondeeren echter telkens
de singulare en plurale teekens, zoodat alles bijeengenomen het
totale complex nog wel te overzien is. Men heeft b.v. bij de scheid
bare vormen kl. 1. Indef. sg. α-, πα-; pi. ma-, ta-, e-, ye-, ya-; Def. sg.
amfaj-, am-, an-; pi. ama-, ta-, ata-, e-, eye- etc.; en bij de onscheid
bare kl. 13. Indef. sg. d-; pi. 5-; Def. sg. ad-, od-; pi. as- etc.
Het onderscheid tusschen de scheidbare en de onscheidbare
prefixen van het temne heeft oorspronkelijk slechts phonetische
oorzaken gehad en is verder niet van psychologische of structureele aard. Bij de nomina met een vocalische anlaut viel n.l. de
vocaal van het toegevoegde prefix meestal uit, waardoor de
consonant die daaraan voorafging, geheel met het woordlichaam
versmolt. Zoo is .b.v. maro „olie, vet" ontstaan uit ma-aro; rïm „een
woord" uit ra-im; wuni „iemand, een persoon" uit wo-uni etc. Hoezeer deze vormen door het taalgevoel nu reeds als één geheel worden
beschouwd blijkt duidelijk als men er een praepositie aan toevoegt;
de eenheid van prefix en stam wordt dan nooit verbroken. Met ro
„in, bij" luidt het b.v. steeds ro-nantr(<z ro na-antr) „in het vuur" en
niet ro-antr, eveneens weer ro-kor „in de boerderij, in de farm" en
niet 'ro-or. Maar de scheidbare prefixen, die vooral ontstaan
>) С F. SCHLENKER. Grammar of the Temne language. London 1864. — An
english - temne dictionary. London 1880. G. A. KRAUSE. Die Stellung des Temne
innerhalb der Bantusprachen. Z A S Bd. I (1887—'88); p. 250 w . N. W. THOMAS.
Anthropological Report on Sierra Leone. Pt. IL Timne-English Dictionary;
Pt. III. Timne Grammar and Stories. London 1916. A. T. SUMNER. A Handbook
of the Temne language. Freetown 1922.
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zijn bij consonantisch anlautende stammen, vallen in dezelfde omstandigheden geregeld weg; an-set „huis" maar ro-set „in het huis",
eveneens zoo ro-bomp „op het hoofd" van ra-bomp etc. Dat ook de
verbinding tusschen klassen teekens en stam in de jongere ban tuide
talen zijn tijd moet hebben om vaster aaneen te groeien, toont zich
hier wel heel scherp I
De definiete vormen van het temne zijn, zooals vooral uit enkele
waardevolle gegeven van SCHLENKER volgt, veel meer gedetermineerd in hun beteekenis dan de indefiniete.1) Zelfs aan locale indices
kan hier zulk een nader bepalend teeken worden toegevoegd, indien
de situatie daar aanleiding toe geeft; zoo b.v. in een bevel der a-no
„kom hier 1" Op dezelfde wijze ook van noyan „hier, op deze plaats"
a-noyan i ts'i H gbo „hier is het dat ik sterven zal".
Het gola.
Het gola is een enclave van de W. Atlantische groep in het
gebied van Liberia, juist waar de mandingo- en de guineesche
families aan elkander grenzen. Het is een echt type van een
mengtaal, een goed geëquilibreerde mengtaal. 2) Er zijn wel allerlei
nieuwe dingen ontstaan, maar ze stoelen voortdurend op de oude
en zijn daaraan aangepast. Zoo heeft het gola b.v. juist zooals het
temne een klassenindeeling, die haar stempel drukt op geheel het
pronominale stelsel en de syntactische opbouw van de zin, een
geheel nieuw ontwikkelingsfeit dus in de bantuide orde. Maar
daarnaast is er ook geen enkele taal in de W. Atlantische ondergroep, die ín de semantische grondslag daarvan zóó nauw aansluit
bij de guineesche groeiverschijnselen dan deze. In het Liberiaansche achterland, door dichte wouden van de drukke kuststrook
gescheiden, hebben de krachten, die het taalstelsel dreven, blijkbaar
de rust en de tijd gevonden om zich te consolideeren en tot een
harmonisch en stabiel systeem aaneen te groeien.
Het aantal gola-klassen is gering. Het zijn er eigenlijk slechts
vier; een vijfde, die der locale begrippen, een z.g. „Ortsklasse",
is nog pas in aanbouw. Alle voeren ze niet alleen hun eigen
prefix maar ook nog een suffix; gerangschikt naar de karakteristieken van WESTERMANN ziet het teekenstelsel er a.v. uit:
1) C. F. SCHLENKER. Grammar of t h e T e m n e language; § 13—19; § 195—208.
N. W . THOMAS. T i m n e grammar a n d Stories; § 9 v v . ; vgl. o o k A . T. SUMNER.
A H a n d b o o k of t h e T e m n e language; p . 5.
2
) D . WESTERMANN. D i e G o l a - S p r a c h e in Liberia. Hamburg 1921.
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Indices

Klassen
I.

Animata

|

sing.
о

plur.

о'

α . . . . no

IL Boomen

ke... .e'

ma....

ma

IH. „Sammelbegriffe"

e....le'

ma....

ma

IV. Vloeistofnamen
V. Plaatsnamen

ma .... ma
ko ....

0

Men heeft b.v. nun „mensch" o-nun-o' „de mensch"; kul „boom,
een boom" ke-kul-e' „de boom"; di „hoofd" e-di-le' „het hoofd, mijn
hoofd" (later aan kl. III toegevoegd) ; ma-femal, ma-femal-ma
„tranen"; ko-fu, ko-fu-o „hemel"; ko-sâ, ko-sâ-o „het binnenste van
een huis".
De toevoeging der klassenaffixen aan de stam is niet verplicht
in het gola; WESTERMANN schrijft zelfs dat practisch het nomen
„häufiger ohne sie als mit ihnen angewendet wird". 1 ) Zoo wordt
hier b.v. in een vlot verloopend gesprek de naam van een persoon
of een voorwerp waarnaar gevraagd is door den aangesprokene
steeds in zijn affixlooze vorm gegeven. Maar waar de teekens
worden geaffigeerd is hun determineerende invloed duidelijk
merkbaar. Een vorm als yili kan men omschrijven als „dier, een
dier". Maar o-yili of yili-o' beteekenen reeds veel meer precies
„het dier". En o-yili-o' staat vrijwel gelijk met ons „dat dier, dat
dier dat we zooeven genoemd hebben".
Welk een prachtige semantische nuances men soms op deze
wijze uit kan drukken blijkt nog uit enkele voorbeelden uit
sprookjes door WESTERMANN geciteerd. Zoo luidt het b.v. ergens
in een dergelijk verband o na ná gbalia, Xe o-gbali-o' na ne „hij
daar riep een dwerg-antilope (zonder affix), en die dwerg-antilope
kwam"; elders o na ge o-dzul, nwâ o dziva o-dzul-o' „hij had een
schildpad (met prefix) gevangen en wilde die schildpad (met preen suffix) dooden". Met onze bepaalde en onbepaalde artikels,
demonstrativa etc. kunnen we hier de rijkdom der gola-variaties
maar half benaderenl Dit alles geldt echter slechts voor het
singulare der nomina, in het meervoud, dat vanzelf zooveel meer
bepaald van beteekenis is, dient steeds een affix te worden toegevoegd; van yili moet het b.v. steeds luiden a-yili, yili-nâ of zelfs
a-yili-nâ „de dieren, die dieren".
1) D. WESTERMANN. Die Gola-Sprache in Liberia; p. 26 т.
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Soms hebben de klassenteekens van het gola zoowel een
semantische als een syntactische beteekenis. Ze vatten dan een
bepaalde syntactische constructie tot één geheel samen en determineeren tegelijkertijd nader de beteekenis daarvan; zoo b.v. in
verbindingen van een substantief met een adjectief als o-fola sfa-o'
„die goede man"; ke-kul gbel-e' „de groóte boom" pi. ma-kul
gbegbel-ma. In een bantu-taal van het volgroeide type behoort een
dergelijke „Einklammerungs"-techniek tot de zeldzaam of nooit
voorkomende gevallen.
De ontwikkeling der

numeruskategorieën.

Zooeven ís reeds opgemerkt, dat de taalontwikkeling in de Z.
ondergroep der W. Sudantal en ineens veel verder opstuwt, maar
dat neemt niet weg, dat de situatie hier toch steeds met veel voorzichtigheid beoordeeld moet worden. Want soms verbergt zich
onder de nieuwe kategorieën in werkelijkheid nog verkapt en
verdoken de oude innerlijke taalvorm; ook het aanpassingsproces
tusschen de twee lagen van eenzelfde volk dient zijn periode van
consolidatie te hebben. Zoo is b.v. de ontwikkeling der beide
numeruskategorieën in deze talen in werkelijkheid zeker veel
minder ver gevorderd dan op 't eerste gezicht wel lijkt. In de
hoogere waardeeringsklassen is deze reeds geheel beëindigd; de
singulare en plurale kategorieën hebben duidelijk elk hun eigen
teeken. In de klasse der vloeistofnamen (gola kl. 4) keert echter
hetzelfde teeken m, ma in beide numeri terug. Hier is blijkbaar
verder geen sprake van onderverdeeling, van singulariseering of
pluraliseeringl De globale totaalindruk overweegt. Maar het meest
interessant is de toestand in enkele middelklassen, waarin m, ma
eveneens voor het meervoud ingedrongen is. Ook hier wordt door
de negers dus weer niet meer ervaren dan een zekere collectiviteit, een globale „gestalte", waarvan elk onderdeel slechts in
zooverre beteekenis heeft, als dit participeert aan het geheel. Een
vorm als gola ma-kul-ma wordt beter met ons „geboomte, al die
boomen daar" benaderd dan met het gewone meervoud „boomen";
ma-du „sterrenhemel, het gesternte" en niet „de sterren" (kl. 2);
ma-dua „al dat vechten daar, dat geruzie" en niet „oorlogen" (kl. 3).
We vinden hier m. a. w. weer de bekende overgangsphase terug,
waarop reeds de aandacht werd gevestigd (p. 82) en waaruit zich
later het regelrechte meervoud zal ontwikkelen. Ook een vorm als
gola α-лил „menschen" (kl. 1) duidt natuurlijk niet op een volledig
doorgevoerde sommeering o-nun „een mensch" + o-nun „een
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mensch" + o-nun „een mensch" etc. Welk een geweldige psychische
arbeid zou elke pluralis in de taal beteekenen, als het daarbij zóó
moest toegaan! Maar de specifieke individueele elementen van elk
exemplaar der aangeduide soort hebben hier toch veel meer beteekenis dan bij de overeenkomstige vormen van kl. 2 en 3.
De practische semantische analyse van de betrokken klassen bevestigt volkomen dit enkel nog op de morphologie gebaseerde
oordeel, want telkens stoot men hier op de een of andere moeilijkheid bij de verdere ontleding der belevingsstructuur. Zoo omvatten
kl. 2 en 3 van het gola volgens WESTERMANN de namen van boomen,
van struiken en planten die steeds in groóte complexen bijeengroeien; verder van „Sammelbegriffe" als „Kopfhaar; Schmiedekunst" etc. en infinitivi. Een volledige inhoudsopgave van deze klassen volgt hierachter (p. 195 vv.). In het temne zijn het kl. 1, 4 en 10
die in het meervoud ma- voeren; dat wil zeggen volgens SCHLENKER
en THOMAS de woorden voor „birds, fishes (die in groepen en scholen
voorkomen), snakes (die extreem lang zijn), and some quadrupeds"
(kl. 1). In kl. 4 de woorden voor „small quadrupeds, birds and insects
and some trees"; in kl. 10 voor „animals and collectives, abstract
nouns". ') Hoe de dieren in de afrikaansche talen gaarne enkel
naar de typische kenmerken van hun soort benoemd worden, weten
we al. Deze oeroude totemistïsche gewoonte, díe in de aequatoriale
talen haar hoogste bloei beleefde, werkt hier blijkbaar nog na. En
juist bij die groep van vormen, waarvoor de totemistisch georiënteerde mentaliteit om allerlei redenen de meeste interesse heeft!
Maar het fijnst vertakt, en ook het meest karakteristiek voor het
verschil in opvattingsrichting tusschen de nigritische en de westersche mentaliteit, is de structuur in het sherbro, waar naar de
vocabularia van SUMNER gerekend in totaal 52 nomina het globaliseerende m- of n-teeken voeren. Men heeft 1. de namen van een
aantal dingen die bijzonder lang of ook lang en hol zijn. „rope; line;
sling; nail; pipe; key"; speciaal voor messen en houwers, waarvan
vooral de lange rechte snede geïmponeerd heeft, „knife ( 2 X ) ;
cutlass". 2. voor dingen die dik en rond of ook hol en rond zijn zooals
ijzeren potten, flesschen, kalebassen, „pestle; mortar; iron pot;
small iron pot; iron, iron pot; bottle; calabash". 3. voor dingen die
altijd in een zekere collectiviteit voorkomen of met een zekere
collectieve beteekenisnuance. „tooth; root; huk „hook" (is gekromd;
pi. η-huk of i-huk; een leenwoord?); farm (cfr. nedl. dial, gedoeite,
gedoente)". 4. een groóte groep voor vruchten die in trossen of in
i) С F. SCHLENKER. Grammar of the Temne language; § 19. N. W. THOMAS.
Timne Grammar and Stories, p. Χ.
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aren groeien, groenten, „banana; fruit; pepper; ground nut; orange;
paw-paw, papaw 1 ); rice; lime; vegetable". 5. voor dieren, vooral
visschen en insecten die in groepen bijeenleven. 2) „catfish; a kind
of fish ( 2 X ) ; frog; ant; dove (fly); horse; mullet; squirrel;
animal (beef)". 6. voor personen die enkel naar een bepaalde kenmerkende eigenschap benoemd staan, vooral verwantschapsnamen.
„grandmother; grandfather; mother; mother-in-law; father-in-law;
sister; brother; young girl; uncle; friend; blacksmith; baby". 7. En
tenslotte voor een half abstractum, „name". Hoe prachtig sluit de
constellatie in het klassensysteem hier aan bij die van het grammaticale stelsel in het algemeen! Hoe volkomen is deze harmonie,
en hoe nuttig dus ook deze beide groepen van feiten steeds in
samenhang met elkaar te bestudeeren!
2. De middengroep. Het dyola.
Blijft er bij de voorgaande talen, wellicht op het gola na, steeds
nog iets wankels hangen in het taalsysteem, met het dyola, dat de
middengroep der W. Atlantische talen opent en gesproken wordt
tusschen de Casamanca en de Gambia, wordt ineens volop het ideale
type van een bantuide taal bereikt. De klassifïcatietendenz is hier
zóó innig met alle verdere vezelen van het grammaticale systeem
verweven, en heeft naar buiten toe ook zulke duidelijke vormen
gekregen, dat alles bijeengenomen een gave en beheerschte eenheid
tot stand gekomen is van een zeer bijzonder cachet. Een ervaren
bantukenner als SACLEUX verklaart ronduit „ . . . . le système grammatical du Dyola est identique à celui des langues bantoues. 3) Een
waarlijk niet geringe lof voor een taal, waarin de klassificatietendenzen in ieder geval toch nog betrekkelijk jong zijn!
Het aantal klassen van het dyola staat tusschen dat van het gola
en het temne in, en bedraagt 9. Alle hebben hun eigen prefixen
zoowel voor het enkel- als voor het meervoud; behalve de locale
klasse die vanzelf buiten de numerusdistinctie valt. Een overzicht
vindt men hieronder (p. 229), waar het klassenstelsel van het dyola
ook verder onderzocht is. In het meervoud loopt het aantal klassen
ineens van 9 op 4 terug. Ook hier is de constitutie der verschillende
groepen dus blijkbaar weer begonnen in het singulare, waar men
zich bij het aanschouwelijk worden van elk der onderdeelen uit de
4 Sir H. JOHNSTON. Liberia. London 1906. Vol. I, p. 423; Vol. II, p. 536, 568,
608,
901.
г
) Sir H. JOHNSTON. Liberia Vol. II, p. 997, 1036.
') E. WlNTZ. Dictionnaire français-dyola et dyola-français précédé d'un essai
de grammaire. Paris 1909. Préface de Ch. Sacleux, p. IX.
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belevingstructuur het best van de verschillende waardeeringsgraden
bewust kon worden. Maar in 't plurale deed men het voorloopig
herhaaldelijk nog af met het besef van een zekere collectiviteit, een
vage „gestalte" juist zooals hierboven in de meer Z. talen. Het
luidt b.v. a-fal „ami" pi. ku-fal (kl. 1), maar eveneens di-ôkon
„danse" pi. k-ôkon (kl. 8); è-Ъе „boeuf" pi. si-be (kl. 2), maar ook
s-атЬип „feu, feux" (kl. 6).
Het dyola kent ook weer het onderscheid tusschen bepaalde en
onbepaalde vormen en drukt dit uit door de toevoeging van artikels,
die gewoonlijk bestaan uit een vast pronominaal element α-, waar
aan verder het correspondeerende klassenteeken als tweede lid
wordt toegevoegd. Een combinatie dus van de uitdrukkingsprocédés
van het sherbro en het temne.
3.

De N. ondergroep. Het wolof.

Met het wolof, een in de fransche Senegalkolonie verbreide taal,
snijden we de N. groep der W. Atlantische talen aan, waartoe
verder in dezelfde streken nog het serer en het ful en, iets meer
naar het Z. langs de Geba, ook het fada behooren. En raken daarmede tevens het interessante en belangrijke probleem van een
groóte verandering in het bantuide taalsysteem: de overgang van
een prefigeering der klassenindices naar een suffigeering. Er doen
zich in deze talen n.l. allerlei zonderlinge verschijnselen voor,
meestal aan de nominale anlaut, die naar het schijnt door de genoemde hypothese het best verklaard kunnen worden. Niet overal
zijn ze even duidelijk, zoo heeft b.v. het wolof er nog maar weinig
meer van over. Maar in beginsel zijn toch al de N. talen met deze
zelfde tendenz geïmpregneerd of althans geïmpregneerd geweest.
We beginnen met het wolof, omdat de kwestie zich hier in vrij eenvoudige vormen voordoet en wat de kern betreft, reeds opgelost is
door den franschen geleerde J. B. RAMBAUD.1)
Het wolof bezit in zijn taalsysteem 8 verschillende stellen
van determineeringspartikels, die elk telkens uit een consonantisch en een vocalisch deel bestaan. De vocaalvariaties geven daarbij
de nadere aard der determineering aan. 2 ) De i- vocaal wordt
gebruikt „lorsque Γ objet dont on parle est présent devant les yeux
ou l'action s'accomplit en ce moment même"; de e-vorm daarentegen in het andere geval „si Γ objet est éloigné ou s'il s' agit d'une
i) J. B. RAMBAUD. De la détermination en wolof. В S L Ρ Bd. Χ (1898), No. 45;
p. CXXII-CXXXVI. —г Les pronoms personnels et possessifs en wolof. В S L Ρ
Bd. XII (1903), no. 51 ; p. CXVI—СХХ.
!
) J. В. RAMBAUD. La langue wolof. Paris 1903.
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action passée". Ker gi „cette case-çi" maar ker ge „cette case-là";
wakh Ы „cette parole qui se prononce en ce moment" maar wakh
be „cette parole qu'on a entendue auparavant". Op dezelfde wijze
ook de wisselingen dyi : dye ; ki : ke ; li : le ; mi : me ; si : se ; wi : we.
Dient het object slechts zeer vaag aangeduid te worden, dan kunnen
eenvoudig alle teekens wegblijven of ook de e- vocalen aan de parti
kelconsonanten worden voorgevoegd; tol bi „ce champ-ci" maar eb
tol „champ, un champ"; dekh gi „cette rivière-ci", dekh ge „cette
rivière-là" maar eg dekh „une rivière".
Over de beteekenis der consonantische elementen, die blijkbaar
het constante en karakteristieke deel der partikels uitmaken, heeft
gedurende tientallen van jaren een debat geloopen. De toestand is
hier ook werkelijk vrij complex, telkens komen uit onverwachte
hoeken weer nieuwe moeilijkheden voor den dag. Vrij is de keuze
der consonanten in ieder geval niet; een combinatie als 'ker bi of
'wakh gi zou b.v. geheel tegen de geest van de taal indruischen. Maar
aan de andere kant komt de o-vorm bij niet minder dan de helft van
het totale aantal vormen voor, terwijl ki enkel aan twee stammen
kan worden toegevoegd: nit ki „l'homme"; lef ki, kef ki „chose
fabriquée par l'homme ou se rapportant à lui". Ook in het meervoud
zijn de verhoudingen weer slechts schijnbaar eenvoudig en duidelijk;
alle vormen, tot welke singulare groep ook behoorend, voeren regelmatig y. Maar vooreerst staan ook hier de stammen nit en kef weer
apart met hun teeken n-, ny-. En verder wist DELAFOSSE ook nog
de sporen van een derde pluraalteeken te vinden, zij het dan ook
dat dit reeds half versteend en geïsoleerd was ; nl. wa-, wo- in
vormen als ba-ram bi „doigt" pi. waram; bo-rom bi „chef" pi. worom;
mo-rom mi „l'égal" pi. worom. Hoe kunnen dergelijke merkwaardige
verhoudingen ontstaan zijn? En hoe passen ze aan bij de geschiedenis van het overige deel van het taalstelsel? De geheele ontwikkeling der meeningen met allerlei bijkwesties daaromheen kan men
uitvoerig beschreven vinden in het reeds geciteerde posthume artikel
van M. DELAFOSSE in het Festschrift-Meinhof. Classes nominales
en wolof. Hamburg 1927; p. 29-44. Voor ons doel worden slechts de
voornaamste punten aangestipt.
De eerste onderzoekers van het wolof, baron ROGER (1829) en een
missionaris voor wien het wolof de moedertaal was, de abbé BOILAT
(1858), meenden de merkwaardige partikel wisselingen, waarvan
zooeven sprake was, toe te kunnen schrijven aan „des règles
d'euphonie assurément bien remarquables" (baron ROGER), die
vooral zouden bestaan in een typische neiging tot repetitie van de
stamanlaut als eerste consonant van het determineerende element.
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Zòo heeft men b.v. gar gi „l'homme"; dyabar dyi „la femme"; fas wi
„le cheval"; suf si „la terre" etc. Ook FR. MÜLLER werd in zijn
„Grundrisz" getroffen door het groóte aantal gevallen, waarin deze
concordantie tusschen de beide opeenvolgende Anlaute werkelijk
bestaat en sloot zich daarom bij deze verklaring aan. *)
Alleen werd daar in zooverre een uitbreiding aan gegeven, als naar
MüLLER's meeníng de determineering in het wolof aanvankelijk door
een volledige herhaling van de woordstam zou zijn uitgedrukt; gur
„homme, un homme" maar *gurgur „l'homme, cet homme". Later
zou zich dan daaruit de verkorte constructie gur gu of gur gi ontwikkeld hebben. In andere taaistammen komt iets dergelijks voor.
Een veel dieper greep deed intusschen MGR. Α. KOBèS in zijn
„Principes de la langue volofe" (1855), waarin met een wonderlijk
inzicht in het eigenlijke leven en streven van de nigritische mentaliteit ineens volop het begrip van een nominale klassificatie op het
wolof werd toegepast. 2) En dat in een tijd, waarin dit zelfs voor de
bantu-talen van Midden- en Z. Afrika, waar de verhoudingen zooveel
duidelijker en scherper zijn, geheel verworpen begon te worden !
Volgens Mgr. KOBèS zijn het nl. niet zoozeer de met g anlautende
vormen die het partikel gi voeren als wel de namen van boomen;
bur gi „baobab"; mbugan gi „palétuvier". De namen van vruchten
hebben speciaal dyi of dyu, die van vloeistoffen mi. En de nomina
agentis worden meestal met bi nader gedetermineerd. Daarmede had
het debat ineens een geheel andere richting gekregen!
Maar ook nu was het resultaat weer niet ten volle bevredigend;
ook voor het nieuwe aspect bleken bij nader onderzoek niet alle
duistere punten te wijken. Want vooreerst is het aantal vormen, dat
aan de sterk gespecialiseerde klassenkategorieën van Mgr. KOBèS
ontsnapt, maar verder wèl ineens uit de concordantieregel verklaard
kan worden, vrij groot ; men heeft b.v. ook bentan bi „fromager
(arbre)"; kuni gi „fruit du ronier" etc. En vervolgens zijn ook de
gevallen, waarin de semantische verhoudingen wel in orde zijn,
maar tegelijkertijd ook de anlautsconcordantie nog volop levend
gebleven ís, zeker te vele in aantal om enkel als toevallige coïncidenties verklaard te kunnen worden. Als niet alle teekenen bedriegen
moet hier een diepere oorzaak achter schuilen. Zoo schijnt het dus
bij slot van rekening, of híer eerder van twee verschillende zijden
eenzelfde stuk waarheid is benaderd geworden, dan wel twee vol'
1) FR. MÜLLER. Grundrisz der Sprachwissenschaft; Bd. I, 2; p. 93 v.
) Mgr. A. KOBèS. Principes de la langue voloffe. Dakar 1855. — Grammaire
de la langue volofe. St. Joseph de Ngasobil 1869. (Mij niet toegankelijk). Vgl.
ook Gén. FAIDHERBE. Langues sénégalaises. Paris 1887; p. 5—23.
г
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komen tegenstrijdige en onvereenigbare oplossingen gevonden. En
het wachten was dus slechts op de verbindende vonk, die in staat
zou stellen ineens het volle geheel te overzien. Deze vonk wist J. B.
RAMBAUD uit zijn materiaal los te slaan in het eerste artikel
dat hierboven reeds geciteerd werd.
J, B. RAMBAUD studeerde eigenlijk op de woordvorming van het
wolof. Hij ging na waar de verschillende vormen van deze taal
vandaan kwamen en slaagde er daarbij herhaaldelijk in om door
geregelde consultatie van de naburige talen van eenvoudiger struc
tuur, als de mandingo-dialecten, het temne, het serer etc, van de
gewone oudgewende wolofvorm een prefix af te splitsen, dat reeds
met de woordstam vergroeid en daarom aanvankelijk niet opgevallen
was. Ongetwijfeld zijn niet alle voorbeelden van dit verschijnsel die
RAMBAUD opsomt even zeker; ook na zijn artikel blijven we hier
veelal in het duister tasten. Maar er zijn toch ook zekere gevallen
onder; zoo b.v. bij het woord bu-fta Ы „instrument à vent". De grondvorm is hier blijkbaar verwant met fuf „souffler", stam f-; de anlaut
Ьи- ís dus secundair. Op geheel dezelfde wijze ook fe-kha wi „la
poutre" cfr. kher „pierre, bloc, piquet"; ga-sâkh gi „la chenille" cfr.
sâkh „id."; ga-dâm gi „la foie" cfr. serer dame „id."; ku-ber Ы „la
porte" cfr. ne-bu, u-bu „fermer"; mi-ta mi „anus" cfr. tat „id.";
me-wu mi „lait aigre" cfr. so-wu mi „lait frais"; so-khor Ы „le
méchant" cfr. khos „méchanceté" etc.
Het merkwaardige is nu dat, zooals ook uit deze weinige voorbeelden reeds blijkt, in bijna al de hier bedoelde gevallen het
afgesplitste nominale prefix in vorm geheel of gedeeltelijk samenvalt
met het gesuffigeerde determineeringsteeken. Dit is natuurlijk zeer
belangrijk, omdat nu het vermoeden ontstaat, dat ook bij de concordantiefeiten — of althans bij een overwegend deel daarvan — het
gerepeteerde nominale element in oorsprong geen stamanlaut is,
maar een doodgewoon prefix. En daarmede zou opnieuw een geheel
andere wending in de stand der kwestie komen I RAMBAUD zag deze
consequentie onmiddellijk in en ging daarom zorgvuldig na, of met
zijn methode wellicht alle huidige determineerende teekens van het
wolof in versteende vorm konden worden teruggevonden. En men
kan niet anders zeggen, dan dat deze poging, van de afloop waarvan
natuurlijk in methodologisch opzicht veel afhing voor het verlangde
bewijs, volkomen geslaagd is. Voor elk van de teekens Ы, dyi, gi, ki,
li, mi, si en wi lukte het minstens één zeker voorbeeld te vinden.
Op het oogenblik is de prefigeering der klassenteekens in het wolof
echter geen levend grammaticaal procédé meer; suffigeering is de
algemeene regel, die b.v. ook in verreweg de meeste gevallen bij de
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later in de taal ingedrongen leenwoorden wordt doorgevoerd. De
groóte conclusie, die de voornaamste van de voorgaande moeilijkheden oplost, ligt nu dus voor de hand : het wolof is overgegaan van
een prefigeerïng naar een suffigeering der klassenteekens. Maar bij
wijze van tusschenphase heeft het daarbij ook een tijdlang deze beide
procédés tegelijk toegepast. En in die dagen was de herhaling van
het anlautende woorddeel achter de stam vanzelf het meest gewone,
dat in het taalsysteem kon voorkomen. En daarop gaan dan ook in
laatste instantie de feiten van ROGER, BOILAT, MüLLER en later ook
nog FAIDHERBE, terug. Op den duur werd de suffigeeringstendenz
echter steeds sterker; het oude prefix begon zijn functie te verliezen
en los te raken. In de meeste gevallen verdween het tenslotte spoorloos uit de taal, maar in andere was het etymologisch bewustzijn
van de sprekers ook al zoozeer vertroebeld, dat het regelrecht als
stamanlaut verstaan werd: de versteende teekens van RAMBAUD,
waarop later nog een Herhaling volgt als determineerend woordsuffix.
I.

*bi res „racine"

П. *Ы res Ы „id."
Ш. res bi „id."

'dyi bar „femme"
*dyi bar dyi „id."
dyibar dyi „id."

Als geheel staat de taal thans vlakbij de volledig doorgevoerde
derde phase. Waarom het aanvankelijke klassenprefix in het eene
geval onverbrekelijk met de woordstam vergroeid is, maar het zich
in het andere zonder meer liet transponeeren, is vanzelf moeilijk uit
te maken, zoolang we nog niet over goed gecontroleerde lijsten van
voorbeelden kunnen beschikken. Maar in ieder geval schijnt de
woordbeteekenis aan dit onderscheid niet vreemd te zijn. Zoo zal
het wel geen toeval zijn, dat er in RAMBAUD'S series juist zooveel
namen van lichaamsdeelen en verwantschapsnamen voorkomen
onder de vormen met versteening.
Nog een ander punt waarop in dit verband reeds eerder gewezen
is begrijpen we nu; nl. dat de versteende prefixvormen niet altijd
precies samenvallen met die der huidige partikels. Dergelijke geheel
of gedeeltelijk functieloos geworden elementen, weten we uit de
algemeene taalwetenschap, kunnen soms de meest zonderlinge ver
schrompelingen ondergaan, waarvoor verder in détails geen regels
meer te geven zijn. 1 ) Tegen RAMBAUD's transpositietheorie pleiten
doen deze kleine vormnuances dus in ieder geval niet.
»] W. HORN. Sprachkörper und Sprachfunktion*. Berlin 1923. Vgl, ook hierachter p. 116.
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Misschien heeft R A M B A U D de door hem gevonden feiten niet zoo
strak van de andere gescheiden gehouden en de daaruit afgeleide
conclusies ook niet zoo scherp geformuleerd als hierboven geschied
is. Over „klassen" wordt in zíjn artikel b.v. eigenlijk niet gesproken;
zeer voorzichtig luidt de term „la catégorie de l'objet représenté par
le nom" etc. En ook de overgangsperiode van gelijktijdige pre- en
suffigeering, tusschen de oude en de nieuwe toestand in, komt daarin
niet geheel tot haar recht. In zijn latere boek „La langue wolof".
Paris 1903, is RAMBAUD zelfs geheel op zijn eigen theorie teruggekomen. De voorbeelden van anlautsconcordantie worden nu
klakkeloos naast de andere gezet, die op klassenvorming wijzen; en
de conclusie luidt min of meer resigneerend „Dans l'état actuel de la
langue, on ne peut donner aucune autre explication sur les particules
de détermination nominales". 1 ) Maar dit alles doet aan R A M B A U D ' S
verdienste niets af: in principe heeft deze — geen linguist maar een
militair ! — zeker het raadsel van de determineerende wolofteekens
opgelost en daarmede ineens ook dè groóte lijn uit de ontwikkelingsgeschiedenis dezer taal ontdekt.
Veel klaarder en ook met veel meer argumenten heeft MHe L*
HOMBURGER later nog op het bantuide karakter van het wolof gewezen; op dit punt kan er thans geen enkele redelijke twijfel meer
overblijven. 2) Nog een stap verder ging tenslotte M. DELAFOSSE
in zijn reeds geciteerd artikel uit het Festschrift-Meinhof, waarin
o.a. ook getracht werd — en ten deele zeker met succes — de grondslag vast te stellen waarop elk der singulare wolofklassen berust.
Rest nog slechts erop te wijzen, hoe de versteening van enkele
prefixen aan de nominale wolofstam bij de pluraliseering soms
tot hetzelfde type anlautswisselingen geleid heeft, als we
hierachter nog in het fada, het ful etc. zullen zien. In de
dagen van een gelijktijdige pre- en suffigeering der klassenelementen behoorden deze vanzelf weer tot de meest gewone dingen
van de dag: de oriëntatie van het taalstelsel leidde daar vanzelf
toe. Maar later, toen enkel suffigeering regel werd in de taal, raakten
deze gevallen geïsoleerd. In het wolof heeft men minstens 3 zekere
voorbeelden: morom mi (<cmo-rom mi) „l'égal" pi. wo-rom ny
(misschien ook wo-rom y) met het door DELAFOSSE ontdekte derde
pluraliseeringsteeken wa-, wo-. Verder lef, kef „chose" f < le-t, ke-f;
cfr. mandingo fe, fo „chose concrète") met in het singulare het
partikel ki, maar in het meervoud ye-f ny „choses"; en tenslotte
>) J. RAMBAUD. La langue wolof; p. 21.
) L. HOMBURGER. Le wolof et les pariers bantous. M S L P t. XVII (1912);
p. 311 vv.
s
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b-ante Ы „bâton" pi. w-ante y. Misschien sluiten ook wâ „homme"
pi. gâ; pan „jour" pi. fan hier nog aan, maar van deze vormen is
helaas het suffix niet met zekerheid te achterhalen. Zoo past ook in
dit opzicht het wolof dus weer geheel in het raam van zijn beter
bekende nabuurtalen. 1 )

Het tul.
Het ful is een van de weinige W. Sudantalen waarover we in het
algemeen goed ingelicht zijn, ook over de dialectische verhoudingen.
Maar het is dan ook de lingua franca van meerdere millioenen van
negers uit de geheele strook vanaf de kusten van de Atlantische
Oceaan tot aan het centraal-afrikaansche gebied ten Z.W. van het
Tchadbekken. We hebben hier — om van oudere bronnen maar af
te zien — het Handbuch der Ful-Sprache van D. WESTERMANN.
Berlin 1909., dat het dialect van Sokoto, de hoofdstad van het
vroegere gelijknamige keizerrijk der Fulbe, tot grondslag heeft; de
Fulani grammar van SYLVIA LEITH-ROSS. Lagos z. j . (1920?), die
de taal van ongeveer dezelfde streken (Nigeria) behandelt; voor de
meer O. gelegen dialecten F. W. TAYLOR'S A first grammar of the
Adamawa dialect of the Fulani language (Yola). Oxford 1921 en
H. GADEN'S kleine maar belangrijke „Note sur le dialecte foul parlé
par les Foulbé du Baguirmi". JA. Dixième Série, t. XI (1908), p. 1-70.
Het middendeel van het ful-terrein, in het bijzonder het dialect van
Masina, werd het eerst behandeld door J. CRéMER in het eerste deel
van de bekende fransche serie Matériaux d'ethnographie et de
linguistique soudanaises. Paris 1923, en het W. dialect van Senegambië weer vooral door H. GADEN in zijn uitvoerig werk Le Poular,
dialecte peul du Fouta sénégalais. Paris 1913-Ί4 (2 tomes).
Toch is onze kennis van het ful voorloopig meer breed dan diep;
de eigenlijke problemen die aan de taalstructuur vastzitten vindt
men in de bovenstaande werken — op het laatste na — niet of slechts
zeer summier behandeld. Pas in de laatste jaren is daarin een groóte
verandering ten goede gekomen. Vooreerst losten H. GADEN en A.
KLÍNGENHHBEN elk voor een deel de groóte kwestie over de anlautspermutaties op, waarmede ineens ook een heel stuk van de taaihistorie van het ful bloot kwam te liggen. En later zette KLINGENHEBEN de kroon op het werk met zijn Habilitationsschrift over Die
Laute des Ful. Hamburg 1927., waarin voor het eerst systematisch
het klankstelsel van de taal werd behandeld en daarmede een vaste
>) Vgl. hierachter p. 126.
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grondslag gelegd voor alle verdere wetenschappelijke ful-notitie en
ful-studie.
Voor ons doel is in het heele complex van problemen, hetwelk zich
rond het ful heeft opgehoopt, dat van de merkwaardige anlautswisselingen zeker het meest belangrijk. Maar het zal toch, evenmin als
hierboven, noodzakelijk zijn tot in alle détails de ontwikkeling der
opinies op dit punt na te gaan. Want veel van wat daarover in het
midden is gebracht door BARTH, REICHARDT, KRAUSE, TAUTAIN,
GUIRAUDON, ARENSDORFF e.a. bezit momenteel, nu de kwestie
eigenlijk beslist is, nog slechts óf documentaire óf zuiver historische
waarde. 1 ) Toch moeten we eenige dingen releveeren. Meer gegevens
vindt men in A. KLINGENHEBEN's artikel Die Präfixklassen des Ful.
ZES Bd. XIV {l923-'24), p. 189 vv., 290 w .
Het markante feit is nl.f dat in het ful bij de overgang van het
eene numerus naar het andere, niet alleen zooals te verwachten was
het gewone achter de stam volgende klassenteeken wisselt, maar
óók nog de anlaut. En dit wel volgens een bepaald vast schema, 2)
dat in beginsel reeds terug gaat op generaal FAIDHERBE, den grondlegger der fransche Senegal-kolonie, maar later door MEINHOF is
gecompleteerd :
Spiranten: w r j
7 f s X
Explosiva: Ь d tf g ρ t' k
Nasale verbindingen: mb nd rid" 'ng.
Met de teekens n' en d' worden hier gepalataliseerde „coronale"
klanken aangeduid, de correspondeerende π en d zijn zuiver
alveolaar, de 'n is dorsaal, de X is stemloos maar de γ stemhebbend.
Op enkele ondergeschikte punten na ís men het over de beteekenis
van dit schema vrijwel eens. Veel moeilijker is echter de vraag naar
de verdere wetmatigheden die hier nu heerschen. Er zijn groóte
reeksen van nomina, waarbij de singulare vorm reeds de spirantische
anlaut voert, waaruit dan secundair in het meervoud de explosief
ι) Η. BARTH. Sammlung und Bearbeitung Central Afrikanischer Vokabularien.
Gotha 1862—'63. CH. REICHARDT, Grammar of the Fulde language. London 1876.
G. Α. KRAUSE. Ein Beitrag zur Kenntnis der Fulischen Sprache. Leipzig 1884.
Dr. TAUTAIN. Contribution à l'étude de la langue foule. Rev. de ling, et de philol.
comparée. Bd. 22 (1889), p. 347 vv.; Bd. 23 (1890), p. 28 vv.; 118 vv.; 212 vv.
TH. DE GUIRAUDON. Manuel de la langue foule parlée dans la Sénégambie et le
Soudan. Paris 1894. L. ARENSDORFF. Manuel pratique de la langue peulh.
Paris 1913.
2
) L. FAIDHERBE. Essai sur la langue poul. Paris 1875. — Grammaire et
vocabulaire de la langue Poul. Paris 1882 (= de 2e druk van het eerstgenoemde
-werk). Vgl. ook — Langues sénégalaises. Paris 1887. Verder Bulletin du comité
d'études historiques et scientifiques de Afrique Occidentale Française t. IV
(1921), p. 617 vv.
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wordt afgeleid; maar bij een niet minder groot aantal zijn de verhoudingen juist andersom; fabru „kikvorsch" pi. pa'bi; wanare
„mantel" pi. banade maar Pulo (Pullo) „een Ful-man" pi. Fulbe;
dafado „die hongerig is" pi. rafa'be etc. Welke is hier nu telkens de
phonetische grondvorm? Welke groepen volgen het eerste procédé,
welke het andere? Welke demarcatielijnen gelden hier in het
nominale stelsel? Zoolang men deze niet tot in bijzonderheden kent,
blijft het permutatieschema natuurlijk een eeuwig doorloopende rol
van klanken, waarmee men niets kan beginnen.
Verreweg de meeste oudere onderzoekers dachten hier nu aan een
zelfstandig tweede type van nominale klassificatie, dat het systeem
der suffixklassen zou kruisen en uitsluitend aan de anlaut zijn
morphologische reflex vond. Bij de eene ondergroep was de spirant
regel in het singulare, bij de andere de explosief. MEINHOF wilde dit
,(prefixklassen"-stelsel nu zelfs nóg eens in twee lagen gaan onderverdeelen: een oudere en zeer verspreide distinctie zou de persoonsvan de zaaknamen scheiden, een jongere dito de augmentativa van
de deminutiva. Maar ook daarmede werd aan de complexe feiten
nog niet ten volle recht gedaan, zooals KLINGENHEBEN later bewijzen
kwam. Want er bleken ook vormen te bestaan, die het gewone
permutatieschema min of meer doorbraken, en zonder eenige
anlautswisseling zoowel in het singulare als in het plurale geregeld
een explosief voerden I Het beste was voor deze zonderlinge typen
eveneens maar weer een eigen „prefixklasse" op te stellen, al was
het ook niet mogelijk daarvoor verder een eigen semantische karakteristiek aan te geven I Alles bijeengenomen kwam de sleutel, die het
permutatieschema hanteerbaar moest maken, er dus a.v. uit te zien:1)

Personenklasse:
Niet-personenklasse:
Augmentativa:
Deminutiva:
Neutrale klasse:

Sing.

Plur,

explosiva |-f- /-)
Spiranten
nasale verbind, (-f- л-)
explosiva ( + /-)
explosiva ( + '-)

Spiranten
explosiva ( + ¡-)
explosiva (-f- /-)
nasale verbind. ( + n-)
explosiva (-f- /-)

Men heeft b.v. ook 'ngora „een groóte man" pi. gorko; gorel „een
kleine man" pi. 'ngoron'; kampuya (< n-hampuya) „een groóte
antilope van de hampuire-soort" pl.kampuyo; bangel „kleine aap"
pi. mbadon van wandu „aap" pi. badi; dondorki „draagbaar" van
Von(i-„dragen" pi. dondorde etc.
i) C. MEINHOF. Das Ful in seiner Bedeutung für die Sprachen der Hamiten,
Semiten und Bantu. Ζ D M G Bd. 65 (1911); p. 177—221. — Die Sprachen der
Hamiten, Hamburg 1912; p. 18 vv.; 31 vv. A. KLINGENHEBEN. Die Präfixklassen
des Ful. Ζ E S Bd. XIV {l923-'24); p. 189-222; p. 290-315.
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Erg waarschijnlijk ziet een dergelijke constructie er in het algemeen zeker niet uit. Minstens 3 verschillende typen van nominale
klassificatie door en over elkaar heen is wel wat veel. Gewoonlijk
doen de talen het met heel wat minder. Maar in een mengtaal als het
ful, waaraan door zoovele en zoozeer verschillende volkeren gebouwd is, zou dit misschien nog niet zoo zwaar mogen wegen. Erger
is daarom, dat ook geen verklaring wordt gegeven van het typische
chiliastische karakter, dat de ful-genusstructuur zoozeer kenmerkt.
MEINHOF had daarvoor wel een uitvoerige hypothese opgesteld over
een zekere genus-polariteit in deze talen; maar daarmede wordt bij
slot van rekening niets anders gedaan dan nog eens scherp met
enkele woorden omschrijven, hoe de feitelijke toestand in het taalstelsel is. Een adacquate verklaring der moeilijkheid is er niet mede
bereikt. 1 ) En zoo zijn er nog meer punten, vooral op semantisch
gebied. Vandaar dat men langzamerhand steeds meer terugkwam van
de gedachte aan een zelfstandige ordening der fulnomina volgens een
kleiner of grooter aantal „prefixklassen", en zijn aandacht voortaan
vooral op het woordeinde concentreerde en op de daar tot uitdrukking gebrachte klassificatie. Want ook daarbij deden zich weer
verschillende karakteristieke feiten voor, die voor een bantuide
suffixtaai zeer ongewoon zijn, maar wel weer nauwkeurig met de
reeds bestudeerde anlautspermutaties overeen kwamen. Alleen zijn
de verhoudingen hier zeker veel eenvoudiger. Globaal genomen wist
men in 3 étapes tot de synthese door te dringen.
De eerste vondst betrof de vorm der fulsuffixen en vooral die van
hun anlaut. Geheel onafhankelijk van elkaar en in sterk uiteenloopende dialecten constateerden GADEN en MEINHOF, dat daarvan
telkens 3 typen voorkomen, die precies met elkaar wisselen als in
bovenstaand permutatieschema staat aangegeven. 2 ) Zoo worden
-ri, -di en -ndi in het anaphorische pronominale systeem b.v. steeds
door ndi gereflecteerd; -α, -ga en -n'ga door n'ga etc. De taal werd
hier blijkbaar geleid door een begrijpelijk streven naar het ongerept
bewaren van de nominale stamvorm, waar deze samenstootte met
1) С MEINHOF. Die moderne Sprachforschung in Arika. Berlin 1910; p. 134-136.
— Die Sprachen der Hamiten; p. 19 vv. Vgl. ook Α. SCHAADE. Zwei Studien über
das grammatische Geschlecht im Semitischen. Zs. für Semitistik und verwandte
Gebiete. Bd. V (1927); p. 185-194. A. DREXEL. Kann das Ful als eine hamitische
Sprache gelten ? Festschrift W. SCHMIDT. Wien 1928; p. 45-60.
!
) D. WESTERMANN. Handbuch der Fulsprache; p. 204 vv. С MEINHOF. Das
Ful in seiner Bedeutung..; p. 191-200. H. GADEN. Le Poular. t. I.; p, 21. Vgl. ook
S. LEITH-ROSS. Fulani grammar; p. 19. Α. KLINGENHEBEN. Die Präfixklassen des
Ful; p. 302. KLINGENHEBEN'S opmerking dat GADEN het artikel van MEINHOF niet
„wirklich" gelezen zou hebben wordt m.i. door de feiten weerlegd. Vgl. b.v.
Le Poular; t. I, p. 17,20 (§ 29), 21 en 42.
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een suffix. Want alleen als de stam op een consonant uitging, en ook
het suffix met een dergelijke klank begon, moest de laatste wijken
•en in permutatietrap dalen; b.v. van een explosief tot een spirant
worden gereduceerd of soms zelfs totaal wegvallen. Was de nominale
auslaut echter vocalisch, dan kon de suffixanlaut volop in zijn oorspronkelijke staat bewaard blijven. En ook in de constructie van een
substantief met een adjectief golden weer dergelijke regels. Het
suffix, dat het adjectief te voeren kreeg, hing natuurlijk af van de
nominale klasse, waartoe het voornaamste constructielid behoorde.
Maar de juiste vorm waarin dit optrad werd bepaald naar de
gesteltenis van de adjectivische stam. Van de stam hes „nieuw"
met een consonantische auslaut heeft men b.v. achtereenvolgens
kes-o (klasse 'o) ; hes-e-re (klasse de) ; hes-e (klasse ge) ; kes-u
(klasse gu) ; hes-o (klasse Âro) ; kes-i (klasse 'di) ; kes-um (klasse
^dum) etc; maar van rane „wit" met een vocaal op het einde b.v.
•dane-do (klasse Ό) ; rane-be (klasse 'be) ; ndane-ri (klasse di) ;
ndane-wu (klasse gti) ; dane-wel (klasse gel) ; dane-hi (klasse ki) ;
dane-de (klasse de) ; ndane-hon (klasse kon) etc. Een respectabel
aantal mogelijkheden dus, die op het eerste gezicht misschien aan de
parallelle feiten uit het temne, het gola etc. zouden doen denken;
maar in werkelijkheid toch op niets anders berusten dan phonetische
spelingen van geheel onschuldig karakter. Alleen is opmerkelijk de
sfeer van gevoeligheid, waarin de verbinding van stam en suffix hier
plaats heeft; in andere bantuide talen geeft deze in het geheel geen
moeilijkheden.
Van nog meer belang is de verdere groóte ontdekking van GADEN
in het poular, later door KLINGENHEBEN met nigeriaansche feiten
bevestigd, dat het nl. ook de suffixklassen zijn, die de doorslag geven
voor de permutatietrap van de nominale anlaut. 1 ) Er zijn klassen die
steeds een spirantische anlaut verlangen; maar weer andere willen
-even geregeld een explosief, nóg andere tenslotte een nasale klankverbinding. Dit is dus juist het omgekeerde standpunt van vroegerI
De anlautspermutaties zijn niet autonoom, hangen niet af van zelfstandige „prefixklassen" of iets dergelijks, maar worden eenvoudigweg naar de gesteltenis van het woordsuffix bepaald. Men heeft het
volgende interessante schema. (Zie volgende bladz.).
Men heeft b.v. rul-de „wolk" van de (/e-klasse, dus van een klasse
van het eerste type; maar in het meervoud valt deze vorm onder de
'rfe-klasse, dat is er dus een van de tweede soort. En men vindt daarom ook dul-e „wolken". Eveneens son-e ^¿e-klasse) „een koe die
") H. GADEN. Le Poular; t. I, p. 18 v. A. KLINGENHEBEN. Die Präiixklassen des
Pul; p. 302.
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goed melk geeft" pi. t'on-i ('(/i-klasse); hundu-ko (¿o-klasse)
„mond" pi. kundu-le ('de-klasse). Als de singulare en de plurale
klassen tot hetzelfde klassentype behooren verandert de nominale
anlaut natuurlijk niet bij de numeruswisseling; pattu-ki „acacia
gomboom" pi. pattu-le ('de-klasse) ; bifir-gal (gaZ-klasse) „waaier"
pi. bifir-'de ('</e-klasse). Maar weer wel gor-el (ge/-klasse) „klein
mannelijk dier" pi. ngor-on (Aon'-klasse) ¡ ngas-ka (¿α-klasse) „uit
holling" pi, gas-'de ('(/e-klasse). In een constructie van een substan
tief met een adjectief is bij wijze van klassenconcordantie de nomi
nale suffixklasse ook weer beslissend voor de anlaut van het
adjectief; men vgl. de hierboven reeds gegeven adjectivische voor
beelden. En verder nog van de stam wot „eenig, een", waarvan de
anlaut in het senegaleesche fuldialect met g- en ng- permuteert,
neddo-'o got-'o „een mensch" fo-klasse) maar weer nagge wot-e „een
koe" (¿e-klasse); ook putu ngot-u „een paard" (¿u-klasse), hala
ngot-a „een enkel woord, een zelfde zaak" (¿α-klasse). De samen
hang tusschen de anlauts- en de auslautsfeiten blijkt hier dus heel
duidelijk ! De groóte vraag is maar: wat kan daarvan de oorzaak
zijn ? Hoe is het toch mogelijk, dat de suffixklasse over heel het
woordlichaam heen zulk een beslissende invloed uitoefent ? Steekt
daarin niet iets zeer onregelmatigs en zeer ongewoons ?
Dat dit laatste resteerende probleem eveneens werd opgelost en
daarmede de laatste sluier opgelicht, die over een heel stuk der
ful-ontwikkeling lag, is eigenlijk aan een vrij uiterlijke omstandigheid
te danken: de verwijzing door N. W. THOMAS naar de volkomen
parallelle verschijnselen in het fada en het limba. 1 ) Men vgl. ook
·) N. W. THOMAS. The Plural in Biafada. Man. Bd. XXI (1921); p. 93. No. 54.
A. KLINGENHEBEN. Die Permutation des Biafada und des Ful. Z E S Bd. XV
(1924—'25); p. 180.

UI
JOHNSTON'S materiaal over de South Guinea-Upper Gambia languages; groups K-N, nos 263—274 in zijn groóte boek over de bantuen semi-bantutalen. Oxford 1919-'22; p. 750—772. Vooral in het fada
is de situatie echter minder gecompliceerd dan in het fui; en toen
dus daar eenmaal de verklaring gevonden was kon men gemakkelijk
verder terugredeneeren.
Het fada.
In het fada, de interessante half vergeten taal van het Gebabekken in portugeesch Guinea waarop G. A. KRAUSE reeds in 1885
gestudeerd had, maar waarbij we 't verder nog vrijwel uitsluitend
met de gebrekkige woordenlijsten van KOELLE's Polyglotta moeten
doen, kon A. KLINGENHEBEN, die vooral N. W. THOMAS' aanwijzing
gevolgd heeft, na een zeer kritisch onderzoek de aanwezigheid van
minstens 12 verschillende woordklassen vaststellen. 1 ) De teekens
ervan zijn uitsluitend prefixen. Deze luiden met de inhoudsomschrijving erbij a. v.: kl. I. sg. u- (wu-, o-J pi. Ы- (Ьи-). „Personen"; kl. II.
sg. — pi. ba-. „Personen, Tiere, Körperteile, Kleidungsstücke, Haus
und Geräte"; kl. III. sg. — pi. та-. „Tiere, Körperteile, eszbare
Pflanzen, Geräte, Ortsbezeichnungen" u.s.w.; kl. IV. sg. a- (e·) pi.
ma-, „Vögel, Körperteile, Krieg, Axt" u.s.w.; kl. V. sg. bu- (wu-, u-)
pi. ma-. „Tiere, Körperteile, Pflanzen, Geräte, Ortlichkeit" ; kl. VI.
sé· ¿u- (ei-) pl- "»α-. „Tiere, Körperteile, Geräte"; kl. VII. sg. ndupl. ma-. „Körperteile, Hals"; kl. VIII. sg. — pl. nya „Geräte"; kl. IX.
sg. ¿an- (gam-, ga'n-) pl. nya- (nye-). „Körperteile, Geräte"; kl. X.
sg. ¿un- (gun-) pl. wa- (bo-, po-J. „Insekten, Vögel, Chamäleon";
kl. XI. sg. Ы- (bu-, be-) pi. sa-. „Bäume und-wohl nur hölzerneGeräte"; kl. XII. sg. i- (η-J pl. gu-, „Gröszere Tiere, Kohle".
De anlautspermutaties bij de overgang van het eene numerus
naar het andere zijn talrijk maar verre van constant. Voorzoover uit
de gegevens van KOELLE op te maken valt, luidt het schema:
Spiranten:
Explosiva:

w
b

r
t

γ
g

f
ρ

s
с'

s
k

A(%)
k

Dit is in het algemeen dus een sterke overeenstemming met het
ful ; alleen heeft men daar geregeld 3 anlautstrappen en hier maar 2.
Naar speciale permutatieklassen in welke vorm dan ook behoeft
') S. W. KOELLE. Polyglotta africana. London 1854. G. Α. KRAUSE. Die Fada
sprache am Geba-Flusse im portugiesischen West-Afrika. Ζ А О S Bd. I (1895);
ρ-, 363 νν. Α. KLINGENHEBEN. Die Permutation des Biafada und des Ful; p.
180—213; 266—272.
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blijkbaar niet gezocht te worden; in semantisch opzicht vindt men
daarvoor geen enkele steun. Ook hier zijn het weer duidelijk de
klassen van het gewone bantuide type geweest, die over het al dan
niet muteeren van de anlaut beslist hebben. En wel volgens het
hieronder staande strakke stelsel, dat juist zoo gebouwd is als dat
van GADEN voor het poular:
Sing.

Plur.

kl. 6.

Spirant

Explos.

kl. 3, 4, 9, 10 en 12

Explos.

Spirant

kl. 1, 2, 5, 7, 8 en 11

In beide numeri
gelijke permutatietrap

Men heeft b.v. u-sa ,,man( vriend" pi. bi-sa (kl. 1); -kasi „zwart
zwijn" pi. ma-hasi, (kl. 3) ; gu-fungaru „geweer" pi. ma-pungaru (kl.
6) ; e-tendye „hak van de voet" pi. ma-renye (kl. 4) ; gam-bahi
„schouder" pi. nye-fahi (kl. 9) ; n-ds'eamu (< n-s'eamu) „luipaard"
pi. gu-samu (kl. 12); maar weer wu-lina „slang" pi. ma-Una (kl. 5);
ou-ri „boom" pi. ma-ri (kl. 5); Ы-sani „amulet" pi. sa-san (kl. 11).
Een gemengd stel I
En nu de nominale klassificatie hier geregeld met behulp van
prefixen wordt uitgedrukt, is ook de verdere loop van het permu
tatieproces makkelijk te achterhalen. Want in kl. 9 en 10 zíjn het
ongetwijfeld de nasale auslaute van de prefixen gan- en gun- geweest
die de nominale anlaut in het sg. tot een explosief gemaakt hebben.
Van 'wei „haar, haren" b.v. in het sg. gam-boei ( < gam-woei), maar
pi. gewoon wei; zoo ook in kl. 10 en in kl. 12 met n-. Gun-ds'i ye
(< gun-sire) „bij" pi. wa-siye. Maar in het meervoud is de prefixauslaut hier telkens vocalisch (nye-, wa-, gu-), zoodat er dan geen
gevaar voor botsing met de nominale stamanlaut bestond en de
oorspronkelijke spirant makkelijk bewaard kon blijven. Ook de
prefixvormen van kl. 1, 2, 5, 7, 8 en 11 gaan alle op een vocaal uit,
zoowel in het enkel- als in het meervoud. Ook hier waren alle
anlautspermutaties dus van begin af aan uitgesloten. K1.3 en 4 gaan
volgens de permutatiesleutel geregeld met kl. 9, 10 en 12 mee; waarschijnlijk hebben de teekens daarvan aanvankelijk dus eveneens 'π
έη *απ-, *en- geluid. In de andere bantuide W. Sudantalen zijn
dergelijke teekenvormen zeer gewoon. Geheel volgens verwachting
is het echter weer, dat in het meervoud de auslaut vocalisch is, ma-.
auslaut in het singulare, gu-, gi-, klopt met de geschetste hypothese.
In het meervoud zou men echter een slotnasaal vermoed hebben.
Eenige moeilijkheid biedt ook de toestand bij kl. 6; de vocalische

113
Of heeft de m- van ma- hier reeds explosiveerend op de nominale
anlaut gewerkt ?
Zoo loopt de verklaring der fada-permutaties dus volkomen regelmatig af, wanneer men ze maar niet voor meer aanziet dan ze in
werkelijkheid zijn. Van de invloed van diepere psychologische
motieven, aparte „permutatieklassen" of bijzondere vormen van
„genuspolariteit", is hier niets te merken. Het gaat eenvoudigweg
enkel over een stelsel partieel^ phonetische assimilaties tusschen
prefixauslaut en stamanlaut, over voor een bantuide taal dus vrij
gewone feiten. KLINGENHEBEN zag dit duidelijk in.
Alleen één belangrijke conclusie dient daaraan direct nog te
worden toegevoegd. In verschillende gevallen blijft er bij deze gelegenheid van de oorspronkelijke volle prefixvormen weinig meer
dan een ruïne over. En in dezelfde mate lijdt natuurlijk ook het
totale stelsel daarvan geweld. Maar tot een dergelijk sterk reductieproces bij de vorm van zulke belangrijke grammaticale elementen als
de klassenteekens kan het alleen komen, indien tegelijkertijd ook
het gevoel voor hun functie belangrijk verzwakt is. Was dit niet het
geval, zou het hier enkel een eenzijdige morphologische afslijping
betreffen, dan was zeker een sterke reactie gevolgd. Want het taalsysteem wordt daardoor tot in zijn diepste voegen geraakt. Het kan
dus niet anders, of de beteekenis van het fada-prefixenstelsel moet
sterk aan het terugloopen zijn. Hoe dit verder in de W. Sudantaalgeschiedenis past, zullen we hieronder nog in bijzonderheden zien.
Voorloopig zij er nog slechts op gewezen, dat daarmede ineens ook
het veronderstelde wegvallen van de slotnasaal in kl. 3 en 4 van de
historisch-psychologische zijde zeker wordt gesteld.
De oorzaken der nominale

tul-permutaties.

Nu uit het fada gebleken ís op welke punten het telkens precies
aankomt in de verschillende permutatieschema's, valt het vanzelf
ook in de fultabel van blz. 110 direct op, dat niet minder dan alle
indices uit de eerste kolom op een vocaal uitgaan. Bij het samenstooten met een nominale stam kon hier de spirantische anlaut dus
gemakkelijk intact blijven. Maar ín de tweede kolom eindigt het
klassenteeken viermaal (vijfmaal) op het /-phoneem, dat reeds
MEINHOF aangewezen heeft als de eigenlijke oorzaak van het
explosief worden van een aanvankelijke spirantische anlaut (gal,
gel, gol, kal, (kol)). En in de derde kolom is nog op 2 plaatsen de
nasaal bewaard gebleven, die van de nominale anlaut een gecompliceerde nasale klankverbinding heeft gemaakt ('dam, kon). In alle
9
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andere gevallen is de auslaut der klassenindices vocalisch. Misschien
is hier echter, juist zooals zooeven in het fada, een oorspronkelijke
-*n of -*m weggevallen bij de verdere ontwikkeling der taal. Ook in
de 2e kolom treffen we op een vier- of vijftal plaatsen nog een slotvocaal aan, waar eigenlijk een *-/ zou zijn verwacht. Maar wellicht
is in deze gevallen het explosief worden van de nominale anlaut het
gevolg van de invloed van de explosieve anlaut k-, resp. 'd- van het
klassenteeken. Ook de teekens кщ en 'dum zouden naar onze op
vatting eerder in de 3e dan in de 2e kolom gepast hebben.
Zoo schijnen dus bij slot van rekening ook in het ful de druk
bediscussieerde permutaties op niets anders te berusten dan op een
allergewoonste contactassimilatie tusschen de auslaut van het klas
senteeken en de daarbij onmiddellijk aansluitende nominale anlaut,
die zich telkens onder andere omstandigheden voltrok. Voortdurend
ontstonden weer afwijkende permutatietrappen. Alleen dient daar
aan dan natuurlijk nog de verdere hypothese te worden toegevoegd,
dat de fulindices, die thans geregeld achter de stam staan, ooit
daarvóór hun plaats hebben gehad; dat m.a.w. het ful juist zooals het
wolof, in de loop van zijn ontwikkeling van een oorspronkelijke
prefigeering der klassenteekens tot het huidige stelsel der suffigeering is overgegaan. Men zou achtereenvolgens 3 periodes kunnen
onderscheiden in de geschiedenis der taal:
Ie periode: prefigeering der klassenteekens
type ki-lek „boom";
2e periode : gelijktijdige pre-en suffigeering der type ki-lek-ki „id." ¡
klassenteekens (overgangsperiode)
3e periode: suffigeering der klassenteekens
type lek-ki „id.".
(in de contemporaine fuldialecten)

Als geheel staat de taal thans zeker in de 3e periode; suffigeering
der klassenteekens is het eenige levende huidige fulprocédé. Maar
de permutaties, voorzoover daaraan nog de hand wordt gehouden,
wijzen ín beginsel tot halfweg de 2« periode terug. Historisch gezien
berusten ze op de versmelting van de nominale stam met de resten
der oude prefixteekens, die zich bij de groóte verschuiving naar het
woordeinde toe niet snel genoeg hebben kunnen redden en nu vooraan het woord min of meer functieloos en daardoor ook phonetisch
zeer onzelfstandig geworden zijn. Uit de verte zou men ze met de
door RAMBAUD in het wolof ontdekte gevallen van het type bu-fta Ы,
fe-kha wi etc. kunnen vergelijken.1) De meeste moderne nominale
nieuwvormingen en de later overgenomen leenwoorden vertoonen
daarom ook geen permutaties meer. Meestal is gewoonweg óf de
') Vgl. hierboven p. 102 vv.
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singulare òf de plurale anlaut voor beide numeri gegeneraliseerd;
soms ook de oorspronkelijke etymologische anlaut geheel onaangetast gelaten. Men heeft b.v. hako „loof" (.moderne Neubildung')
pi. hakoji; sobajo „vriend" (cfr. kanuri soba „id.") pi. soba'be.
Alleen in het poular, dat van allerlei kanten een fuldialect met sterk
archaische trekken blijkt te zijn, vindt men soms nog het omgekeerde; GADEN vestigt b.v. de aandacht op gevallen als dis-'do „rijk"
(cfr. fransch riche) pi. ris-'be; por-'do „een sterke" (cfr. fransch fort)
pi. tor-'be, *) waarbij zich de anlautswisselingen nog duidelijk vertoonen.
Hoe prachtig deze nieuwe verklaring der fulpermutaties, die alle
gewicht uitsluitend op de suffixklassen legt, bij de vroegere
theorieën aansluit is duidelijk voor ieder die de moeite neemt zich in
de ontwikkeling der meeningen op dit punt in te denken. Het is
veeleer een synthese van al wat er aan goeds en waardevols school
in het voorgaande die hier gegeven wordt, dan wel enkel een brute
tegenspraak van het oude standpunt. Dit is zeker niet de minste
charme van de contemporaine theorie! Ook de permutatiesleutel
met gansch het spel der oorzaken achter zijn vele wendingen, ligt
nu ineens voor ons open. In het singulare voeren de augmentativa
een klassenteeken van het 3e type, dat een nasale klankverbïnding
als nominale anlaut vraagt; in het meervoud echter een van het
tweede explosieve type. Bij de deminutiva is het juist andersom
gesteld. Ook het singulare element 'o van de persoonsklasse is weer
van het tweede type, maar het plurale 'be is spirantiseerend. In
het enkelvoud valt de non-personale groep in een heele reeks van
ondergroepen uiteen. De anlaut kan zoowel spirantisch als explosief als ook nasaal zijn, maar de pluralia 'rfe en 't/i laten enkel de
tweede mogelijkheid open. Als men nu verder nog bedenkt, dat
het eerstgenoemde drietal nominale groepen verreweg de meest
sprekende deelen van het ful-klassificatiestelsel zijn — de meeste
andere zijn vrij vaag en onzeker van karakter —, dan wordt het
ineens ook duidelijk, hoe gemakkelijk de anlautswisselingen, die
hier bij de overgang van het eene numerus naar 't andere moesten
optreden, vroeger als genusverschuivingen van een autonoom
stel „prefixklassen" geïnterpreteerd konden worden. Minstens de
helft van het totale aantal feiten wordt daardoor verklaard. Geen
wonder dus dat deze gedachte gedurende meer dan 50 jaren de
internationale wetenschappelijke ful-litteratuur beheerschen konl
») GADEN geeft hier Le Poular t. I, p. 14 por-'be als plurale, dit ís blijkbaar
«en drukfout; cfr. zijn Lexique p. 72 in voce torde.
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Er was slechts een kleine wijziging van standpunt noodig om de
zaken anders te leeren bezien. De z.g. neutrale klasse van
KLINGENHEBEN omvat blijkbaar die nomina, waarvan het klassenteeken zoowel in het enkel· als ín het meervoud van het tweede
explosieve type is.
Ook de door GADEN nog opengelaten vraag, hoe toch de suffixklasse van zulk een invloed op de zoover verwijderde anlaut kon
zijn, vindt nu natuurlijk direct haar volle antwoord. Volgens de
nieuwste verklaring is er een tijd geweest in de fulgeschiedenis,
waarin er niets redelijker was dan juist zulk een volledige correspondentie over het geheele woordlichaam heen. En zelfs voor de
practische verklaring van het ontstaan der anlautspermutaties, zooals
we die hierboven gezien hebben, doet zich tenslotte in de nieuwere
historisch- phonetische opvatting nog een verder perspectief open
dat van niet geringe beteekenis is. KLINGENHEBEN houdt n.l. wel
strikt vast aan de prefixauslaut als het element, dat bij het sterker
worden van de suffigeeringstendenz langzamerhand met de
nominale stamvorm is gaan versmelten; en voor het ful schijnt dit
ook wel het gewone geval geweest te zijn- Maar er zijn toch ook
nog meer mogelijkheden. Een grammaticale ontwikkeling van een
draagwijdte als die van de prefigeering naar de suffigeering der
klassenteekens, dient men zich immers niet al te eenvoudig voor
te stellen. De prefixen zijn in geen geval op een gegeven moment
der fulhistorie toen de tijd daar rijp voor was, zonder meer aan
het woordbegin weggevallen, om ongeveer gelijktijdig elders even
eenvoudig weer in de vorm van een correspondeerend stel
suffixen te herrijzen! Dergelijke ontwikkelingen kruipen langzaam voort in het taalleven en generaties gaan erover heen vóór
ze geheel voltooid zijn. En het bevorderende moment is daarbij
telkens, dat de jongere lichtingen van de taalmakende gemeente
de beteekenis der oude teekens niet of niet volledig meer verstaan.
Hoe langer hoe meer verliezen deze hun eigenlijke functie en
raken geïsoleerd in het taalsysteem. En hiermee is nu ook pas
— we zagen het al bij het fada — de psychologische basis bereikt
voor de versmelting met de nominale vorm. Van tevoren zou
deze zeker op het krachtig verzet der levende functie zijn gestooten; thans wordt zelfs bij een volledige sublimeering het evenwicht niet of nauwelijks verstoord. Van W. HORN, die een groot
aantal van dergelijke gevallen in allerlei wisselende constellaties
en in allerlei verschillende talen onderzocht heeft, weten we nu
echter, dat het volstrekt niet altijd het slot van het teeken behoeft te
zijn, dat bij zulk een reductieproces tot het laatst bewaard blijft.
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Evengoed zou dit de anlaut of een ander deel, een vocaal of een
consonant, kunnen zijn. ') Vandaar dat men naast de reeds door
KLINGENHEBEN gestelde ontwikkelingsmogelijkheid rustig ook nog
andere open kan houden; en b.v., zooals hierboven reeds geschied
is, bij klassen als die met de teekens kt, ko, 'de, 'di etc. aannemen,
dat het de consonantische anlaut geweest is, die de explosiveering
van de nominale anlaut veroorzaakt heeft. Ook al is het natuurlijk
moeilijk verder in concreto aan te geven, hoe dit proces precies
verloopen ís.
Intusschen mag niet onvermeld blijvca, dat KLINGENHEBEN,
wiens suffixklassentheorie hier in hoofdzaak geschetst is, bij al zijn
verdiensten voor de kwestie der fulpermutaties deze toch enkel
van de morphologisch-phonetische zijde benaderd heeft. Alles wat
op het taalsysteem als zoodanig betrekking heeft, wat de structureel-psychologische kant uitgaat, komt bij hem geregeld tekort. *)
En ook de talenvergelijking is niet breed georiënteerd. Daardoor
heeft niet alleen de reconstructie der fulhistorie geleden, waarin
KLINGENHEBEN niet verder terug wil gaan dan de z.g. gurmaperiode, gedurende welke de taal juist zooals dit thans nog in
verschillende andere W. Sudantalen (o.a. het gurma) gebruikelijk
is de klassenteekens gelijktijdig zoowel pre- als suffigeerde (onze
overgangsphase, type *ki-lek-ki). Maar zich verder ook noodeloos
ongerust gemaakt over het vervallen van de oude brug, langs
welke vooral MEINHOF het ful gaarne met de hamitische talen in
verbinding wilde brengen. „Könnte man"
zoo luidt het aan het
eind der artikelenreeks, „wenn das Präfixklassensystem des Ful
die Vorstufe des grammatischen Geschlechts der Hamitensprachen
war, die alte Streitfrage zu welcher Sprachfamilie das Ful gehört,
4 W. HÖRN. Sprachkörper und Sprachfunktion1. Berlin 1923.
) Dit is zeker de goede grondgedachte in het scherp kritische artikel van
W. CZERMAK. Zum konsonantischen Anlautswechsel in den Sprachen des
Sudan, Festschrift W. SCHMIDT. Wien 1928; p. 26—44. Wat CZERMAK aan
„idealistische" taalwetenschap daarvoor in de plaats geeft kan echter de toets
van een redelijke kritiek niet doorstaan. Wat b.v. te denken van een redeneering als deze, dat „für die ,Sache' die Vielheit besonders Gewicht hat und
ihre Verkleinerung engere Begrenzung (Besonderheit, Bestimmtheit) bedeutet....", maar daarentegen „die Vielheit des .Groszen' (durch die (Häufigkeit'). . ebenso an Bedeutung verliert . . . wie seine Verkleinerung". Dit is zuivere
„inlegkunde" om de verschillende feiten aan elkaar gepraat te krijgen. Vgl. ook
A. KLINGENHEBEN. Die nominalen Klassensysteme des Ful. Donum nataliciumSCHRIJNEN. Nijmegen-Utrecht 1929; p. 175—181. Verder К. LANG. Die Explosiva
und der Nasal der Qualität und Quantität im Fulfulde. Anthropos Bd. XVI—
XVII (1921—'22); p. 1058—1061. — Das Lehngut, die Explosiva und der Nasal
der Qualität und Quantität im Fulfulde. В A Bd. II (1926); p. 272. Α. DREXEL.
Psychol. Erwägungen zum fulischen Anlautewechsel nebst einem historischkritischen Nachtrag. В A Bd. Ill, 4.
2
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endgültig als gelöst betrachten, wenn uns jetzt meine Hypothese
die Möglichkeit nimmt, das Ful
. zu den Hamitensprachen zu
stellen, so wird die alte Frage nach der sprachlichen Zugehörigkeit
des Ful wieder aufgerollt, deren Beantwortung für die Afrikanistik
ja zweifellos von groszer Bedeutung ist." In werkelijkheid is er
voor deze klacht echter in het geheel geen grond. Integendeel I
KLINGENHEBEN'S theorie vormt een veel betere basis voor de klassificatie van het ful binnen het geheele complex der afrikaansche
talen dan de lang niet altijd critische beschouwingen van M.EINHOF.
Maar daarvoor dient deze dan eerst in de boven aangegeven zin
te worden uitgebreid; dat wil dus zeggen in die van een volledige
overgang van het taalstelsel van een prefigeering naar een suffige ering der klassenteekens. Aanvaardt men deze, dan komen niet
alleen de feiten uit het wolof en het fada die we reeds gezien
hebben, maar ook die uit 't serer en verschillende andere bantuide
talen en groepen, waarvan het taalsysteem nog nader ontleed
moet worden, ineens op hun plaats te staan. Ja ! men kan zeggen,
dat daarmede pas de sleutel gevonden is tot het geheele tweede
gedeelte der taaihistorie van de West. Sudan. ') Aan een halve weg
heeft men in dit opzicht echter niets. Stapelvormingen als die
waarmede KLINGENHEBEN de fulhistorie wil laten beginnen, komen
wel voor in de talenwereld, maar ze zijn gewoonlijk het gevolg
van een tijdelijke kruising van twee vormtendenzen, die elk uit
een geheel andere periode der taalgeschiedenis stammen en daarom later ook weer rustig uiteen gaan. Zoo is b.v. ook de dubbele
aanduiding van het femininum in de berberdialecten (t-amrar-t
„Greisin"), waaraan men in dit verband spoedig denkt, niet
primair, zooals uit de vergelijking met de andere hamitische talen
blijkt. Ook in de vormgeving der talen heerscht een zekere
redelijke economie. Soms leidt ook het langzamerhand onverstaanbaar worden (b.v· door phonetische oorzaken) en het daarop
gevolgde reïnterpreteeren van de oudere indices tot het toevoegen
van nieuwe. Maar ook daarop is in dit geval geen kans, omdat het
volgens KLINGENHEBEN's opvatting juist precies dezelfde teekens
zijn die aan het woordeinde weer gerepeteerd worden.
Langs een geheel andere weg en geheel onafhankelijk van
elkaar, zijn ook Mlle L. HOMBURGER en Dr. G. ROYEN tot de hypothese gekomen, dat er aan de huidige suffigeeringstechniek van het
ful een periode van prefigeering moet zijn voorafgegaan; n.l. door
') Vfil. hierachter p. 127 vv.
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uit te gaan van een nauwe genealogische verwantschap tusschen het
ver ontwikkelde ful en de bantutalen van midden- en Z. Afrika.
Ook de ful-prefixklassen met hun typische anlautswisselingen
zouden op deze wijze weer in de bantufeiten terug te vinden zijn.1)
Dat zich in de bantu-talen, en vooral in de N.W. ondergroep, aan
de nominale anlaut soms verschijnselen voordoen, die opvallend
sterk aan de fulpermutaties herinneren, staat in ieder geval vast.
De klankwisselingen, de spirantiseeringen, nasaleeringen etc,
komen in verschillende gevallen letterlijk overeen. Maar de groóte
moeilijkheid blijft voortdurend, dat men deze niet als gesloten adacquate systemen aan elkander kan passen. Zoowel in morphologisch als in semantisch opzicht worden de verhoudingen niet geheel
helder. Men vindt slechts een aantal verspreide, hoewel zeer markante correspondenties. Zoo draagt de augmentatieve klasse van
het ful zeker een geheel ander karakter dan de bantuklasse 9 van
BLEEK en MEINHOF, de beroemde „Tierklasse" ni-, waarmede prof.
ROYEN haar wil laten overeenkomen. Ook bij de klasse der persoonsnamen, waar de semantische verhoudingen nu weer wel in orde zijn,
blijven nog verschillende vragen open; men zou hier enkel ín het sg.
een nasaal verwacht hebben, maar een deel der vormen vertoont
deze direct in beide numeri (kl. 3 mu; 4 mi). En voor de deminutieve fulklasse -gel, -ngel kan zelfs in het geheel geen passende
bantuparallel gevonden worden. Mlle HOMBURGER gaat dus ongetwijfeld wat ver door ineens volop als conclusie van haar studies op
te zetten: „Une occlusive peule apparaît dans les cas où le préfixe
bantou correspondant renferme une nasale, et une mi-occlusive peul
correspond aux cas où le préfixe bantou n'a pas de nasale; il y a
alors une mi-occlusive en bantou" etc. 2 ) Ook al houdt men nog
rekening met de invloed van de analogie, latere strengere systematiseering en „autres causes" (p. 196), zóó nauwkeurig worden de
overeenstemmingen hier nooit. En daarenboven is daar nog altijd
de z.g. neutrale klasse van KLINGENHEBEN, die geheel het chiliastische permutatieschema ineens doorbreekt. Achteraf kan men dit
4 L. HOMBURGER. Morphèmes africains en peul et dans les parlers bantous.
M S L P Bd. XVIII (1912); p. 182 vv. G. ROYEN O.F.M. De konzonantiese Intermutatie ïn het Ful. Festschrift W. SCHMIDT; p. 127—130. — Die nominalen
Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde; p. 846—864. Vgl. ook G. Α.
KRAUSE. Die Fadasprache am Geba-Flusse im portugiesischen West-Afrika.
Ζ А О S Bd. I (1895); p. 363 vv. Verder L. HOMBURGER. Les préfixes nominaux
dans les parlers peul, haoussa et bantous. Paris 1929. A. KLINGENHEBEN. Die
nominalen Klassensysteme des Fui. Donum natalicium-SCHRIJNEN, NijmegenUtrecht 1929; p. 175—181.
2
) L. HOMBURGER. Morphèmes africains en peul et dans les parlers bantous.
M S L P Bd. XVIII (1912); p. 195.
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particele resultaat ook zeer goed begrijpen. Want naar we al zagen
zijn de prefixklassen van het ful, waarnaar Mlle HOMBURGER en
Dr. ROYEN steeds terug willen, op den duur niets anders gebleken
dan schaduwen, gebroken echo's van de suffixklassen, de eenige die
voor de huidige Fulbe leven en die soms zeer fijn vertakt en vaag
van structuur zijn. Bij alle auteurs blijven de karakteristieken
onzeker. En hoe men zich de ontwikkeling van het hypothetische
„africain commun" naar het ful eener- en naar het bantu anderzijds,
verder nu ook in détails denkt, zonder belangrijke verschuivingen in
het klassenstelsel zal zich deze in geen geval voltrokken hebben.
Daarvoor reageert dit te snel en te scherp op de veranderingen in de
samenstelling van het volk. Uit de contemporaine bantudialecten
kan men de aard en de samenstelling der oorspronkelijke ful-prefixklassen dus hoogstens via een dubbele weerkaatsing aflezen. Men
ziet de werkelijkheid als in 2 spiegels, d. w. z. dat de aanvankelijke
grondlijnen onvermijdelijk min of meer verschoven en gebroken zijn.
Veiliger en methodologisch zuiverder zou het ongetwijfeld geweest
zijn zich eerst enkel tot de huidige fulfeiten te beperken; om dan
pas later, indien dit noodig mocht blijken, systematisch naar
breedere vergelijking uit te zien.
In de opgestelde practische verklaring van het ontstaan der fulpermutaties is m. i. daarom de groóte verdienste van de artikelen
van Mlle HOMBURGER en Dr. ROYEN niet gelegen, wel echter in de
richting waarin hier volkomen terecht de verwantschap van het ful
gezocht is. Houdt men hiermede rekening, en zuivert men verder
zooals hierboven getracht is KLINGENHEBEN'S groóte theorie van
die zwakke punten, waarop deze al te zeer aan het standpunt van
MEINHOF vasthoudt, dan blijkt dat er niet alleen geen tegenstelling
tusschen deze beide ful-permutatiehypothesen bestaat, maar zelfs
een prachtige aanvulling. En juist in hun onvolkomen en partieel
karakter komen de ful-bantu parallellen daarbij tot hun recht. Men
vgl. onze conclusies hierachter aan het eind van dit hoofdstuk (p.
183 v.), waar de verhouding van de bantuide tot de bantutalen in
breeder verband besproken wordt.
Het serer.
De studie van het serer, een der uitstervende talen van Senegambië, die thans nog slechts ongeveer 200.000 sprekers telt, is
daarom zoo interessant in dit verband, omdat hier in het taalstelsel
een typische overgangsphase uit het verschuivingsproces van de
prefigeering naar de suffigeering der klassenteekens bewaard is,
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waarop elders het oog in het geheel niet valt en die met wat daarover al bekend is uit het fada, het ful en het wolof samen een
prachtig aaneengesloten geheel vormt. Helaas zijn de omstandigheden voor een diepere analyse niet gunstig; de „Dictionnaire
français-sérèr" van den missionaris H. GREFFIER, het eenige meer
moderne werk van beteekenis, moge een onuitputtelijke bron voor
lexicologische gegevens zijn, voor het grammaticaal-psychologische
is hier alles op de latijnsch-europeesche leest gespannen. 1 ) Het
inheemsche taalstelsel komt niet voldoende tot zijn recht. Een veel
uitgebreider grammatica van P. LAMOISE, die niet minder dan 52
jaren bij de serer-volken heeft doorgebracht, is in manuscript
gebleven. Dr. F. HESTERMANN heeft de laatste jaren vooral op de
woordvorming van het serer gestudeerd, vrijwel uitsluitend op
grond van de gegevens van P. GREFFIER. 2) Ook ons rest niets anders
dan daarvan uit te gaan.
Juist als in het gola en in het wolof hebben ook de 9 paren klassenteekens die het serer bezit naast hun klassificatorische steeds
ook weer een determineerende, een nader bepalende functie. Eén
deel ervan staat telkens vóór de nominale stam, een ander correspondeerend deel erachter. Slechts weinig serervormen ontsnappen
aan de klassificatie. Het verschil tusschen een meer en een minder
nabije stand van het benoemde object wordt uitgedrukt door een
vocaalvariatie aan het gesuffigeerde deel van de index. Een geheel
onbepaalde aanduiding ontstaat door óf gewoonweg alle klassenteekens weg te laten óf een der „articles indéfinis" toe te voegen.
Practisch zijn dit niets anders dan de eerste helften der gewone
teekenvormen. En de verdeeling daarvan over de verschillende
groepen van serer-nomina zal eveneens wel weer met de nominale
klassificatie samenhangen, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk door
P. GREFFIER vermeld. Men heeft b.v. bil „daar-steent-het, een
steen", maar bil la „de steen die ik daar zie, die steen", a bil aka
„de steenen"; ndig na „de zomer (in het algemeen)", ndig né „de
zomer (van nu), deze zomer"; gi hoh „hoofd" maar gi hoh la „het,
mijn hoofd".
Het permutatieschema van het serer heeft de volgende vrij sterk
afwijkende vorm:
1
H. GREFFIER. Dictionnaire français-sérèr précédé d'un abrégé de la grammaire sérère. St. Joseph de Ngasobil 1901.
2
) F. HESTERMANN. Der Anlautwechsel in der Serersprache in Senegambien.
(Westafrika). WZ KM Bd. 26 (1912); p. 350-362. — Die Repetition in der Serersprache van Senegambien. Ζ D M G. Bd. 69 (1915) ; p. 107—112. — Der drei
stufige Anlaut und die Suffixbildung im Serer. W Z K M Bd. 30 (1917); p.
223—263.
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1.
2.
3.
4.

Spiranten:
Stl. explosiva:
Sth. explosiva:
Nasale verbind.:

r
t
d
nd

s
t'
d'
nd'

f (ν)
p,b
b
mb

h
к
g
ng.

Hierin duiden d en t palatale klanken aan, d' en /' dentale; de
spirant ν wisselt met b als tweede permutatietrap; de s permuteert
alleen bij de vorming der deminutiva (kl. 9), in alle andere gevallen
niet.
De spirantische en de stemhebbende explosieve anlaute gaan bij
het pluraliseeren der nomina geregeld in de stemlooze explosieve
permutatietrap over ( 1 en 3 > 2) ; evenzoo die met een nasale klank
verbinding (4 > 2). Maar de stemlooze explosiva worden dan stem
hebbend (2 > 3) ; alleen de ρ maakt daarop een uitzondering door
in een f en dus niet in b te veranderen. Ook de vorming der demi
nutiva berust hier geheel op een permutatieverschijnsel in de anlaut;
in het singulare gaan trap 1, 2 en 3 over in trap 4, maar in het
meervoud gebeurt en daarna ook niets meer. De nasale combinatie
blijft bewaard. De uitzonderingen op deze regels zijn echter vrij
talrijk.
Omtrent de verdeeling der permutatietypen over de verschillende
klassen doet P. GREFFIER helaas geen verdere mededeelingen, hoe
wel daardoor het permutatieschema toch pas van practische beteekenis voor het taalgebruik wordt. Alleen bij het bespreken van de
concordantieregels voor de adjectiva vloeien zijn gegevens wat
ruimer, maar hier is nu weer van een totaal verkeerde grondslag
uitgegaan. Van de eigen etymologische anlaut van het adjectief is
eenvoudigweg abstractie gemaakt; de permutatietrappen worden
ongewijzigd bepaald naar het schema dat voor., de substantiva
geldt! Zoo ontstaan natuurlijk allerlei dwaze en op hun kop gezette
regels. 1 ) Van een adjectief, dat bij een substantief van kl. 1 behoort,
luidt het b.v. dat het „au singulier.. (prend).. les initiales du pluriel
et au pluriel les initiales du singulier". Maar die van een woord
uit de derde klasse afhankelijk zijn, hebben steeds de plurale anlaut
„tant au singulier qu'au pluriel". Hier zijn natuurlijk twee ordes van
zaken, die niets met elkaar te maken hebben, door elkaar gehaald.
De eenige weg om verder te komen is de feiten zelf te raadplegen;
maar deze zijn slechts weinig in getal, zoodat er alles bijeengenomen
toch nog geen volledig en zeker resultaat wordt bereikt. We rang
schikken de verschillende gevallen naar de klasse der substantiva.
Gewoonlijk worden adjectief en substantief in het serer door de
') H. GREFFIER. Dictionnaire français-sérèr; p. 34—36.
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onbepaalde vorm van het klassenteeken verbonden, de tweede helft
daarvan volgt pas achter het gepostponeerde adjectief. Soms echter
ia er ook geen tusschengeschoven partikel; de adjectiefstam zelf
blijft onveranderd of voert het suffix -u of -an.
Klasse I: o . . . . oha, pi
va. B.v. o kin o pâh oha „la personne
bonne" pi. vin fâh va; o kin o t'ig oha „la personne longue" pi. vin
d'ig va; о t'ad'al о tokdu oha „le sale ouvrier" pi. d'ad'al rokdu va;
о tiriv oha „tisserand" pi. ririv va; o kohoh oha „cultivateur, labou
reur" pi. hohoh va; о pad oha „esclave" pi. fad va. In het sg. zoowel
bij substantiva als bij adjectiva steeds een stemlooze explosieve
anlaut, in het meervoud ontstaat daaruit gewoonlijk de eerste permutatietrap. Alleen bij het adjectief van het 2e en het substantief van
het 3e voorbeeld duikt een stemhebbende explosief op; de vorm vin
wijkt heelemaal af, 1 ) maar ook hier is de anlaut nog spirantisch.
Klasse II: o . . . . ola, pi. α
aka. B.v. o tan o kenu ola „la plaine
convenable" pi. α tan a kenu aka; о gor о he su ola „le petit garçon
mauvais" pi. a kor a kesu aka; о hör ala „étoile" pi. a kor aka; о fud
ola „ventre" pi. a pud aka; о d'af ola „pied" pi. α t'af aka. In het sg.
in 3 gevallen de eerste permutatietrap, in de andere een stemlooze
of een stemhebbende explosief; in het meervoud steeds 2e trap.
Klasse lil: a.... ala, pi. a
aka. B.v. α tèh a t'ig ala „le pieu
long" pi. a tèh a t'ig aka; a ndok a pâh ala „la chambre bonne" pi.
tok pâh ka; a febei ala „perdrix" pi. a t'ebel aka. In het sing, zoowel
als in het plur. steeds de 2e permutatietrap, alleen ndok met trap 4.
Klasse IV: (gi)....
na, pl
ka. B.v. nd'otot na „lèvre" pi.
i'otot ka. In het sg. trap 4, in het meervoud een stemlooze explosief.
Klasse V: f o
ola, pi
ka. B.v. fo so f o hola ola „le lait très
propre" pi. so kolu ka. In het gemuteerde geval dus verandering van
trap 1 in trap 2 bij de numerusovergang; maar de substantivische
stam so is blijkbaar nóch singularis nóch pluralis en verandert daarom in het geheel niet.
Klasse VI: . . . . fana, pi
ka en klasse VIII: fa....
fana,
pl
ka. B.v. fap fa ngenu fana „le père convenable" pl. pap kenu;
fa lay fa ngolu fana „la parole claire" pl. lay kolu ka; bakad tana
„péché" pl. pakad ka; gidi fana „fusil" pl. kidi ka. In deze beide
Wassen, die P. GREFFIER waarschijnlijk ten onrechte uiteen heeft
gehouden, wisselen in het sg. de Ie, 3e en 4e permutatietrap, in het
pl. echter weer uitsluitend trap 2. De stammen bakad en gidi zijn
-waarschijnlijk óf leenwoorden óf althans onder vreemde invloed
ontstaan.
') De v-anlaut stamt híer natuurlijk van het artikel υα.
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Klasse VII: (gij
Ia, pi. a
aka. B.v. höh henu la „la tête
convenable" pi. a koh a kenu aka; bil la „pierre" pi. a ЫІ aka. Juist
als in kl. 5 overgang van trap 1 in trap 2 bij de numerus wisseling.
Klasse IX: o . . . . onga, pi. fu.... na. B.v. o ndik o nginu onga „Ie
petit coq gras" pi. fu ndik fu nginu no. Zoowel in het sg. als in het
pi. dus een nasale klankverbinding.
In schema gebracht komt de permutatiesleutel er dus a.ν. uit te
zien:
Spiranten
ta
kl

ri
a

1. о
2. о . . . ola 2. о
3. a

•at

5. fo ..ola

a
<л

7. (gi)..la

"ri

1

Èi

Stl. explosiva

va

oha
ola
ala

Sth. explosiva

2. о

ola

Nasale verb.

3. a
ala
4. (gi)... na
б.ВЛаМапа
9. о . . . onga

2,3, 7. a., aka
4,5,6,8... ka

1. va
9. fu

na

Bij een materiaal van zulk een geringe omvang als het bovenstaan
de zijn natuurlijk nog allerlei toevalligheden mogelijk. Er zouden,
permutaties kunnen ontbreken, en weer andere in een ongewoon
hooge frequentie voorkomen. Maar afgezien daarvan blijkt toch
duidelijk, vooreerst dat juist zooals GADEN en KLINGENHEBEN voor
het ful gevonden hebben ook in het serer de adjectiva in dergelijke
omstandigheden weer niet anders behandeld worden dan de sub
stantiva. Het is de nominale klasse, waarvan op de eerste plaats de
anlautsvorm afhangt. En verder welk een overeenstemming hier is
met de door P. GREFFIER geformuleerde permutatieregels, zooals
die hierboven reeds geciteerd werden. Bijna alle singulare anlautstypen vloeien in het meervoud in één en dezelfde kategorie, nl. die
der stemlooze explosiva samen. De klassen 2, 5 en 7 komen daarbij«
van de spirantische, 3, 4, 6 en 8 van de nasale kant. Ook de verschuiving van de deminutiva komt direct uit. Verder komen we echter
in kleinere of grootere moeilijkheden; met de derde permutatietrap verschijnen hier in het meervoud alleen de persoonsnamen van
klasse 1. Was deze mogelijkheid daartoe beperkt, dan zou ? •
GREFFIER dit zeker opgemerkt hebben, omdat deze semantische
kategorie zoo scherp in het taalstelsel afsteekt. Omgekeerd is hier
bij dezelfde kategorie ook weer de kans op een spirantische plurale
vorm opengelaten, waarvan in de „Dictionnaire" niet gerept wordt-
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Maar hier zijn P. GREFFIER'S opgaven blijkens de feiten zeker onvolledig; men denke aan vormen als vin va etc.
Maar het mooiste punt van de geheele situatie en tevens het
krachtigste bewijs voor de klassificatie van het serer binnen de N.
ondergroep der W. Atlantische talen bestaat hierin, dat heel de
ingewikkelde stratificatie van de permutatietabel ineens volkomen
duidelijk wordt, als we daarop dezelfde hypothese toepassen, als ook
reeds voor het wolof, het fada en het ful geldt. Dat wil dus zeggen,
als we aannemen dat de taal slechts secundair van de prefigeering
naar de suffigeering der klassenteekens is overgegaan. De huidige
teekenvormen van het serer mogen aanvankelijk misschien de indruk
van „Distanzcomposita" of iets dergelijks maken; in werkelijkheid
zijn het niets dan gewone stapelvormen uit de tijd, dat de taal bij
wijze van overgang de klassenindices zoowel vóór als achter de
nominale stam toevoegde. Alleen zijn thans de eerste deelen sterk
in klankvolheid tegenover de tweede gereduceerd tengevolge van
het aldaar reeds ingetreden functieverlies. Het duidelijkst blijkt dit
ín de 4e rij van de tabel, die alle klassen bevat — en zelfs bijna geen
enkele andere (sg. kl. 4,6,8,9; pi. 9) —waarvan het suffix een nasaal
element heeft. Uit het ful is al bekend, hoe vasthoudend de nasalen
in deze omstandigheden zijn. Zoo is o nd'ek onga „poussin" van de
stam t'ek „poule" dus ontstaan uit 'onga t'ek onga; het plurale fu
nd'ek na uit *na t'ek na etc. Het element fu is blijkbaar een latere
toevoeging, een nieuwvorming. In de tweede kolom overweegt in het
singulare sterk het /-phoneem, dat eveneens in het ful al explosiveerend optrad; alleen het teeken o . . . . oha van de persoonsklasse
schijnt daarop een uitzondering te vormen. Van dit teeken geeft P.
GREFFIER nu naast o echter ook nog gi als „article indéfini". Gewoonlijk bestaan deze onbepaalde vormen, naar we reeds weten,
uit niets anders dan de voorste deelen der gewone klassenteekens,
zoodat de oorspronkelijke vorm daarvan hier misschien dus ook
aanvankelijk *oga in plaats van oha luidde, dat dan secundair daaruit
door vormverzwakking zou zijn afgeleid. Uitgaande van de vorm
*oga is de latere explosiveering van de anlaut der persoonsnamen
natuurlijk gemakkelijk te begrijpen. Ook voor de klassen 2 en 3
vermeldt P. GREFFIER trouwens nog go en ga naast de gewone
indefiniete α. In het meervoud ís het vanzelf de k geweest, die de
nominale anlaute aan zich geassimileerd heeft.
Ook in de eerste permutatierij staan in het singulare weer voortdurend teekens met het /-phoneem, dat hier echter blijkbaar in tegenstelling met wat in het ful gebeurd is spirantiseerend heeft gewerkt.
Dit is nu zeer goed denkbaar, want de serer-/ is een laterale sonant;
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dat wil dus zeggen een klank, die zoowel naar de zijde der explosiva
als naar die der Spiranten verwantschap vertoont. Het nauwkeurige
resultaat van de versmelting met de nominale stam zal hier verder
van bij omstandigheden hebben afgehangen. Maar de ful-/ is volgens
KLINGENHEBEN zuiver alveolaar. In het meervoud is
. va van de
persoonsklasse goed op zijn plaats. Moeilijk in te zien is echter,
waarom ditzelfde teeken in de derde kolom opeens explosiveerend
optreedt; juist zooals het /-phoneem dit hier weer in het singulare
doet.
Alles bijeengenomen verloopt de redeneering bij het serer dus
juist zooals die bij de andere N.W. Atlantische talen; de ontwikkelingsgeschiedenis der taal kan ín zijn voornaamste keerpunten a.v.
worden voorgesteld:
Ie periode: prefigeering der klassenteekens;
type'αία sè^è/„concombre"
2e periode : opkomst der suffigeering (dubbele
type 'ala sègèl ala „id."
vormteekens, begin der overgangsphase);
3e periode : het prefixenstelsel raakt in verval,
type a sègèl ala
„id."
het zwaartepunt bij de aanduiding der
klassenindeeling ligt voortaan achter de
nominale stam (2e helft der overgangsphase);
4e periode : suffigeering der klassenteekens (slottype 'sègèl ala
„id."
phase, de prefixen zijn totaal verdwenen).

Momenteel staat het serer duidelijk in de 2e helft der overgangsphase; de prefixdeelen der klassenteekens leven nog wel, maar zijn
toch al reeds sterk in vorm en functie gereduceerd. Dat is dus een
groóte stap vooruit, vergeleken bij het fada, waar de prefixen pas
de eerste lichte vervalverschijnselen beginnen te vertoonen; maar
anderdeels nog lang zoover niet gevorderd als het ful, waar deze
reeds geheel hun phonetische zelfstandigheid hebben verloren en
alleen in de anlautspermutaties nog in het geheim nawerken I Maar
het wolof heeft de slotphase met zuivere suffigeering, zooals die hier
hypothetisch aangenomen is, reeds volledig bereikt. Alleen eenige
versteeningen herinneren hier nog aan een ander verleden.
Men lette er tenslotte nog op, hoe niet alle serer-klassen even ver
gevorderd zijn in het verschuivingsproces der klassenteekens, ook
al is overal natuurlijk de beweging reeds begonnen. De singulare
klassen, waar de specifieke trekken van elk der nominale kategorieën
het sterkst aan den dag treden, zijn bijna alle min of meer achtergebleven. Gewoonlijk rest alleen nog de anlaut van de oorspronkelijke
teekenvorm, juist zooals we dit op grond van de feiten van HORN
hierboven ook voor enkele fulgevallen aangenomen hebben. In
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sommige, die van wat later constitutie zijn, zooals b.v. klas 4 van de
zaken der vrouw, 5 en 7 van de namen der gewonnen veeteeltproducten en der numeruslooze nomina, is het hier zelfs tot een
zekere nieuwvorming gekomen. De elementen gi en fo zijn niet van de
correspondeerende suffixdeelen af te leiden. Maar in het meervoud
is de eindphase van de enkele suffigeering reeds in verschillende
klassen bereikt; maar ook hier heeft de jonge groep der deminutiva
het weer tot een eigen distinctief prefix fu weten te brengen. Zoo
kruipt het bloed waar het niet meer gaan kan!
De oorzaak van de verschuiving der klassenteekens in de N. helft
der W. Atlantische groep.
Waar komt nu tenslotte in de N.W. Atlantische talen de tendenz
tot suffigeering der klassenteekens vandaan? Aanvankelijk is hier
van suffigeering bijna niets te merken, maar later is binnen het
verloop van de ontwikkeling van enkele talen ineens geheel het
taalsysteem daardoor gerevolutioneerd! Waarop steunt deze plotselinge krachtsontplooiïng, deze overmatige snelheid? En hoe verhouden zich verder precies de analoge feiten in de verschillende
talen? KLINGENHEBEN beschouwt de anlautspermutaties, naar we
reeds gezien hebben, eenvoudigweg enkel van de phonetische kant,
en acht daarom het gelijktijdige voorkomen in een aantal belendende
talen ook niet voldoende om tot een diepere genealogische samenhang te besluiten. „Es ist nicht einzusehen, weshalb sich ein solcher
rein phonetischer Vorgang unter ähnlichen Umständen nicht beliebig
oft an verschiedenen Stellen der Welt unabhängig von einander
wiederholen können sollte". 1 ) En voor wat het ful betreft, zou de
verschuiving der klassenteekens speciaal het gevolg zijn van het
finale woordaccent, dat ook reeds tijdens de z.g. gurma-periode in
de taal werkte, en waardoor het zwaartepunt bij de aanduiding van
het klassenlidmaatschap steeds meer aan het woordeinde kwam te
liggen. Langzamerhand zijn de bijna accentlooze geprefigeerde
teekens verschrompeld en bij slot van rekening zelfs in de nominale
anlaut opgegaan.2) Van de andere talen zijn de accentverhoudingen
niet met nauwkeurigheid bekend. Maar naar bij de practische analyse
reeds genoegzaam gebleken is, wordt bij de reductie van zulke
gewichtige vormteekens als de bantuide klassenindices de eigenlijke
orde, waarin zich het taalproces afspeelt, met de phonetische
i) Α. KLINGENHEBEN. Die Permutation des Biafada und des Ful. Ζ E S Bd. XV
(1924—'25); p. 267.
2
) A. KLINGENHEBEN. Die Permutation des Biafada und des Fui. Ζ E S Bd. XV
(1924—'25) ¡ p. 199.
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factoren niet bereikt. Er dient hier dieper gedoken. En daarenboven
houdt KLINGENHEBEN'S hypothese zeker ook niet voldoende rekening
met het feit, dat het fada, het serer, het ful en het wolof zich op deze
punten precies in één groóte opklimmende ontwikkelingsreeks laten
rangschikken. Men komt hier tot een vast aaneengesloten stelsel
van overeenkomsten, en dat is zeker geen toeval. Het finale
woordaccent kan een begeleidende en zelfs een bevorderende oorzaak van de verschuiving der teekens geweest zijn, maar de laatste
determineerende stoot daartoe zal het niet gegeven hebben. Aan de
andere kant valt er echter ook geen innerlijk motief aan te
wijzen, waardoor het taalsysteem op den duur tot de suffigeering der
klassenteekens kan zijn overgegaan. Het betreft hier twee volkomen
gelijkwaardige grammaticale procédés; waarom zou de taal dan
secundair van voorkeursrichting veranderen? Zoo komt men ertoe
de oplossing te zoeken ín een uitwendige factor, de een of andere
druk van buiten.
Maar in dit laatste opzicht zijn de mogelijkheden nu in ieder
geval zeer beperkt. Want de suffigeering der klassenteekens is een
vrij zeldzaam feit in de W. Sudan, en de verspreiding ervan is zeer
karakteristiek. Voorzoover kan worden nagegaan, zijn de suffixen
van het begin af aan alleen thuis in het taalsysteem van het hierna
nog te bespreken O. deel der Volta-groep, waar naar uit andere
feiten volgt de matriarchale invloed steeds zeer sterk geweest is.
Overal elders, in andere Volta-talen, Togo-talen etc, hebben ze zich
slechts later naast de prefixen ingedrongen, of het zelfs geheel daarvan weten te winnen. Hoe dit verschuivingsproces, hetwelk van dat
van talen als het ful, het serer etc. niet te scheiden is, precies verloopt, zullen we nog in bijzonderheden zien. Hoe dichter bij het
O. deel der Volta-groep, dat het minst door vreemde invloed aangetast is, hoe scherper zich de nieuwe wijze van klassenaanduiding
doorzet. Hier ligt dus blijkbaar de actieve kern van de geheele
expansie. Zouden daarom ook de N. Atlantische volkeren weer niet
op een gegeven moment onder invloed der Volta-stammen zijn
geraakt, en van hen o.a. ook de neiging tot suffigeering overgenomen
hebben? Dan passen de verschillende feiten althans aaneen. Ook
W. SCHMIDT heeft de neiging tot de suffigeering der klassenteekens,
welke het ful, het serer etc. vertoonen, uitdrukkelijk als „eine.. Herübemahme von den Mossi- und Grussi-Sprachen" gekarakteriseerd. ^
>) W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 438, 455,
457. Vgl. ook —. Die Genitivstellung in den Nord- und Mittelamerikanischen
Sprachen und ihre Bedeutung für den Sprachaufbau. Congrès International des
Américanistes XXI (1924); p. 287—304.
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In het bantuide deel der W. Sudantaalgeschiedenis valt m. a. w.
nog een dubbele periode te onderscheiden; een oudere met een zeer
ver verspreide prefigeering; en een jongere, waarin de vanuit het O.
indringende suffigeering langzamerhand steeds meer terrein verovert
en in een heele reeks van talen het grammaticaal systeem op dit
punt doet kantelen. Later is het actieve expansiecentrum echter van
zijn W. périphérie gescheiden door het groóte Mali-rijk der
mandingo-volkeren (minstens vanaf de 11e eeuw). De W. Atlantische
talen met hun sterk in moderne richting evolueerend taalsysteem
werden nog verder naar de kust gedreven; en de eens zoo machtige
Voltagroepen moesten terug naar achter de stroom, waaraan zij him
naam te danken hebben. Ook verschillende structureele merkwaardigheden der W. Atlantische klassensystemen zelf laten nog een
dergelijke gang van zaken vermoeden.
In deze complexe gedachtengang laat zich nu ook pas het volle
antwoord geven op de belangrijke vraag naar de onderlinge genealogische verhoudingen der N. W. Atlantische talen, waar de opvatting
van KRAUSE en HESTERMANN lijnrecht tegenover die van KLINGENHEBEN staat. 1 ) Het gaat hier over een groep van mengtalen en een
mengverwantschap ; d.w.z. dat het taalsysteem bij alle constantie ín
de kenmerkende groóte lijnen van taal tot taal toch ook weer verschilt naar de wisselende verhouding en de andere omstandigheden
waaronder zich de kruising telkens voltrok. Groóte reeksen van
morphologische overeenstemmingen, om van regelmatige klankwetten
nog maar te zwijgen, worden hier daarom niet aangetroffen. Ook bij
het zoozeer omstreden ful is het corpus van het taalsysteem zeker
nigritisch-bantuid. Maar in de 2e helft van de ontwikkeling, toen de
taal nog vrijwel over geheel de N. helft van de W. Sudan verspreid
was, is daarop een belangrijke invloed uitgeoefend door het reeds
vermelde sterk matriarchaal georiënteerde suffigeeringscentrum ten
O. van de Volta, dat het taalsysteem totaal heeft mee gezogen.
Thans herinneren aan de aanvankelijke toestand nog alleen de
typische anlautspermutaties en verder ook de vele ful-enclaven, juist
op de rand van het Volta-bekken, waar de kruising met de andere
bantuide taallaag het scherpst tot uiting kon komen. De psychologisch-structureele en de geograpische verschuiving hebben elkaar in
de hand gewerkt. Alleen het Adamaua-dialect is door het ingedrongen haussa iets meer naar het O. verschoven. Wordt hier een
') G. A. KRAUSE. Die Fada-Sprache am Geba-Flusse. Ζ А О S Bd. I (1895);
p. 366. F. HESTERMANN. Der Anlautwechsel in der Serersprache in Senegambien.
W Ζ К M Bd. 26 (1912); p. 350 ν. Α. KLINGENHEBEN. Die Permutation des Biafada
und des Fui; p. 267.
10
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hamitoide of een berberoide verwantschapsrichting aangenomen, dan
blijven al deze feiten onverklaard. En dit is vooral voor de karakteristieke verspreiding der ful-enclaven van beteekenis, omdat een
lingua franca zich in het algemeen niet willekeurig verplaatst; maar
enkel naar die streken, waar de bodem op grond van de voorgaande
historische of psychologische ontwikkeling reeds eenigermate voorbereid is, waar bij de sprekers voldoende psychische „Anklang"
gevonden wordt.
Zoo vormt de N. ondergroep der W. Atlantische talen dus in
zekere zin het hoogtepunt van de geheele bantuide taalontwikkeling.
Alles wat daarin aan krachten en tendenzen heeft gewoeld en naar
uiting gedrongen, is hier tot één groóte synthese samengevat. Heel
de volksontwikkeling in psychologisch en historisch opzicht ligt erin
gereflecteerd. Misschien doet het uiteindelijk resultaat naar onze
meening thans wat hybridisch en onevenwichtig aan, maar het staat
in ieder geval geheel vast en wortelt tot de diepste vezelen in de
volle stamgemeenschap. Ook in de orde van de taal hooren cultuuropbloei en cultuurkruising vaak als gevolg en oorzaak bij elkaar.
С

De Volta-groep.

Leveren de voorgaande W. Atlantische talen een vrij geva
rieerd beeld van het bantuide deel der W. Sudantaalgeschiedenis
op, in die van het Volta-bekken, welke veelal geïsoleerd liggen
achter de moeilijk bevaarbare bovenloop der rivieren, is de
afwisseling veel geringer. In het algemeen moeten we hier weer
een heel eind in de ontwikkeling terug; de bantuide trekken zijn
nog niet overal tot in de diepste lagen met het taalsysteem
vergroeid. Trouwens ook waar dit later wèl het geval is, zijn de
aantallen der nominale klassen nooit hoog opgeloopen. Het
kassena met een mooi gaaf grammaticaal stelsel, dat het' latere
ideale Voltatype prachtig benadert, heeft er 5; het dagomba en
het mossi 7; het tem en het minianka 11 en het kussassi 12. Zulke
abnormaal hooge getallen als in het ful of het temne worden hier
dus nooit bereikt.
In talen als het dian, het minianka-dialect van het senufo, het
isala, die vrij ver naar het W. toe gesproken worden, is de oorzaak
van het retardeeren der taalontwikkeling duidelijk. Men staat hier
op een zeer primitieve bodem, welke nauw aan die der naburige
mandingo-talen verwant is en misschien aanvankelijk zelfs rechtstreeks daartoe behoord heeft· Vooral in het minianka is de overgang naar de bantuide structuur zeer snel in zijn werk gegaan; de
beginnende constitutie der numeruskategorieën loopt in beginsel
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direct op een klassenstelsel uit. Het affixlooze nomen als zoodanig
„exprime plutôt la pluralité; c'est une sorte de collectif", zegt
CHéRON. ') We staan hier dus nog in de bekende overgangsphase.
Dient er echter uitdrukkelijk een enkel individueel exemplaar
van de soort te worden aangeduid, moet er dus een duidelijk
grammaticaal singulare worden gevormd, dan is toevoeging van
een nader determineerend suffix het eenige middel. Soms
reageert ook dan nog de oude innerlijke taalvorm zoo heftig en
zoo herhaaldelijk, dat er 2 of 3 singulariseerende teekens op elkaar
gestapeld moeten worden. Maar dit alles kan slechts bij enkele
nominale groepen regelmatig plaats grijpen; naar CHéRON's
woordenlijsten te oordeelen vooral bij namen van lichaamsdeelen
en van dieren. Ook nu heeft de subjectieve waardeeringsfactor
dus weer het losscheuren van het enkele object uit de totale
globale structuur' bevorderd. In hoeverre de afzonderlijke gevormde nominale groepen hier verder reeds duidelijk voor den dag
komen en een vaste relatie met een bepaald suffix hebben, blijkt
niet in bijzonderheden. Maar wel staat vast, dat de teekens bij de
overgang van het eene numerus naar het andere geregeld wisselen.
Alles bijeengenomen is dit reeds een heele stap in de richting van
de regelrechte bantuide taalstructuur. Alleen de vormen zijn nog
zwak en vaag.
Zoo is het plurale klassenelement b.v. in de meeste gevallen
niets anders dan een repetitie van het singulare, waarbij dan een
makkelijk te articuleeren phoneem als ƒ, r, / etc. als glide dienst
doet. Slechts zelden komt het tot de correspondentie van eigen
vaste teekens, zooals die uit andere bantuide talen bekend is. Zoo
heeft men b.v. tyan-ga „soleil, jour" pi. tyan-ya; marf-a „fusil" pi.
mart-aya; yatoun-a „pasteur" pi. yatoun-ama; goua-ha „front" pi.
goua-la. In enkele bijzondere gevallen doet -blé dienst als singularisator, dat elders nog als deminutiefteeken voorkomt; fitye-blé
„fille" pi. fitye-piri; vgl. in dezelfde functie newole bwo, agni ba
„vrucht, kind, kleintje". Ook in het isala en het dian vormt de
volgroeide bantuide suffixwisseling nog de uitzondering tegenover
de andere pluraliseeringsprocédés. In het isala is -ba het normale
teeken; -se (-si) en -ko [-ho) zijn waarschijnlijk aan het mossi
ontleend. Voor het dian heeft MAILLOT helaas juist de interessante
wisselgevallen onder zijn „pluriels irréguliers" verstopt 2 ); ouo
„homme" pi. oua; aba „oreille" pi. abâ (<caba-a).
<) G. CHéRON. Le dialecte sénoufo du minianka. Paris 1925; p. 14.
) J. HAILLOT. Etude sur la langue dian. Bulletin du comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique Occidentale Française. Bd. II (1920); p. 350 vv.
2
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Ook in andere talen draagt de vormgeving nog de sporen van
de betrekkelijke jeugd der bantuide tendenzen. Zoo is in het
tobóte b.v. het verband tusschen het klassenaffix en de nominale
stam nog slechts zeer los; verschillende stammen staan zelfs geheel
buiten de klassificatie. „Die Zugehörigkeit der Affixe zu den
Hauptwörtern", schrijft WESTERMANN, „ist keine absolut enge;
es gibt Hauptwörter ohne Affix und auch solche die für gewöhnlich mit Affixen versehen sind, verlieren diese manchmal
im Zusammenhang der Rede, besonders in objectiver und genetiver
Stellung". 1 ) Hetzelfde geldt voor het atjülo, een der meest ouderwetsche grussi-dialecten. In weer andere talen schemert er nog
duidelijk een oudere beteekenis door de huidige affixvormen heen.
Bij de constitutie van het bantuide systeem zijn deze wel voor een
nieuwe functie geaccapareerd, maar een isolatie als zoodanig is
nog volstrekt niet gevolgd. Dagomba -nema komt volgens FlSCH
b.v. van dema „Menschen, Leute"; vgl. kussassi -nama, dat bij
persoonsnamen dienst doet „zur Bezeichnung von Funktion und
Amt". 2 ) Het frequente suffix der persoonsklasse -ba, -be is in
oorsprong niets anders dan een deiktisch teeken, dat elders in
de taal nog voorkomt met de beteekenis „die, die-daar, zij". In de
W. Atlantische talen waar de bantuide trekken zooveel dieper in
het taalsysteem zijn doorgedrongen, is er op dergelijke eenvoudige
etymologieën der klassenteekens geen kans meer.
De expansie der suffigeeringstendenzen vanuit het
Oostel. actie-centrum.
Over welk een overwicht het hierboven reeds besproken Oostel.
actiecentrum beschikt heeft bij de verspreiding der suffeeringstendenzen in de andere Volta-talen, blijkt speciaal nog in een
aantal W. of meer centraal gelegen talen van vrij primitieve
signatuur. De nominale kategorie was hier volstrekt nog niet
regelmatig in het taalsysteem ontwikkeld, maar toch werd de
bantuide klassificatie er met een zeker geweld in doorgevoerd. De
half volgroeide zinswoorden werden in het stelsel geperst, zoodat
het thans niet alleen de substantiva zijn die de index van een
bepaalde klasse dragen, maar ook de verba, de adjectiva. Een niet
onbelangrijke uitbreiding dusl Zoo bericht een kritisch en voor') D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . ; p. 43.
) R. FISCH. Grammatik der Dagomba-Sprache. Berlin 1912; p. 4. R. LäSSIG.
Die Kussassi-Sprache im Westsudan. Diss. Berlin 1928.
2
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zichtig onderzoeker als J. CRéMER b.v., dat het kassena bij de
adjectiva een streng doorgevoerde driedeeling bezit, die met juist
dezelfde teekens wordt uitgedrukt, als ook aan de substantiva
voorkomen, en waarbij de indeelingen slechts zelden onzeker zijn.
In het geval van een constructie met een substantief volgen
beide vormen de hun eigen teekenwisselingen. 1 ) Volgens LäSSIG,
die onder WESTERMANN's leiding het nagelaten materiaal van
FUNKE bewerkt heeft, komt waarschijnlijk in het kussassi íets
dergelijks voor met minstens drie verschillende adjectief klassen.
Zoo staat b.v. in het kassena naast te-o „baobab" pi. te-ro ook
Ia-o „goed" pi. la-ro (kl. 3) ; naast sis-ana „paard" pi. sis-e ook
bal-ana „klein" pi. bal-e (kl. 2); en naast ky-ue „dij" pi. ky-ua ook
lil-ue „blind" pi. lil-wa (kl. 5). Wisselend van suffix is po-na „goed"
pi. pè, resp. po-ne „id." pi. po-no; do-na „oud" pi. d-wé, resp. do-no
„id." pi. dò-no, resp. do-re „id." pi. do-ra. Kussassi naast bo-ga
„geit" pi. όο-se ook zïo-g ( < zto-goj „rood" pi. zie-s f <
zie-sej.
In het atjülo, het kandjaga en het isala kunnen de nominale
suffixen ook weer aan de verbale stammen worden toegevoegd ;
atjulo-ya: djo-ya „begatten"; f o-γα „tun"; lo- ya „bauen"; dja-γα
„plagen"; da-γα „viel sein"; met -γο: ko-γο „graben"; met -le:
du-le „werfen"; kia-le „grüszen"; met -re, -ri: dji-re „begegnen"; ¿u-ri
„begraben"; du-re „ehren"; du-ri „laufen"; met -na: dji-na „suchen";
di-па „reiten"; dja-na „packen"; met -ne: dja-ne
„fliegen".
Kandjaga - γοί- γ + vocaal: na -γ „schlagen"; ba-γα „können";
baru-ye „stecken"; di- γβ „kochen"; ¿απα- y „stolpern"; met -r of -г
+ vocaal: Ьо-ге „kochen" (intr.); bo-re „pflanzen";
goye-r
„tanzen"; kabe-re „spalten"; met -ng: dje-ng „kommen"; ku-ng
„krähen"; lo-ng „breit sein"; nala-ng, naia „gut sein"; met -а: Ы-а
„gebären"; do-a „liegen". Isala -la: pu-la „weisz sein"; met -le: fa-Ie
„neu sein"; met -re, -de: bo-re „brechen"; ko-re „zurückkommen";
du-re „verkaufen"; pe-re „genug sein"; fa, fe-de „fürchten"; met -го:
du-ro „gesunden"; met -na: „dz'i-na „hoch sein"; ka, ka-na „fassen";
met -ng: dz'i, dz'i-ng „kennen"; dz'i-ng „klettern".
Met adjectief is voor een vorm als kassena lao „goed" zeker te
veel gezegd, evengoed als met substantief voor ieo „baobab". Het
adjectief is hier nog weinig meer dan een nomen appositum. In de
verbinding met een substantief is nog geen grammaticale onder
schikking, zoodat ook alles wat op klassenconcordantie wijst
gemakkelijk achterwege kon blijven. Ook at julo lo γα „bauen",
kandjaga na γ „schlagen" zijn niet meer dan een soort nomina
l

) J. CRéMER. Grammaire de la langue kassena. Paris 1924; p. 20—23.
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praedicativa, iets als „daar-bouwt-het, daar-maken-ze-een-huis";
resp. „daar-slaat-het, daar-geven-ze-er-een-van-langs" etc. En daarom behoeft ook hier de klassenindex van het subject niet te worden
overgenomen.
De overgang van de prefigeering naar de suffigeering der klassenteekens.
In andere verder volgroeide talen was de bantuide structuur
wel reeds min of meer doorgevoerd, toen vanuit het O. de stroom
van suffigeering op kwam zetten. Maar men kende nog slechts
prefixklassen. Lang hebben deze de strijd tegen de nieuwe tendenzen niet vol kunnen houden, zoodat er thans niet veel meer
van over is dan enkele weinige resten, die onder de huidige volledig
doorgevoerde suffixsystemen doorschemeren. Ook hier was de
invloed der matriarchale elementen op den duur weer te sterk.
Toch is het geheele verschuivingsproces hier veel gelijkmatiger en
veel rustiger verloopen dan in de zooeven genoemde talen of
anders de W. Atlantische talen. Vandaar dat enkele interessante
punten, zooals b.v. het langzaam aan verschrompelen der voorgevoegde teekens en het opduiken van nieuwe achter de stam,
hier nog vrij scherp naar voren komen. Ook nu gaat aan de triomf
der suffigeering weer een periode van dubbele affigeering vooraf.
Maar tot zulke ingewikkelde storingen van het grammaticale
systeem als anlautspermutaties en dgl. is het nooit gekomen, juist
ook weer als gevolg van de gelijkmatigheid in het geheele transpositieproces. De plaatsing der klassenteekens is een veel belangrijker criterium voor de W. Sudantaalhistorie dan men tot nu toe
wel gemeend heeft.
Het mooist is de toestand in het akasele, een uitstervende taal
aan de N. grens der vroegere duitsche Togo-kolonie, waar niet
minder dan 3 phasen uit de verschuivingsperiode naast elkaar
voorkomen. En wel zoo, dat de overgang telkens vrij goed te
beoordeelen valt. Dit is wel een uniek gevalt Het volle tweede
gedeelte van de W. Sudantaalgeschiedenis aan éénzelfde taalsysteem vertegenwoordigd en gedemonstreerd! 1 ) Men heeft vooreerst nog de zuivere prefigeering in kl. 5 en misschien ook in kl. 8
volgens de telling van FR. MÜLLER—SCHMIDT; n-kpe „rivier" pi.
i-kpe; bu-c'i „afgod" pi. i-c'i. Maar daarnaast komt in kl. 1, 2, 3, 6
') FR. MÜLLER S.V.D. Ein Beitrag zur Kenntnis des Akasele (Ts'ambá-J
Sprache. Mit Zusätzen von P. W. SCHMIDT. S.V.D. Anthropos Bd. I (1906); p.
787 vv. D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . . ; p. 60 vv.
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en 7 ineens ook de volle suffigeering op. Aanvankelijk nog in de
vage vorm van een simpele herhaling van het prefix achter de
stam, maar later treedt er duidelijk differentiatie in. Meestal
speciaal in de klankkleur der beide indexvocalen, zoodat het
volledige klassenteeken hier nu uit 2 min of meer onafhankelijke
deelen komt te bestaan, waartusschen de stam wordt ingeklemd.
In verreweg de meeste gevallen is het de plurale kategorie, die de
primeur der suffixen heeft; wat wel op een nauwere samenhang
wijst. In kl. 2 komt echter ook al een singulare suffixindex voor;
o-ga „man" pi. bi-ga, maar o-boya „koning" pi. Ы-Ьоуе-be (kl. 1);
ki-nimi „vogel" pi. n-rtimu ( < m-nimi) maar ki-pise'pi „klein
meisje" pi. m-bise'pi-em (kl. 3) ; ku-gbe „vel" pi. ti-gbe maar ¿u-na
„nacht" pi. ti-ne-te (kl. 6) ; o-ta „paard" pi. i-ta maar o-bo „hond"
pi. e-bo-e' (kl. 7) ; di-go „staart" pi. α-go maar di-nata-re „been"
pi. α-nata (kl. 2). Het eindpunt der geheele ontwikkeling, de enkele
suffigeering, wordt tenslotte bereikt in de klasse der verwantschaps
namen (en der leenwoorden). In het enkelvoud doet men het hier in
het geheel zonder klassenteekens; átikpéle „grootvader" pi.
átikpéle-m; anasárá „europeaan" pi. anasárá (vgl. haussa nasara,
a-nasara „christen").
In het gurma, één der belangrijkste talen hoog N. uit het Voltabekken, is de gelijktijdige pre- en suffigeering der klassenteekens
de gewone regel. Maar men kan duidelijk nagaan, hoe ook in deze
enkele overgangsphase nog verschillende onderverdeelingen
gemaakt kunnen worden, naargelang het zwaartepunt bij de
aanduiding nog vóór de stam ligt, of reeds verder naar achteren
verschoven is. 1 ) In het eerste geval vertoonen de suffixen allerlei
verzwakte of verkorte vormen; in het laatste, hetwelk ook dat
van het gurma is, juist zooals hierboven in het serer de prefixen.
Zoo is in de ¿u-klasse (15) de verschuiving naar het woordeinde toe
blijkbaar nog pas begonnen; het prefix is geheel constant en vol
ontwikkeld, maar van het suffix staat voorloopig alleen de
consonant vast. De vocaal varieert geregeld naar die van de
nominale stam. Bu-lam-bu „Zunge" maar bu-nó-bó „Mund"; 6ukpale-bo „Tuch". In andere klassen is in dit opzicht een volkomen
evenwicht bereikt; b.v. in het plurale van kl. 2, a-nin-a „Zähne";
a-tub-a „Ohren"; a-bob-a „Töpfe". Hoezeer de suffigeeringskant
híer gewoonlijk echter al overweegt, blijkt b.v. bij een teeken als
het bekende ma der vloeistoffenklasse, dat door bijna alle W.
Sudantalen heengaat. In het gurma keert dit in zijn volle vorm
») D. WESTERMANN. Die Sprache der Guang..; p. 100—122.
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alleen terug als suffix bij kl. 6; als prefix verliest het bijna overal
zijn vocaal en assimileert het de consonant aan de volgende
stamanlaut. Precies hetzelfde is ook het geval met de mu-klasse
(5), het meervoud der persoonsklasse (16) en nog andere klassen.
In het laatste geval treedt ook wel Ье- als constante reductievorm
op. Maar de eindphase van de zuivere enkele suffigeering wordt
toch nergens bereikt; n-so'-ma „Blut"; η-ηά-ma „Salz"; n-firisa-mu
„Lampen"; n'-ku-mu „Eisen" (met gutturale nasaal); bu-puo-ba
„Frauen"; bi-ni-ba „Menschen"; bi-djawa-ba „Knaben".
Voor de practische behandeling van het grammaticaal systeem
brengen de vele kleine verschillen tusschen de gurma-affixen
natuurlijk groóte moeilijkheden met zich mede. Lang niet altijd
is het gemakkelijk te beslissen, welke er nu telkens bijeenbehooren; laat staan welke de grondvormen zijn, waarvan de
andere worden afgeleid. WESTERMANN heeft zich bij zijn grammaticale schets hieruit gered door eenvoudig alle opeenvolgende
klassenteekens achter elkaar te behandelen. Dit is zonder twijfel
de meest veilige weg. Maar het groóte nadeel is nu, dat een natuurlijk
verband, dat toch op de een of andere wijze in het taalsysteem aanwezig moet zijn, totaal niet tot zijn recht komt; en daarmede vooral
ook de historische noot gemist wordt, die hier misschien het meest
karakteristieke punt van de geheele taalgeschiedenis uitmaakt.
Verder neemt WESTERMANN herhaaldelijk allerlei plotseling „vorgetreten" versterkingen aan de suf fixvormen aan. Een vorm als a-bi-na
„Brüste" vertoont volgens hem b.v. geen gereduceerde prefixvorm,
zooals hierboven aangenomen is, maar is uit een ouder 'a-bi-a ontstaan. 1) Nu komen dergelijke versterkingen tusschen stam en affix
wel voor als verbindingselement of glide om de articulatie te vergemakkelijken; in het meervoud ook wel als resten van oude achtergebleven singulare indices. Maar of zulk een groot aantal
(WESTERMANN onderscheidt practisch 3 typen; kl. 14, 16, 17, 21)
in een dusdanig strak gebouwd morphologisch stelsel als dat der
bantuide klassenelementen waarschijnlijk te achten valt, is zeer
de vraag. Waarom treden deze versterkingen dan altijd aan het
woordeinde op, en nooit ook eens vóór aan de stam? Verder lijken
deze gevallen zeker ook teveel op die van het ful, het serer etc,
om ze daarvan geheel gescheiden te kunnen houden. Alleen bij
kl. 14 wordt het historische moment goed getroffen, als WESTERMANN het waarschijnlijk acht „dasz dem (heutigen) Suffix-ga früher
Präfix ke (ki) oder ga entsprochen hat, dasz aber, da beide auszer
>) D. WESTERMANN. Die Sprache der Guang...; p. 105.
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Gebrauch kamen, an ihrer Stelle e, i trat"; e-fóle-ga „Hut". 1 )
Daaraan dient dan nog alleen toegevoegd, dat het buiten gebruik
raken der langere affixvormen allereerst functioneel-psychologische oorzaken had.
Het tem, de nabuurtaai van het akasele, staat als geheel zeker
al op het standpunt der suffigeering. 2) In kl. 11 worden echter
de klassenteekens ineens zoowel gepre- als gesuffigeerd. Degand-re „trompet" pi. a-gand-a; de-do-re „plaats" pi. a-dâ
[ < a-da-a). Nu is het element de, dat hier met een wisselvorm re
optreedt, elders uit het tem al bekend als Singulair teeken van
kl. 3 en 5. Zoodat hier dus waarschijnlijk een rest van de oude
phase der dubbele affigeering bewaard gebleven is, en daarmede
een nieuw indicium voor de verschuiving, die het Volta-taalstelsel
op dit punt heeft doorgemaakt. Voor het zuiver suffigeerende
bargu komt onder WESTERMANN'S notities ook het voorbeeld wuresú
„Blatt" pi. kiyesú voor. „Falls es nicht um ein Versehen handelt",
zoo luidt de conclusie, „liegt hier also (auch noch) ein Klassenpräfix vor". s )
D. De taalenclaven van Togoland.
De typische constellatie in de vroegere duitsche Togo-kolonie,
waar een heele reeks van taaieilandjes over bijna geheel het
midden- en N. deel verspreid ligt, wordt door PLEHN, SEIDEL,
FUNKE, WESTERMANN e.a. op geheel gelijke wijze verklaard. Het
geldt hier de taairesten van een aantal kleine stamsplinters, die
aanvankelijk een grooter verspreidingsgebied hadden, maar later
bij de vele groóte volksverhuizingen waarvan de W. Sudan getuige
geweest is, naar dit centraal gelegen woudgebied zijn teruggedrongen, dat de natuur als het ware zelf reeds tot een uitnemend
refugium gentium had voorbeschikt. De geleding van het heele
landschap is uiterst scherp; de bergdalen liggen hoog en veiligontoegankelijk. Maar toch ontbreekt het water er niet en in vele
gevallen is de bodem zelfs vruchtbaar te noemen. Een geregelde
vorm van landbouw en verder veeteelt is er zeer goed mogelijk.
Thans wonen de meeste stammen, waarover nadere gegevens
cyclopische steenen wallen versierde asylen, hoog op de
bekend zijn, vrij en open in het laagland. Maar de veelal met
') D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . . ; p. 106.
) P. MüLLER S.V.D. Beitrag zur Kenntnis der Tem-Sprache (Nord-Togo). Mit
Zusätzen von P. W. SCHMIDT S.V.D. M S O S Bd. VIII (1905); p. 251 vv.
3
) D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . . ; p. 132.
2
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bergen, door de stamtradities als het oorsprongsland der huidige
stammen genoemd, en ook thans nog als zoodanig in eere gehouden, wanneer men juist daar de cultus van de fetishdienst gaat
vieren, spreken luide van een voorgaande periode van krijg en
heftig verzet. „Charakteristisch dürfte es jedoch sein", merkt
PLEHN nog op, „dasz die Tradition die Richtungen aller Einwanderungen von allen Seiten der Windrose nach diesen Bergasylen
zusammenstrahlen läszt". ') Een concrete kijk op de practische gang
van zaken verkrijgt men daarmede dus niet. Zoo zouden de
Agotime-, Avatime- en Boviri-volken b.v. van het mondingsgebied
der Volta stammen; de Worawora- en de Тара-negers evenals de
sprekers van het thans totaal uitgestorven boro van de Goudkust,
maar de Lefana en de Akpafu daarentegen weer uit het N. Bij
de Guangstammen en ook elders verschillen zelfs de opgaven over
het oorsprongsland bij elk van de vele ondergroepen. Langzamer
hand hebben zich op deze wijze allerlei stam- en taairesten in
het Togo-bergland en de onmiddellijk aangrenzende vlakten opge
hoopt, zoodat er in totaal een groepsbeeld ontstaan is van groóte
rijkdom en variabiliteit. Overal is er beweging en verschuiving.
Thans winnen de groóte naburige linguae francae, zooals vooral
het ewe, hier voortdurend meer veld.
Hoezeer in de Togo-groep soms totaal verschillende periodes
uit de bantuide taalontwikkeling vlak naast elkaar vertegenwoordigd kunnen zijn, zien we duidelijk in het kposso, waar juist zooals in verschillende van de verder ontwikkelde guineesche dialecten de nominale klassenvorming precies stap voor stap te volgen
is. 2 ) In totaal telt men hier 7 nominale prefixen; enkele daarvan
doen regelmatig dienst om de nominale of substantivische kategorie in het taalsysteem te karakteriseeren; mu „zien" maar e-ma
„oog"; Ы „weenen, tranen vergieten" maar u-bia „traan"; lé
„slapen" maar é-lé „slaap"; do „lui zijn" maar i-do „luiheid." De
teekens o- en o'- komen speciaal voor bij de vorming van infinitivi; yé „eten" maar o'-yé „het eten"; vu „koopen" maar o-vu „het
koopen" etc. Maar bij eenige groepen van substantiva is de functie
der prefixen nu ineens sterk gespecialiseerd. Zoo dienen de namen
van landen in ieder geval u- te voeren; die van de bewoners daarvan a- of e-t terwijl de woorden met i- speciaal op talen wijzen.
Zoo luidt het b.v. u-kposso „Kposso-land", i-kposso „de aldaar
<) R. PLEHN. Beiträge zur Völkerkunde des Togo-gebietes. Diss. Halle 1898;
p. 2 vv.
2
) FR. WOLF. Grammatik der Kposo-Sprache (N. Togo, West Afrika). Anthropos Bd. IV (1909); p. 142—167; 630—659.
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gesproken taal", a-kposso „een Kposso-neger"; op dezelfde wijze ook
u-kebu, e-kebu, i-kebu; u-ma „het ewe-land in het algemeen"; a-gê
„een gê-stamlid" etc. Hier ís m.a.w. uit het eenvoudige nominaliseerende element een duidelijk groepspartikel ontstaan; de nieuwe
kategorie teekent zich dadelijk scherp in het taalstelsel af. En
daarmede is nu het geheele groeiproces nog niét eens volledig
geteekend, want in het bijzonder bij de persoonsnamen ontwikkelt
zich nu verder met één slag ook nog het regelrechte bantuide klassenelementl Naast de gewone pluraalindex -wani of in iets meer
verkorten vorm -ni komt hier n.l. ineens o o k . . . . een zuivere
prefixwisseling opgedoken, zooals geen enkele verder ontwikkelde
W. Sudantaal die verbeteren kan. Maar naar het taalgevoel staat
dit nieuwe procédé voorloopig blijkbaar nog wankel, want ook in
dit geval kan -wani nog niet wegblijven; o'-luli „mensch" pi. a-lulu·
wani; u-vi „kind" pi. e-vi-wani; u-luvi „man" pi. e-livi-wani. Of het
kposso taalsysteem dus ook sterk „gelaagd" is; alles wat elders
geheel gescheiden gebleven is en tot geheel afzonderlijke ontwikkelingen aanleiding heeft gegeven, is hier ineens tot één groóte
wrong samengebald. Analoge feiten hebben we ook nog uit het
kebu en het santrokofi maar ze zijn niet zoo duidelijk.
In andere talen heeft zich de bantuide prefigeering regelmatig
verder doorgezet en tot een normaal deel van het taalsysteem
ontwikkeld; het aantal klassen blijft gewoonlijk toch echter vrij
laag en schommelt tusschen 4 (kebu) en 10 (lefana). In een heel
groepje van talen (nyangbo, avatime, logba, santrokofi) bedraagt
het 7; alleen het nkunya-dialect van het guang komt zoo eenigszins apart te staan met zijn 12 à 15 verschillende nominale groepen.
In veel gevallen is het bekende taalmateriaal hier echter ook nog
niet systematisch naar de klassen geordend. Gezien de historie van
het geheele complex is de graad van samenhang tusschen de verschillende teekenvormen werkelijk merkwaardig hoog; ook een
zekere verwantschap met de Volta-indices valt niet te miskennen.
Verder is het aantal vocalische elementen bijzonder groot.
Maar aan de andere kant stoot men hier herhaaldelijk ook nog
op verschijnselen, die onmiskenbaar op de betrekkelijke oppervlakkigheid der totnutoe doorgevoerde bantuide signatuur wijzen.
Zoo is b.v. het aantal nomina dat geregeld geheel teekenloos blijft
naar verhouding vaak zeer groot (nyangbo en het nkunya-dialect
van het guang); in het akpafu krijgen de diernamen in het singulare zelfs nooit een prefix. Ook onzekerheden en wisselingen in de
klassenindeeling zijn veelvuldig. Soms zien we ook de splitsing
van totnutoe ongedifferentieerde klassen zich voor onze oogen
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voltrekken; zoo heeft WESTERMANN er zeker terecht reeds op gewezen, dat de o- en o'- klassen van het ahlô uit N. Togo aanvankelijk
samen één geheel gevormd hebben. 1 )
De overgang van de prefigeering naar de suffigeering der klassen·
teekens.
Van bijzonder algemeen belang is, dat ook de groóte structuurverschuiving, die geheel het tweede deel der W. Sudantaalhistorie
beheerscht, in de Togo-groep weer kan worden teruggevonden. Zooals gezegd is de prefigeering hier het gewone geval, maar soms dringt
de suffigeering reeds duidelijk in. En merkwaardigerwijze is het
daarbij vooral de persoonsklasse, die zich voor het nieuwe grammaticale procédé ontvankelijk toont. Bij de eerste doorvoering van de
bantuide structuur zijn we reeds op de invloed van allerlei waardeeringsfactoren gestooten; hier bij de latere uitbreiding en omvorming schijnt weer iets dergelijks het geval te zijn. Zoo schrijft
b.v. WESTERMANN voor het guang „Neben der allgemein üblichen
Mehrzahlbildung findet sich vereinzelt eine solche durch Suffixe,
meist bei Personennamen. Nicht selten findet dann auszerdem die
entsprechende Aenderung des Präfixes statt. Am häufigsten ist das
Suffix -ana.. manchmal mit dialektischen Aenderungen; es wird nur
bei Personennamen angewandt". 2 ) Men heeft b.v. in het nkimyadialect ose „vader" pi. o'se-ana; ata „voorvader" pi. ata-na; Berekú
kuri „echtgenoot" pi. kur-ani; landschap Ofutu boni „vriend" pi.
bani-ani; ook o-defe „koning" pi. a-defe-ane met pre- en suffixwisseling tegelijk. In het dialect van Anan'a, het meest O. van alle,
komt naast -ana ook nog -wa voor bij de non-personale groep; f-ol
„antilope" pi. olo-wa; ge-Ъа „arm" pi. a-ba-wa. Hier begint de ont
wikkeling dus al verder rond zich heen te grijpen.
In het likpe staan naast η-tu „water", л-sû „urine"; ba-donko
„slaven"; ba-dansu „getuigen" met de gewone prefixen van de
klassen der vloeistof- en der persoonsnamen ineens ook gevallen met
een suffix als ewu-ma „grootmoeders"; anto-ma „vaders" en
ando-ma „katten". Maar buiten de groep der persoons- en diernamen
is -ma nog niet verspreid. In het adele is -ebe de gewone personale
pluralisator; na-ebe „moeders". 3 )
») D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . . ; p. 9.
) D. WESTERMANN. Die Sprache der G u a n g . . .·, p. 162.
) D. WESTERMANN. Vier Sp¿achen aus Mitteltogo. Likpe, Bowili, Akpafu und
Adele nebst einigen Resten der Borosprache. M S О S Bd. XXII—XXV (1919—
'72); p. 1—59.
2
3
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Uit de zoo juist vermelde feiten uit de guang-dialecten van Ofutu
en Anan'a volgt al, dat pre- en suffigeering der klassenteekens elkaar
in het Togo-taalstelsel volstrekt niet behoeven uit te sluiten. Daarvan
blijkt ook weer in het akpafu, waar ma bij de persoonsnamen niet
alleen als prefix maar ook als suffix kan voorkomen; o-trui
.„mensch" pi. ma-trui maar ook kungósie-ma „kooplieden";
kalobi-ma „verwanten". Het logba kent gewoonlijk niets anders dan
prefixen in zijn taalsysteem; maar bij substantiva, die in latere tijd
uit de omringende talen overgenomen zijn en daarom nog duidelijk
als leenwoord worden gevoeld, kan ineens gemakkelijk ook de suffixwisseling bewaard blijven bij de overgang van het eene numerus naar
het andere; otsoe „oor" pi. „otsoe-wo, vgl. ewe tó, tchi aso „id.".
Ό ρ een zekere ontvankelijkheid voor de vreemde suffigeeringstechniek schijnt dit toch wel reeds te wijzen, anders was hier volgens de
gewone logba-pluraliseeringswetten wel een 'i-tsoe (kl. 2) of anders
een 'a-tsoe (kl. 4) gevormd, juist zooals elders bij dergelijke gevallen
altijd geschiedt. 1 )
In een tweetal Togo-talen, n.l. het avatime en het kebu, heeft zich
de suffigeering der klassenteekens tenslotte tot ver buiten de enkele
persoonsklasse weten uit te breiden. Duidelijk blijkt ook hier,
dat de overgang van de prefigeering naar de suffigeering via een
periode van dubbele affigeering verloopt. 2 ) De teekens luiden a.v. :
avatime
sing.

k e b u
plur.

1.

o, ó - . . . -e

be, ba- . .-ba, ma

2.

ku, kú- , . . .-a, ó

be, ba- . .-ba, ma

3.

si-.,. .-sé

ku-

4.

ki, ke-,. .-e, ie

5.

ke, ka-

lo

no

„0 Óл
$ -' <
·
" · · \ -ló.nó
7. li, le-le, ne

6.

( -

ku-ó
( -le, ne
,
" · · · ( -le, né
a, e-la, na

-e, é, de, re

plur.
{ ai e-

ко (к, ki, ко, k u ) - . . . .-ко o, u-

bi, Ье-, ,.-bé,me (u)-

-a, e

¡

sing.

-

-di, ri, wó, gbö
wo, ri, di

a, e-

-bö
-be
-gbö
-ir

a, e- . . . .-e, é.

Het kebu wordt hier als het ware juist betrapt op het moment van
de kanteling van zijn taalsysteem. Maar men krijgt de indruk dat
') D, WESTERMANN, Vier Sprachen aus Mitteltogo ; p. 36. — Die LogbaSprache
in Togo. Ζ А О S Bd. VII (1903); p. 23 v.
2
) E. FUNKE. Versuch einer Grammatik der Avatimesprache. M S О S Bd. XII
-(1909); p. 287—336. FR. WOLF. Grammatik des Kögbörikö (Togo). Anthropos
Bd. II (1907); p. 422—437; 795—«20.
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het hoogtepunt daarbij nog niet geheel bereikt is; de prefixen zijn
over het algemeen nog iets voller van vorm dan de suffixen. Althans
in het singulare, waar vooral bij klas 4, 5, 6 de overeenkomst tusschen
beide zich voorloopig nog enkel tot de klinkerkleur beperkt; alleen
bij kl. 7 keert ook al de prefixconsonant terug. In het meervoud gaat
men al verder naar de zuivere evenwichtstoestand toe; in kl. 1 en
2 is die hier zelfs al volledig bereikt en in kl. 6 en 7 schijnen de
suffixen reeds vóór te zijn op de prefixen. Maar het is niet zeker,
of hier de teekenparen wel regelmatig met elkaar concordeeren. In
het kebu ligt het zwaartepunt van de klassenaanduiding in ieder
geval reeds achter de nominale stam, zooals vooral uit het enkelvoud
blijkt. Het is hier echter niet goed mogelijk rechtstreeks de paren
teekenvormen met elkaar te vergelijken; alleen in het enkelvoud van
kl. 2 en in het meervoud van kl. 4 is de overeenstemming zeker.
Overal elders zijn de prefixen sterk in verval of zelfs al geheel verdwenen. Aan deze typische afwijking van het elders zoo vlot verloopende verschuivingsproces voelen we weer het schokkend verloop
der geheele Togo-taalhistorie.
E. De suffigeering der klassenteekens en de postpositie van de
genitief volgens W. Schmidt.
Hierboven hebben we reeds verscheidene malen gesproken over de
verplaatsing der klassenteekens van vóór naar achter de nominale
stam, welke zich in al de bantuide W. Sudanondergroepen regelmatig
herhaalt, maar we moeten thans, nu we al de betreffende feiten
gezien hebben, nog eens op dit belangrijke onderwerp terugkomen,
omdat ook W. SCHMIDT, naar wien reeds even vluchtig verwezen
werd (p. 128), daarvan een verklaring heeft gegeven, die geheel van
de onze afwijkt. Dit kan dan tevens als recapitulatie van al het voorgaande dienen; en is verder ook uitnemend geschikt om ons te
sterken in de overtuiging, dat het bij deze teekenverschuiving over
een heel wat dieper feit gaat dan speciaal KLINGENHEBEN in zijn
beide groóte fulartikelen wel gemeend heeft. SCHMIDT gaat uit van
de woordorde in de zin in het algemeen. Volgens hem vallen er op
dit punt in de verschillende talen der wereld eigenlijk slechts twee
adacquate en in zich gesloten systemen te onderscheiden, waarbij
de positie van de affixlooze nominale genitief telkens ook de doorslag
geeft voor de verdere ordening. In de talen der oerculturen (pygmaeën, pygmoïden) en in die der beide groóte patriarchale jagersen veetelersculturen staat de nominale genitief, het verbale persoonsteeken, en ook het object regelmatig voorop; maar de andere
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determineerende teekens, als die voor het numerus, de nominale
klassificatie, de casusindices etc, volgen dan juist op de vorm
waarbij ze hooren [suffixtalen als b.v. in oorsprong het indoeuropeesch). In de talen der agrarisch georiënteerde moederrechtelijke cultuur daarentegen staan de genitief, het pronominale subject
en het object gewoonlijk achter het nomen regens, resp. het verbum,
maar de andere determineerende elementen worden geprefigeerd
fprefixtalen als b.v. de austronesische). Talen waarin de toestand
gemengd is, waarin b.v. de postpositie van de genitief samengaat
met voorvoeging van het object of prefigeering der persoonsindices,
zooals b.v. soms in de hamito-semitische groep voorkomt, wijzen óf
op een overgang van het taalsysteem van het eene naar het andere
type óf op menging, waarbij de oorspronkelijke toestand meestal
nog wel door een zorgvuldige analyse der feiten achterhaald kan
worden. Alleen de plaatsing van het adjectief schijnt niet van de
positie van de genitief af te hangen, al is daarvan later ook een
zekere associatieve invloed uitgegaan. Na enkele inleidende studies
volgde de volledige inductie in het groóte samenvattende werk Die
Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. >)
Voor de W. Sudantalen zijn de voornaamste feiten over de woordorde hierachter zoo nauwkeurig mogelijk samengevat (Kaart III).
In de aequatoriale talen staat het adjectief bijna steeds voorop; de
genitief en het object op enkele uitzonderingen na echter achter.
De Bornutalen postponeeren vrijwel uniform zoowel het adjectief
als de beide andere kategorieën. Voorvoeging van de genitief vindt
men op ons gebied dus in bijna al de oudere groepen, waar het
totemistïsche jagerelement nog overwoog: in de mandingotalen, die
blijkbaar de kern van het verspreidingsgebied vormen, en verder in
de Volta- en de Togotalen, en heel de W. helft van de guineesche
groep (kru-dialecten, newolé, agni, tchi, guang, ijo). Daartegenover
de postpositie enkel in de verder ontwikkelde talen met sterker
matriarchale inslag: in de W. Atlantische en de O. guineesche talen.
Waarschijnlijk sloten deze beide laatste strooken aanvankelijk
aaneen, zooals de enclaven van het ful, het gola en het ewe bewijzen;
maar zijn ze later weer gescheiden door de expansie der centrale
groepen, waarover zooeven reeds gesproken is. Dat anderzijds de
postpositie soms ook op de voorvoeging gewonnen heeft volgt uit de
typische constellatie bij het nupe, het O. gbari-dialect, het temne
en het sherbro, waar zich volgens EDGAR, WESTERMANN en
SCHLENKER nog sporen van een oude voorvoeging vertoonen. In het
') W. SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 381—4%.
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sosso komen beide technieken regelmatig naast elkaar voor en
wisselen „selon le sens (des noms) et l'usage". 1 ) Dit ailes is dus
geheel in overeenstemming met de theorie van SCHMIDT.
Men schijnt gevoegelijk zelfs nog een stap verder te kunnen gaan
en niet alleen de postpositie van de genitief, maar (wat veel meer
inhoudt) in principe ook de constitutie van deze kategorie zélf direct
in verband te kunnen brengen met het indringen en het doorwerken
van de agrarisch-matriarchale cultuur. Want al komt hier voor alle
gevallen in de West. vertaling van het begin af aan reeds een genitief
of een genitivische constructie voor den dag, in werkelijkheid zijn
lang níet alle W. Sudantalen deze ingewikkelde kategorie rijk. In
de oudere talen volstaat men met een soort genitivische bepaling,
waarbij het determineerende nomen eenvoudigweg naast het gedetermineerde staat en de verhouding daartusschen slechts vaag
gezien wordt. Voor een echte genitief wordt echter vereischt, dat
de situatie in dit opzicht geheel opgehelderd is; er dient een zekere
vaste syntactische constructie te ontstaan, waarbij de genitief in
meerdere of mindere mate afhankelijk wordt van het nomen regens.
Zooals hierachter nog uitvoerig blijken zal, heeft deze laatste ontwikkeling zich nu echter pas voltrokken in die W. Sudantalen, waarin
de beide groóte mengcomponenten welke hier geheel de taalgeschiedenis beheerschen elkaar veel inniger hebben doordrongen; vooral
in de W. Atlantische talen. De gedachtenstructuur ís nu veel meer
in zijn onderdeelen aanschouwelijk, de totale integratie veel grooter
(p. 163 v.). Songhay korfo me „daar-touwt-het daar-eindt-het;
bij-dat-touw daar-is-het-op" = het eind van het touw, maar ful
putju ngu lami'do „het paard des konings" (putju ngu „het paard").
De voornaamste functie van de nieuwe vormen, de reden als het ware
waarom deze in het grammaticaal systeem geconstitueerd werden,
is het markeeren van het persoonlijke individue ele bezit in de taal;
van een kategorie dus die, althans in haar praegnante vorm, pas
tegen de achtergrond van de sociaal-economische ontwikkeling van
de matriarchale landbouwcultuur ten volle verstaanbaar wordt.
We zagen dit al bij een aantal analoge feiten in de aequatoriale
talen (p. 27 vv.). Zoo stoot men dus bij slot van rekening niet alleen
bij de morphologische ontleding van de genitiefvormen in de W.
Sudantalen op een historisch-ethnologische basis, maar veel meer
nog bij de grammaticaal-psychologische. Natuurlijk heeft ook W.
») F. EDGAR, A grammar of the Gbari language. London 1909. D. WESTERMANN.
Die Westatlantische Gruppe der Sudansprachen. M S О S Bd. XXXI (1928); p. 76.
С. F. SCHLENKER. Grammar of the Temne language. London 1864.
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SCHMIDT zelf wel gedacht in dit verband aan het opkomen van de
individueele vorm van het bezit in de matriarchale cultuur, die
goeddeels zijn eigen ontdekking is, 1 ) maar daar hij de grammaticale
kategorie van de genitief veel te breed opvatte, de eigenlijke grondslag toch heel elders gezocht.
Bij het object zijn de verhoudingen in de verschillende ondergroepen direct duidelijk, maar een stringent bewijs voor de
moederrechtelijke voorkeur voor postpositie is toch moeilijk te
leveren. Het eenige wat vast komt te staan bestaat hierin, dat de
postpositie in het algemeen het sterkst in dezelfde periode van de
taalgeschiedenis is op komen dringen, gedurende welke ook de
matriarchale volkselementen èn numeriek èn in psychologisch opzicht
het meest aan invloed hebben gewonnen. Een soort globaal historisch
parallellisme dus. Zoo past men in de mandingo-talen een primitieve
maar zeer effectieve inklampingstechniek toe, die ook weer terugkeert
in het min of meer geïsoleerde ij o van de Niger del ta en verder in
eenige Volta-talen, die blijkbaar op oeroude mandingo-bodem gesproken worden: het bargu, dat het mandingo-dialect van Busa aan
de Niger (KOELLE's boko) tot onmiddellijke nabuur heeft, het sugu
in ongeveer dezelfde streek en het minianka-dialect van het senufo.
Het object staat hier telkens tusschen het subject en het werkwoord
in. Ook in het atjülo komt nog inklamping voor; daarnaast echter
ook een gewone voorvoeging, juist zooals in het isala dat tot dezelfde
ondergroep behoort. Dat al deze deelen, die thans buiten de regelmatige grenzen van de mandingogroep liggen, er secundair van zijn
losgescheurd is duidelijk. Alle overige W. Sudantalen vertoonen
enkel postpositie van het object; ook nog het songhay aan de N.
bocht van de Niger aan de périphérie van de mandingogroep
(misschien onder hamitische of bornu-invloed). Het djerma-dialect
van dezelfde taal sluit echter weer bij de verwante talen aan. In
het agni en het ne van de guineesche groep, en het temne en het
serer van de W. Atlantische groep komt in bepaalde tempora en
modi ook nog een enkele maal voorvoeging van het object voor.
Het is echter niet zeker, dat deze feiten direct aansluiten bij die
uit de mandingo-groep.
Het pronominale subject staat in alle W. Sudan-talen geregeld
vóór de verbale stam; volgens de theorie van SCHMIDT zouden b.v.
minstens de W. Atlantische talen zeker gesuffigeerd moeten hebben.
Alleen in het ibo, het gola en het serer wordt soms het persoonsteeken achter de stam toegevoegd ; echter uitsluitend als uitzondering
4 W. SCHMIDT-W. KOPPERS. Völker und Kulturen; p. 256—288.
11
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op de normale prefigeering en merkwaardigerwijze nooit verder
dan in de eerste een tweede persoon singularis.
Rijzen hier dus al enkele kleine moeilijkheden, bij de plaatsing der
klassenteekens loopt het in ieder geval geheel spaak met de toepassing van de concordantieregel. Vooreerst is niet de prefigeering,
zooals uit SCHMIDT's concordantietheorie zou moeten volgen,
eigen aan de van matriarchale zijde beïnvloede talen, maar juist
de suffigeering. Dit volgt niet alleen uit de practische analyse van
de klassenstelsels van talen als het wolof, het dyola, het serer,
zooals die hierachter in hoofdstuk V zal worden doorgevoerd, en
waarbij men in de linguistische feiten als het ware stap voor stap
het opkomen, het verder ontwikkelen en later ook het verval van
de moederrechtelijke cultuurkring kan volgen, maar ook nog uit
de huidige verspreiding. BAUMANN noemt in zijn zorgvuldige en
reeds meerdere malen geciteerde studie als kerngebied voor het
moederrecht in de W. Sudan de bekende reeks volkeren tusschen
de Sassandra en de Volta aan de Guineesche kust: Kru-stammen,
Agni, Tschi e t c , verder de Yoruba; maar als uitstralingsgebieden
hooren daar onmiddellijk bij verschillende stammen uit Senegambië
als de Serer, de Wolof etc. en verder ook een strook tusschen de
Volta-zijtakken waar Grussi-stammen, Senufo etc. wonen. 1 ) Dit
zijn dus, globaal genomen, juist dezelfde deelen als waarin thans
ook de suffigeering verspreid is. De prefigeering komt alleen voor
in de minder ver ontwikkelde bantuide talen als de Zuidelijke W.
Atlantische talen, de meeste Togo-enclaven; en zelfs in het tchi,
het edo, het ibo etc, waarin de bantuide structuur pas opkomt.
Verder valt er — en dit is van niet minder gewicht in verband
met SCHMIDT's these — ook geen spoor te bekennen van een correlatie tusschen de positie van de genitief en die van de klassenelementen; de voorvoeging van de genitief en de suffigeering der
indices zijn zelfs regelrecht tegengestelde zaken. Ze behooren elk
tot een geheel andere periode der taalgeschiedenis. De huidige
suffigeeringscentra zijn pas door de verbreiding der mandingotalen
van elkaar gescheiden; de Gola-stammen werden daarbij al zeer
ver naar het Z. gedreven. En in de Voltagroep is de suffigeering niet
toevallig het sterkst aan de O. zijde ingedrongen, op het gebied dus
waar naar verhouding de mandingo-infiltratie het zwakst was. Men
ziet overigens ook niet goed in, hoe er een vaste relatie in de woordorde zou kunnen bestaan tusschen de plaatsing van twee zulke
»} H. BAUMANN. Vaterrecht und Mutteirecht in Afrika. ZE Bd. 58 (1926);
p. 113 vv.¡ 143; 116 vv.; 140 vv.
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ongelijkwaardige elementen in de zin als de attributieve genitief
en de bantuide klassenindex. Wat zou hier de verbindende schakel
moeten zijn ? Het gaat over feiten van een geheel andere orde, de
psychologische verhoudingen zijn totaal verschillend.
SCHMIDT heeft deze laatste impasse natuurlijk wel gevoeld, maar
zich verder daaruit willen redden door niet meer en niet minder
aan te nemen dan dat het oorspronkelijke correlatiesysteem der
mandingo-talen bij de groóte menging der verschillende groepen
verbroken is; de bornu-stroom met zijn sterke voorkeur voor
prefigeering zou ook de mandingotalen meegezogen hebben. Alleen
de genitief (en het object) bleven op him plaats. In andere groepen
is de vreemde invloed naar verhouding geringer geweest.1) Zoo
beschouwd liggen de verklaringsmogelijkheden voor de verschillende
voorkomende gevallen natuurlijk ineens naar alle zijden open; men
kan er als het ware naar willekeur over beschikken ! En zoo kan ook
de W. Sudan gemakkelijk de lof verdienen van een „locus classicus
für das Studium der Bedeutung der Genitivstellungen und
ihrer Gegenwirkungen aufeinander." Maar het is duidelijk, dat met
deze aanvullende hypothese ineens ook de lijn, het systeem in
SCHMIDT's toch al zoo wankele redeneering ineens totaal verbroken
is. De groóte moeilijkheid in heel deze kwestie in logisch-methodologisch opzicht is immers van het begin af aan, dat er zich telkens
slechts twee mogelijkheden voordoen; een genitief of een object
etc. kan slechts óf voorop óf achter staan. Zóó alleen vallen de
talen in verschillende groepen uiteen; tertium non datur. Laat men
nu echter op zulk een gewichtig punt en in zulk een hooge mate
de kans op menging en infiltratie in het woordordestelsel toe als
hierboven geschied is, dan komen de uitzonderingen als het ware
ineens met de regel gelijk te staan en verliest men alle objectieve
criteria. Voor dit deel van zijn these, en voorzoover het de W. Sudan
betreft, schijnt SCHMIDT het bewijs dus nog niet geleverd te hebben.
Natuurlijk gaat het niet aan a priori alle invloed van vreemde
ingedrongen taalgroepen op het systeem van de zinsbouw te
loochenen, maar geval voor geval dient deze dan toch aangetoond
en nauwkeurig nagegaan te worden.
Er zijn overigens ook nog verschillende andere bedenkingen van
meer algemeene aard, die zich verzetten tegen het onbeperkte
doorvoeren van SCHMIDT's correlatie-hypothese zoowel over de
volle breedte van de geheele zinsbouw als voor alle talen van de
4 W. SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 436—439.
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wereld. Men kan niet aan de indruk ontkomen, dat de conclusies
in Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde soms verder
gaan dan de feiten veroorlooven, en het eenmaal vooropgezette
systeem in bepaalde gevallen te streng wordt volgehouden. Alle
noodzakelijke distincties die hier gelden in concreto aan te geven
is natuurlijk alleen mogelijk voor wie als SCHMIDT al de verschillende taalgroepen van de wereld tegelijk kan overzien; daaraan
kan hier dus niet gedacht worden. Maar misschien zijn enkele globale
opmerkingen toch op hun plaats, vooral omdat men elders in de
vaklitteratuur zelden meer in bijzonderheden op al de hier bedoelde
problemen is ingegaan.
Het voornaamste bezwaar is wel, dat SCHMIDT ineens overal
genitivi, subjecten, objecten, adjectivi etc. ontdekt; ook waar, zooals
zooeven al bij de W. Sudantalen werd aangeduid, de psychologische
verhoudingen nog lang zoover niet ontwikkeld zijn. Niet alle talen
en taalstructuren zijn op dit punt even ver gedifferentieerd. Zoo is
b.v. in het oerindoeuropeesch naar de prachtige analysen van
UHLENBECK en van WIJK aanvankelijk geen sprake geweest van
een verschil tusschen een genitief en een nominatief; voor beide
groepen van functies volstond men met een kategorie van veel vager
structuur, de casus agens op-s. Pas later, toen een meer abstract
georiënteerde wijze van denken veld won en tegelijkertijd waarschijnlijk ook de sociaal-economische situatie bij het oervolk totaal
werd gewijzigd, ontstonden de beide huidige casus. 1 ) In het oudste
oeralaltaisch dat langs de weg van reconstructie te bereiken valt, is
volgens de onderzoekingen van MüLLER, GRUNZEL, LAUFER, BANG,
WlNKLER, RAMSTEDT e.a. de ontwikkeling op ongeveer gelijke wijze
verloopen.2) Ook in de kaukasische en de hamitische talen kan men
de ontwikkeling van een genitief en een nominatief met ietwat
scherper gedefinieerde functies stap voor stap volgen; de u-vorm
van de berberdialecten, door BASSET en zijn school zeer terecht als
„état d'annexion" gekarakteriseerd, is eveneens een soort casus
') C. C. UHLENBECK. Agens und Patïens ïm Kasussystem der Idg. Sprachen.
Idg. Forsch. Bd. 12 (1901)! p. 170 vv. — Zur Kasuslehre. KZ Bd. 39 (1905); p. 528
N. VAN WlJK. Der nominale Genitiv Singular im Indogerm. Zwolle 1902.
г
) FR. MÜLLER. Das Personalpronomen der altaischen Sprachen. S В A W В.
Bd. 134 (1896). Phil. hist. Kl. Abb. 1. J. GRUNZEL. Entwurf einer vergi. Grammatik
der altaischen Sprachen. Leipzig 1895. B. LAUFER. Zur Entstehung des Genitive
der altaischen Sprachen. Keleti Szemle Bd. II (1901), p. 133 vv. W. BANG. Zum
auslautenden π im altaischen. T'oung Pao Bd. VI (1895); p. 216 vv. K. SCHRIEFL.
Der „Genitiv" im Jakutischen. Keleti Szemle Bd. XIII (1912—'ІЗ); p. 69 vv.
Η. WlNKLER. Der uralaltaische Sprachstamm. Berlin 1909. —. Die altaische
Völker- und Sprachenwelt. Leipzig 1921. G. J. RAMSTEDT. Ueber mongolische
Pronomina. Journal de la Société Finno-ougrienne. Bd. 23 (1906) Festschrift O.
DONNER. —. Mogholica; ibid.
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agens, die met de distinctie tusschen een genitief en een nominatief
niets te maken heeft.1) Ook op de beroemde p-casus van het eskimo
mag in dit verband gewezen worden. 2 ) In verschillende andere
talen, b.v. een heele reeks van voorindische talen, is het nominale
casussysteem wel reeds verder ontwikkeld. Maar alle hoogere casusvormen worden regelmatig van de .genitief' afgeleid ; de .nominatief'
voert zelden een affix, en staat min of meer buiten het stelsel. Ook
dergelijke verhoudingen worden toch slechts verklaarbaar, wanneer
men uitgaat van een oertoestand, welke hemelsbreed verschilt van
b.v. die uit het huidige indoeuropeesch, waarin de nominatief
geregeld juist wel de grondslag van het totale systeem uitmaakt. En
wat nu speciaal de negertalen van Afrika aangaat, ook daar is het
nog nergens tot die typische onderschikking in de verbale constructie
gekomen, die het wezen van de subjectskategorie uitmaakt; ook aan
de negers is het dynamisch-actief optreden van den handelenden
persoon nog niet aanschouwelijk gegeven. Het opkomen van speciale
subjects vormen in enkele bijzondere gevallen in de pronominale
kategorie, die hier wegens haar bijzondere subjectieve inslag
gemakkelijk vóór kan zijn, zullen we hierachter nog in bijzonderheden zien (p. 166 w.; 171 vv.).
Verder is het methodologisch zeker ook ongeoorloofd al de verschillende typen van subjecten uit de talen, waarin deze zich wel
ontwikkeld hebben, zonder verdere restricties ineens met elkaar te
vergelijken. Want hun karakter is telkens weer anders. Zoo heeft
de huidige indoeuropeesche nominatief b.v. minstens drie sterk
uïteenloopende functies: die van een soort casus appellativus, een
noemcasus zonder meer; en vervolgens die van een casus transitivus
en een casus intransitivus, resp. als subject van een overgankelijk of
een onovergankelijk werkwoord. Maar in verschillende andere taalgroepen van de wereld worden deze drie typen, of althans twee
daarvan, systematisch uiteengehouden. In een groóte groep kaukasische talen komt daarnaast bij verba van gemoedsbeweging, waarnemingen etc. ook nog een soort datiefsubject voor.
Voor de objectskategorie gelden analoge moeilijkheden als voor
') Vgl. b.v. R. BASSET. Manuel de langue kabyle. Paris 1887; p. 61 vv.
H. STUMME. Handbuch des Schilh'ischen von Tazerwalt. Leipzig 1899; p. 44—48.
!
) F. N. FlNCK. Die Grundbedeutung des grönländischen Subjektivs. Preusz.
Akad. d. Wiss. Phil-hist. Kl. Berlin 1905; p. 280—287. С. С UHLENBECK. Ontwerp
van een vergel. Vormleer der Eskimotalen. V A W Α. Af d. Lett. n.r. Vili. A'dam
1907. W. THALBITZER. Eskimo in H A I L Bull. 40, Bureau of American Ethnology.
Washington 1911. —. Is there any connection between the Eskimo language
and the Uralian? Atti del XXII Congresso Internaz. degli Americanisti. Vol. II;
p. 551—567. Roma 1928. E. LEWY. Possessivisch und passivisch. Ungar. Jahr
bücher. Vol. 8. Berlin—Leipzig 1928.
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het subject, want in het algemeen komen deze beide kategorieën
vrijwel tegelijk in het taalsysteem voor den dag. Het actief optreden
van den handelenden persoon wordt natuurlijk terzelfdertijd aanschouwelijk als het passieve karakter van dengene, die de handeling
ondergaat. Pas laat worden de diverse typen van objectsbepalingen
door een eigenlijke objectskategorie vervangen. Voor het ontstaan
van een adjectief is juist zulk een type van onderschikking noodig
als hierboven reeds voor de genitief geschetst is. Vandaar dat ook
lang niet alle talen zoover ontwikkeld zijn. In Afrika doet men het
b.v. herhaaldelijk nog af met een stel nomina apposita, waartusschen
geen enkele bijzondere betrekking bestaat.
Dat er tusschen al de hier genoemde typen van genitivische
bepalingen, subjects- en objectsbepalingen etc. en de daaraan beantwoordende volgroeide kategorieën, zooals die b.v. in de indoeuropeesche talen ontstaan zijn, telkens allerlei historisch-genetische betrekkingen bestaan, spreekt vanzelf. Practisch betreft 't hier immers niets
anders dan de totaal verschillende wijzen, waarop diverse groepen
van taalsprekers elk naar hun eigen voorkeur en bijzondere psychologische gesteltenis tegen de objectieve feiten aangekeken hebben.
Bij menging ontstaan daaruit gewoonlijk de meer abstracte kategorieën. Maar even duidelijk is, dat deze daarom in de vergelijking
niet zonder meer naast elkaar gesteld kunnen worden; het psychologisch-structureele element komt dan tekort. Dat de vertalingen in
de europeesche talen van het begin af aan reeds in de vorm van
echte genitivi, subjecten, adjectivi uitvallen, zegt natuurlijk niets
voor de gesteltenis van het inheemsche taalsysteem.
Daar komt dan nog bij, dat naar dezelfde mate als zich de verschillende grammaticale kategorieën in het taalsysteem gaan ontwikkelen, ook de positie van de woordorde in het algemeen
verschuift. In de talen van meer primitieve signatuur staan de
besproken kategorieën, die zich alle successievelijk uit een uiterst
eenvoudige parataxe ontwikkeld hebben, elkaar nog zeer na. Een
zekere onderlinge afhankelijkheid inzake de plaatsing in de zin valt
daarom a priori waarschijnlijk te achten. Zonder overdrijving kan
men zeggen, dat de woordorde in de primitieve talen de halve
grammatica uitmaakt; of een bepaald zinslid een nomen of eer.
verbum, een subject of een object is kan herhaaldelijk slechts daanl/t
blijken. In de verder ontwikkelde talen komen echter allerlei typen
van partikelconstructies, morphologische variaties, congruentie- en
concordantiesystemen, inklampingstechnieken etc. op, die de grammaticale structuur een geheel andere richting geven. De woordorde
wordt nu vrijer; er doen zich bij één geval vaak meerdere mogelijk-
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heden naast elkaar voor, zoodat de keuze een zekere stilistische
beteekenis krijgt. Maar ook voor deze gevallen wil SCHMIDT nog
onverzwakt de sleutelpositie van de affixlooze nominale genitief
handhaven. Een bijzonder veeg teeken in dit verband is, dat naar
SCHMIDT's eigen theorie de positie van het adjectief en van de
genitief geheel onafhankelijk van elkaar zijn, hoewel toch juist deze
beide kategorieën elkander in psychologisch opzicht zeer na staan
en in verschillende talen zelfs regelrecht in elkander overloopen.
Aan de andere kant dient echter onmiddellijk toegegeven te
worden, dat er ook verschillende grootere samenhangende taalgebieden zijn, waar SCHMIDT's these ondanks alle theoretischmethodologische bezwaren onmiddellijk zonder eenige uitzondering
opgaat en de practisch-historische consequenties daarvan in andere
feiten volop bevestiging vinden. Zoo b.v. de veronderstelling, dat de
suffigeering der persoonselementen in de oeralaltaische talen pas
ontstaan is onder invloed van een matriarchale volkerenstroom vanuit het Zuiden, waarvan Dr. GAHS bij verschillende stammen reeds
de sporen gevonden heeft in religieus-sociologisch opzicht, en waarop
verder ook het voorkomen wijst van taaleilandjes als het Jenisseiostjak in het hartje van het oeralaltaische gebied, welke volgens
TROMBETTI, К. DONNER e.a. bij de tibeto-chineesche groep (si-hia)
aansluiten. 1 ) Ook voor de verklaring van enkele feiten uit de woordorde van een aantal hamitische en semitische talen van N. O. Afrika
*) W. SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 428—432;
457 p.; 469; 482. К. DONNER. Beiträge zur Frage nach dem Ursprung der JenisseiOstjaken. Journal de la Société Finno-ougrienne. Bd. 37 (1916—'20); p. 1—21.
A. TROMBETTI. Elementi di Glottologia; p. 156 vv.; 478—484. Men schijnt zelfs
nog iets verder te kunnen gaan dan SCHMIDT en aan te kunnen nemen, dat
ook hier weer niet alleen de wijze, waarop het subject in talen als het mongoolsch, het turksch, het samojeedsch, de finsch-ugrische talen uiterlijk staat
aangeduid, op het initiatief van een matriarchale mengcomponent steunt, maar
ook dit type van persoonsconjugatie dat hier geheel nieuw is, zelf. Wat zijn
immers de feiten? In het meest Oost. lid der oeralaltaische groep, het japansch,
is het werkwoord vormeloos; de verbale constructie bestaat uit níets anders
dan twee nevengeschikte vormen: een subjectsbepaling en een verbale bepaling,
zonder verder uitgedrukt verband. In het manchu en het koreaansch wordt er
tusschen deze beide leden echter al een klein deiktisch elementje geschoven
(manchu Ы), dat zich langzaam aan tot een copula ontwikkelt. Maar pas in
de mongoolsche dialecten komt de groóte principieele overgang: de persoonsteekens worden gesuffigeerd en veranderen daarmede ineens ook geheel van
karakter, zooals WlNKLER in zijn verschillende boeken over het oeralaltaïsch
terecht voortdurend betoogd heeft. Vgl. b.v. Die Altaische Völker- und
Sprachenwelt; p. 57 vv. De plotselinge verplaatsing bewijst, dat uit de oude
subjectsbepaling in het mongoolsch een echt subjectsteeken ontstaan is, dat alle
zelfstandigheid mist en daarom gemakkelijk geheel met de verbale stam
versmelten kan. Tegelijkertijd — en dit is volstrekt niet toevallig — differentieeren zich hier nu ook de genitief en de nominatief; en dit geldt zoowel voor
de nomina als de pronomina, zoodat het taalsysteem practisch nu ineens twee
volledige conjugatietypen rijk wordtl Een „predicatief" type (nominatief) en
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heeft SCHMIDT ongetwijfeld terecht een beroep gedaan op een
matriarchale onderlaag. Zooals hierachter nog nader blijken zal,
moet men ook voor andere trekken uit het grammaticale systeem van
deze talen regelrecht deze kant uit.
Zoo schijnt het dus om allerlei redenen, alsof in SCHMIDT's uitvoerige uiteenzettingen over de woordorde in de zin en alles wat
daarmede samenhangt, op de meest verrassende wijze waarheid en
heele of halve dwaling, wijze voorzichtigheid en overdrijving door
elkander liggen. Zooals reeds gezegd, zal vanzelf alleen wie een
even universeele kennis tegenover die van SCHMIDT kan stellen in
staat zijn, nauwkeurig aan te geven welke distincties hier verder
in acht genomen zullen moeten worden. Voorloopig krijgt men echter
de indruk, dat de groóte kern van waarheid híer betrekking heeft
op de positie van de genitief, die in een groot aantal sterk van
matriarchale zijde beïnvloede talen inderdaad achterop staat, en
waarbij men overigens ook van psychologisch standpunt het minst
in moeilijkheden komt. Maar de verdere uitbouw der theorie, die
practisch ook alle andere zinsleden in de beschouwingen betrekt,
staat èn om methodologische èn om grammaticaal-structureele
argumenten zwak.
En waarop berust nu tenslotte het verschil tusschen de voorvoeging
en de achtervoeging van de genitief? Welke psychologische karakteristieken kunnen daarvan gegeven worden? En waarop gaat in
een „possessie!" type (genitief). Dit zijn dus telkens geweldig groóte afstanden
in de ontwikkeling, zoowel van psychologisch als van linguistisch standpunt
beschouwd. In andere omstandigheden zou men dergelijke talen daarom zeker
van elkaar gescheiden houden. Slechts op enkele gebieden van bijzonder intense
en complexe menging ziet men ze in één en dezelfde taalfamilie worden overbrugd; zoo b.v. in de kaukasische talen en in Afrika in de Bornutalen. En hier
ziet men er drie of vier naast elkaar voorkomen binnen het kader van eenzelfde
groepl En dit alles valt nog scherper op, omdat na deze reeks van groóte stappen
de altaische verbale ontwikkeling verder vrijwel ook ineens is afgesloten. Het
eenige wat nog plaats grijpt is het localiseeren van het possessieve conjugatietype voor het turksch, het burjatisch, het jakutisch, het tungusisch etc. enkel in
de praeteritale tijden; het praedicatieve in de praesentische tijden. De uralische
talen vervoegen de intransitiva praedicatief, zooals heel goed te begrijpen is,
maar de transitiva possessief. Alleen de constitutie van een z.g. „objectieve
conjugatie" in de ugrische talen en het mordwinisch schijnt nog even aan de
grondlijnen van de verbale kategorïe te raken. Wat mag toch de oorzaak
zijn van deze zonderlinge constellatie' ?
Gaat men de ontwikkeling van het conjugatietype na in de tïbeto-chineesche
talen, en vooral in de tibeto-burmaansche ondergroep, die naar het Z. direct
bij het oeralaltaische taalgebied aansluit, dan volgt het antwoord als vanzelf.
Want al de overgangsphasen die in O. Azië zoo noode gemist worden liggen hier
ineens in groóte overvloed bijeen. Van stap tot stap, van taal tot taal kan men
de ontwikkeling nauwkeurig volgen! Vooral de beide partikelconstructies van
het koreaansche en het manchutype zijn ruim vertegenwoordigd; alleen de
beginphase van het vormlooze werkwoord zooals in het japansch dient als punt
van uitgang gereconstrueerd te worden. De persoonselementen worden regelmatig gesuffigeerd. ST. KONOW heeft deze geheele ontwikkeling weliswaar zeer

153
laatste instantie dus de voorkeur voor postpositie terug bij de
matriarchale stammen? Volgens SCHMIDT is de genitief in het
algemeen de uitdrukking van de differentia specifica, „durch welche
aus der Allgemeinheit des genus die neue species sich konstituiert".
Vandaar dat deze in de oerculturen en in alle patriarchale primaire
culturen met hun „naive, natürliche, spontan warme Denkweise" ook
nog regelmatig vooropstaat. Maar in de „kühlere, konstruktive,
Jogische' Denkweise" der matriarchale dementen verandert dit
ineens en volgt de genitief op het nomen regens, „eben weil er die
differentia specifica, das Spätere, das Nachherige zum Ausdruck
bringt". Vooral de genitivus possessivus, die op een juridisch-sociale
kategorie wijst welke in de matriarchale landbouwculturen een
allerbelangrijkste verdieping en uitbreiding ondergaat, zou daarbij
een leidende rol gespeeld hebben. Uit „Vater-Haus" zou b.v. pas via
„Haus-gehörig-Vater" etc. de latere zuivere postpositie zijn ontstaan. 1) Deze laatste redeneering, die SCHMIDT's geheele these
afsluit en het eigenlijke verbindingstuk moet vormen tusschen de
diverse typen van taalstructuren en de Kulturkreise, is zeker niet
het sterkste deel. Want vooreerst heeft VAN GlNNEKEN er in zijn
Principes reeds uitvoerig op gewezen, dat men inzake de woordorde
niet klaarkomt met enkel de volgorde na te gaan, waarin de
verschillende opeenvolgende elementen der ervaringstructuur
aanschouwelijk en duidelijk bewust worden. Zulk een eenvoudige
summier samengevat door hier op het voetspoor van HODGSON enkel tusschen
„pronominalized" en „non-pronominalized languages" te distingueeren, maar de
groóte oorzaken ervan toch reeds duidelijk aangegeven ( L S I Vol. III, Pt. I;
p. 177, 179; vlg. ook zijn artikel On some facts connected with the TibetoBurman dialect spoken in Kanawar. Z D M G Bd. 59 (1905); p. 117—125). De
constitutie der persoonsconjugatie en nog een reeks andere feiten in de „pronominalized languages" (kanawari, kanashi, dhimal, purum etc.) danken hun
ontstaan aan de invloed der oude sterk matriarchaal georiënteerde mundatalen
(austroasiatische talen), in wier gebied de tibeto-burmaansche talen (en de
tibeto-chineesche talen in het algemeen) pas laat zijn binnengedrongen, en
waarmede zij zich zeer innig hebben vermengd. Deze laatste vormen als het
ware het ferment waardoor al de taalstructuren hier tot op hun kern zijn
omgevormd. Maar wat is er dan redelijker dan aan te nemen, dat zich op een
gegeven moment in de geschiedenis van Azië dezelfde matriarchale mengcomponent ook met de oude O. Aziatische altaische stammen heeft gekruist, en daar
aanleiding heeft gegeven tot juist dezelfde ontwikkeling als thans nog in Tibet,
Nepal, Bhutan, Assam etc. precies gevolgd kan worden. De neiging tot „eenheid
en heelheid", tot sterke integratie van de totale belevingstructuur bij de moederrechtelijk georiënteerde volkeren, waarop in de taalstructuur ook de persoonsconjugatie steunt, is ons reeds uit de differentieele psychologie bekend. Zoo
sluiten de verschillende groepen van feiten althans aaneen. Ook CONRADY,
TROMBETTI en SCHMIDT hebben telkens op grond van geheel andere groepen van
feiten de altaische talen reeds in verband met de tibeto-chineesche en de
,

) W. SCHMIDT. SprachfamUien und Sprachenkreise der Erde; p. 464 ν. et
passim.
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spiegelcorrespondentie bestaat hier niet! 1 ) Er zijn b.v. ook talen
met juist een regelmatige voorkeur voor de laatste plaatsen in de
constructies en in de zin (b.v. het fransch), voor inklampingstechnieken (in sommige gevallen b.v. het germaansch) etc. En daarenboven geeft de genitief lang niet altijd de differentia specifica, het
nieuwe aan. Voor de genitivus possessiuus zal dit in het algemeen
wel gelden; en daarom is het ook niet toevalig dat SCHMIDT juist
deze kategorie voortdurend vooropzet. Maar voor de genitivus
partitivus, subjectivus, objectivus en zoovele andere typen meer, die
in de primitieve talen minstens even veelvuldig voorkomen als b.v.
in het latijn of het grieksch? Hier komen geheel andere verhoudingen
te pas, die men onmogelijk in één formule samen kan vatten.
SCHMIDT's argumentatie beslist in dit verband dus volstrekt niet;
de zaken dienen meer au fond onderzocht te worden. Misschien
verdient het aanbeveling om ook hier weer, zooals hierboven reeds
aangeduid werd, uit te gaan van het feit, dat de genitief in de strikte
zin van het woord pas in de talen van de matriarchale cultuur ontstaan is. Zooals reeds gebleken is, komt men voor een groóte groep
van afrikaansche talen en verder ook voor de oeralaltaische (en
waarschijnlijk ook de indoeuropeesche) talen met deze hypothese
ineens toe. En er zijn ook algemeen-psychologische en cultureelaustro-asiatische gebracht. Vgl. W. SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise
der Erde p. 147 v.; 524 ν. A. TROMBETTI. Elementi di glottologia; p. 153 vv.
Wanneer deze belangrijke gebeurtenissen hebben plaats gehad valt natuurlijk
niet nauwkeurig aan te geven. Maar het schijnt, dat men het verste komt met
aan te nemen, dat dit niet lang na het volledige doorzetten van het neolithicum
geweest is, toen de groóte ijsgordels, welke de N. en centraal-Aziatische laagvlakten zoo lang van het Z. bergland gescheiden hadden gehouden, langzamerhand afgesmolten waren, en ruimte vrij gemaakt hadden voor de doortocht
van groóte groepen veetelers met geweldige kudden v e e naar het Z. O. en het
Z. W. Voor de matriarchale stammen met hun eeuwige honger naar land was
de nieuwe beschikbare bodem natuurlijk een welkome buit, die zij niet geaarzeld
hebben spoedig in bezit te nemen, zoodat nu van alle kanten mengingen en
infiltraties volgden en de oorspronkelijke oeral-altaische volkeren- en taleneenheid totaal verbroken werd. Niet toevallig staan de vele huidige oeralaltaische ondergroepen vrij ver van elkaar. En misschien zijn de gemengde
matriarchale elementen later zelfs og verder naar het N. getrokken, en hebben
zij via Siberië en de Bering-Zee tenslotte Amerika bereikt. Want in de groóte
lijnen passen ook de eskimo-feiten weer geheel in het hier geschetste ontwikkelingssysteem.
Zooals gezegd, heeft de matriarchale invasie uit het Z. in zooverre ook nog
invloed gehad op de oude casus agens der oeral-altaische talen, als de differentiatie in een genitief en een nominatief daardoor in de hand gewerkt werd.
Met de veranderde sociaal-economische stamstructuur in de matriarchale
maatschappij ontstond immers ook pas de noodzaak bezitter en bezit in bepaalde
gevallen scherp en ondubbelzinnig in de taal aan te kunnen duiden. Maar dé
voorvoeging is daarbij bewaard gebleven, omdat deze reeds te vast zat in het
taalsysteem.
·) J. VAN GlNNEKEN. Principes de linguistique psychologique; p. 514 vv.
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economische argumenten die daarvoor pleiten. Dan zou dus de
oorspronkelijke functie van de genitief enkel de aanduiding van het
persoonlijk individueele bezit geweest zijn, zooals dit thans in werkelijkheid nog in een aantal nigritische talen het geval is. Maar ook
in deze laatste veronderstelling blijft er natuurlijk nog een stuk van
de moeilijkheid over; want waarom zijn de matriarchale volkselementen voor de aanduiding van hun nieuwe ontdekking dan ineens
tot de postpositie overgegaan? Zouden binnen het kader van de
bestaande voorvoeging niet dezelfde resultaten aan duidelijkheid
«te. te bereiken zijn geweest ? Nu heeft niemand minder dan K.
BüHLER in zijn recente Sprachtheorie reeds ronduit erkend, dat er
van comparatief-psychologisch standpunt geen zeker antwoord te
geven valt op de vraag naar de karakteristiek der beide mogelijke
genitiefposities. „Warum ist die Voranstellung des determinierenden
Gliedes im nominalen Kompositum die Regel und der sozusagen
natürliche Fall? Es ist ärgerlich für einen Psychologen, diese
anscheinend so einfache Frage SCHMIDT's nicht beantworten zu
können." 1) De hoop dient gesteld op een te verwachten verdere
verdieping van de theorie over het denken. Ook dezerzijds valt
daarover derhalve niets nieuws te melden. Wellicht hebben de
matriarchale elementen echter hun groóte vondst: de nieuwe bezitskategorie, waarop nu geheel de economisch-sociale stamstructuur
kwam te berusten, een heel aparte plaats in de taalstructuur willen
verschaffen, en is deze daarom zoo scherp mogelijk gescheiden
gehouden van de tot nu toe gebruikelijke gepraeponeerde adno^
minale bepalingstypen. Later zijn de functies van de achtergevoegde
genitief dan echter weer uitgebreid in de oude richting, zoodat er
thans in de verder ontwikkelde mengtalen van het aanvankelijke
beteekenisonderscheid niet veel meer te merken valt.
Alleen op één andere factor in dit verband zij hier nog uitdrukkelijk gewezen: de rythmische. Vooropstelling van de genitie*
is duidelijk initiaalbetoning; de vorming van suffixen hangt daar
eveneens direct mee samen, want de determineerende teekens mogen
natuurlijk geen extreem accent hebben. Omgekeerd sluit de postpositie van de genitief aan bij een finaal accent met een voorkeur
voor prefixen. Houdt men hiermede rekening, dan doet zich dus
opeens een biologisch-sociologische verklaringsmogelijkheid voor
van de groóte door SCHMIDT gestelde kwestie. Want dat de rythmische tendenzen van een bepaalde taal niet los staan, maar diep
wortelen in de aldaar geldende erfelijke articulatiebasis is voor
') K. BüHLER. Spr«4chtheorie. Jena 1934; p. 334; 327—339.
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enkele gevallen reeds een bewezen feit, en wordt voor andere met
de dag waarschijnlijker. Dat de psychologie alleen hier ons niet
helpen kan, zou dan dus niet te verwonderen zijn. Vgl. J. VAN
GlNNEKEN. De oorzaken der taalveranderingen. Kon. Acad. A'dam;
dl. 59, serie A, No. 2; p. 6. — De ontwikkelingsgeschiedenis van de
systemen der menschelijke taaiklanken. A'dam. Kon. Acad. 1932. —
La biologie de la base d'articulation. Journal de Psychologie Bd. 30
(1933); p. 266 w .
II.

DE ONTWIKKELING DER KLASSENCONCORDANTIE.

Bij de syntactische ontwikkeling der W. Sudantalen bewegen we
ons in een heel andere orde van zaken dan bij die der zooeven uitvoerig besproken bantuide klassenvorming. Maar toch komt het
onderscheid tusschen de beide groóte volkslagen, die hier aan de
taalgeschiedenis gebouwd hebben, niet minder scherp uit; en ook de
menging daartusschen is weer precies te volgen. Steeds fijner wordt
de structuur der taal; het geheele proces verloopt zeer snel. Alleen
komen de verschillende genealogische ondergroepen nu minder tot
hun recht, omdat de grenzen tusschen de opeenvolgende groeiphasen
telkens vloeiend zijn en geen vaste gesloten complexen omvatten.
In de oudere talen, waar de totemistische elementen nog overheerschen, is de zinsbouw juist als in verschillende aequatoriale
talen vrijwel isoleerend en zonder verder relief. De zinsleden staan
zonder meer naast elkaar; en alle diepere ordening hangt eigenlijk,
af van de woordorde, die daarom ook bijzonder vast en invariabel is.
Het is steeds weer hetzelfde min of meer houterige zinstype dat
terugkeert. De structuur van het geheele ervaringscomplex is vrij
vaag, de analyse onscherp. Zoo b.v. in het begin van het verhaal van
den Verloren Zoon naar de gedebo-bijbelvertaling van J. G.
AUER

(1873):

Nyebwe
te
n'.
Een-mensch een-zekere was-er-eens.
Nyé"
n'
o'mo' hyâ.
Mensch die (nu) hij-was jong.

O'ko'da nyebeyudu so'.
Ne.
Hij-had zonen twee. Zoo-was-het.

O'poda o' buo, ye ne :
Hij-sprak zijn vader, zei erover :

Bao
„Vader,.

nyi то' nà wa,
ko
koko'-de
yie Г'
geef mij mijn deel, n.l. (zijnde-het) bezits-dingen naarmate (naar het oog) I""
Ne.
O'gedadeda по wa nené'
hyede nó'.
Zoo-was-het. Hij-deelde hen hun eigen (deel toe; the living what they had to live on).

De interlineaire vertaling is grootendeels naar CHRIST ALLER; men
vgl. daarmede de europeesche tekst die zou luiden: „Een zeker
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mensch had twee zonen. De jongste van hen sprak tot zijn vader (en
zeide) : Vader, geef mij het (mijn) deel, dat mij toekomt! Hij deelde
hun het (htm) eigen deel toe". Weg is nu opeens al het horten en
stooten uit de negertekst; weg de moeizame ontleding van ietwat
meer complexe begrippen en de omslachtige wijze van zinsverbinding I In 3 forsche streken staat het heele scènetje volledig voor ons
oog uitgeteekend, terwijl de neger er minstens 7 voor noodig heeft.
Maar later, in de bantuide talen, is er veel meer teekening en
beweging in de syntactische situatie. De geheele gedachtenstructuur
is scherp geleed en wordt in zijn momenten gezien. Vandaar dat nu
niet alleen de verhoudingen tusschen de opeenvolgende zinsleden
worden uitgedrukt, maar deze op den duur zelfs naar hun verschillende typen gedifferentieerd raken. In een bantuide zin schuilt steeds
een zekere architectuur, hoe primitief van karakter die ook moge
zijn. Het ervaringscomplex is sterk geïntegreerd, daaraan herkent
men de invloed die de matriarchale elementen hier op het mengproces uitgeoefend hebben.
Hoe nauw deze zuiver syntactische ontwikkeling met de gewone
bantuide klassenvorming samenhangt en daarmede één onverbrekelijk geheel vormt, dat eigenlijk alleen om theoretische redenen nader
te ontleden valt, blijkt hieruit, dat in de verst volgroeide talen het
klassenteeken het syntactische verbindingsmiddel bij uitstek geworden is. Het substantief geeft het over aan het bijgevoegde adjectief
of pronomen, het nominale subject aan het werkwoord etc. Telkens
weer klinkt het op in de klankenval van de zin, waarin het tenslotte
volslagen onmisbaar wordt. Natuurlijk voltrekt zich de ontwikkeling
in dit opzicht niet ineens, hoewel toch ook oudere ondergroepen als
die der mandingo- en der guineesche talen soms al opmerkelijk
ingewikkelde formaties vertoonen. Waar het substantivische
element, dat vanzelf de eerst aangewezen drager van het bantuide
teeken is, tegenover een ander kwam te staan van ongeveer evenwaardig karakter, heeft zich de repetitie van het klassenteeken, de
z.g. klassenconcordantie, gewoonlijk slechts in 2 étapes door kunnen
zetten. Een eenvoudige partikelconstructie vormt de voorgaande
trap. Maar in de andere, waar het meestal pronominale verbindingen
betrof, wordt het einddoel met één zet bereikt. Men vgl. bijgaande
tabel, waarin de stand van de syntactische ontwikkeling in de voornaamste bantuide W. Sudantalen globaal staat aangeduid. De
constructies, waarin de klassenconcordantie reeds doorgedrongen is,
zijn met een plusteeken gekenmerkt. Andere verbindingstypen, als
primitieve casus (datief, accusatief), allerlei soorten van nominale
en verbale bepalingsconstructies, van praeposities en andere
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dementen, die voor ons doel van geen belang zijn, bleven verder
buiten beschouwing.
A. De verbinding van twee substantiva.
Bij zulk een moeilijke constructie als die tusschen 2 substantiva is,
zooals niet anders te verwachten viel, de oude primitieve juxtapositie
nog in een heele reeks van W. Sudantalen volop bewaard gebleven;
soms zelfs nog naast één of meer andere verder ontwikkelde uitdrukkingswijzen. Nu eens staat het nomen regens voorop, dan weer
achteraan (songhay, basa, dian, mossi, dagomba, atjülo, kassena,
bowili, santrokofi, adele). Alleen in een zoover ontwikkelde groep
als die der W. Atlantische talen behoort de zuivere nevenschikking
tot de uitzonderingen; songhay koyra koy „dorp chef" = de dorpschef ; mende mahei pelei „koning huis" = paleis; maar ook mahei ngi
pelei „de koning zijn huis"; yoruba iwe ajayi „Ajayi's boek" maar
aya ti oba „vrouw van koning" = de koningin. In andere talen komen
weer allerhande partikels voor, die tusschen de beide vormen
worden ingeschoven; possessieve of deiktische elementen, verstarde
verbale of nominale vormen, een eenvoudig type van praepositie
etc. (mende, vai, kpelle, likpe, kposso, kebu, yoruba, gbari, kandjaga,
bargu). De ana-vorm ti beteekent b.v. oorspronkelijk niets anders
dan „behooren bij, toebehooren aan"; ile ti ЬоЪатп „'t huis behoorendbij mijn-vader" = vaders huis; yoruba ti treedt ook als relatief
partikel op. *)
Welke psychologische winst er bij het nieuwe constructietype be
haald wordt is duidelijk; langzamerhand leert de spreker bij de
verbrokkeling van de totale ervaringstructuur twee elementen
tegelijk overzien, en juist de specifieke verhouding die daartusschen
bestaat wordt bedoeld en uitgedrukt. Naar letterlijke vertaling is
mende mahei pelei nog ongeveer „daar-koningt-het daar-huist-het",
maar de constructie met ti luidt „daar-koningt-het bij-dat-huis;
daar-koningt-het van-dien-dat-huis". Het eerste element is voor de
ervaring dus nog niet verdwenen ook als het tweede reeds volop
in het centrum van de aandacht staat. En de integratie is veel
grooter.
Alienabile en inalienabile possessie. De aanduiding van het
individueele bezit.
In een vrij groóte reeks van oudere talen wordt hier verder de
distinctie tusschen de alienabile en de inalienabile vorm van
l
) FR. MÜLLER. Ein Beitrag zur Kenntnis des Atakpame. Ζ А О S Bd. VI (1902);
p. 138 vv.; 194 vv. J. A. DE GAYE and W. S. BEECROFT, Yoruba grammar; p. 9, 31.
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possessie teruggevonden, die reeds uit een groot aantal talen van de
wereld bekend is. In het eerste geval blijft het subject naar de
beoordeeling van de primitieve mentaliteit geheel binnen zijn eigen
natuurlijk bereiksgebied, het voor de natuurlijke beleving steeds met
subjectiviteit doortrokken deel der buitenwereld, en daarom staat
hier ook geen overgangspartikel. Zoo vermeldt CHéRON b.v. uitdrukkelijk voor het minianka-dïalect van het senufo: „On ne met
jamais Ie déterminatif (het tusschenpartikel) en principe: le. Quand
il s'agit des rapports de parenté; 2e
des parties du corps;
3e. Quand le déterminant (het eerste lid der constructie) exprime
la nature du déterminé (het tweede lid) ". Sinta chyige „boog boom
(hout)" = een houten boog; sige yangouro „bosch dieren" = de
dieren uit het woud, de wilde dieren; Koudyakan lonso „een jager
uit Koutiala". Maar in andere gevallen wordt de sfeer van het eigen
zelf wel degelijk min of meer kunstmatig uitgebreid en ontstaat er
iets van „hebben, bezitten"; na to pige „het huis van mijn vader".
Ook in een sprookje, waarin verhaald wordt van een wedstrijd
tusschen een roode aap en een hond over de vraag, welk van beide
zijn boomschors en vellen het eerst bij de naaivrouw van het dorp
tot kleeren vermaakt zal krijgen; na dyo pi gotno то yâ „hij (de
hond) zeide (tegen de naaivrouw) die van de-aap het-deel (bezitting,
materiaal) te-laten-liggen". Verder met duidelijke secundaire uitbreiding der alienabile kategorie ook tyè то dya „de zoon die de
vrouw bezit" = haar zoon. Op dezelfde wijze waarschijnlijk Zyépè
то chyo „de vrouw die Z. gekocht heeft, zijn vrouw". 1 ) Ook in het
khassonke schijnt het partikelgebruik allereerst weer af te hangen
van de distinctie tusschen de beide possessievormen ; MONTEIL
spreekt eenerzij ds van „une liaison certaine", anderzijds echter van
2
een „rapport occasionnel". )
In andere talen beschikt men voor dergelijke verhoudingen over
een genitief met vrij scherp gedefinieerde functies. Maar de wijzen
waarop deze in de verschillende talen wordt uitgedrukt loopen zoo
zeer uiteen, en soms treden daarbij ook zulke karakteristieke
beperkingen op in het gebruiksgebied, dat deze kategorie niet anders
dan betrekkelijk jong kan zijn in het taalsysteem. De taal heeft hier
als het ware getast naar een adacquate vormgeving voor een nieuw
of althans slechts langzamerhand scherper gedefinieerd begrip: het
persoonlijke individueele bezit. En is pas laat geslaagd. Hoe deze
syntactische ontwikkeling duidelijk een sociaal-economische achter
grond heeft is hierboven bij de bespreking van de aequatoriale feiten
') G. CHéRON. Le sénoufo du minianka; p. 26—29.
) CH. MONTEIL. Les Khassonke; p. 428 v.

2
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reeds gebleken (p. 27 w.). Zoo kunnen b.v. in het agni voorloopig nog
alleen de personen in de taal als „bezitter" aangeduid staan en door
een possessief partikel met de naam van hun bezit verbonden
worden. In het susu geldt ditzelfde voor een iets ruimer kategorie,
die der levende wezens. Maar ook in dit geval ontstaat nog geen
bezitsverhouding tegenover „parts or attributes... (and) many
other cases", naar DUPONT meedeelt.1) Er wordt dan geen partikel
tusschengevoegd, er schijnt zich hier weer iets van inalienabiliteit te
roeren. Agni Kwaku i ti „К. zijn hoofd", maar sua tinti „huis dak" =
het dak van het huis; susu Alla-χα Ьапхі „Allah's huis, Gods huís";
Fa Diki-χα nimite „father Richard's hoed", maar weer α χα Xili
„zijn geest"; won yunubi „onze zonde". In het kposso wordt de
bezitsindex ayi alleen gebruikt, indien de bezitter als hooger in rang
gedacht wordt dan zijn bezit, en ook als het over levenlooze voor
werpen gaat. In alle andere gevallen wordt enkel het pronomen ó
tusschengeschoven, indien de bezitter althans een mensch of een
dier is. Of „bezitten" hier dus ook nog iets groots, iets bijzonders
isl An'uvla o'-na „mijns broeders moeder" of an'uva o'-la „mijnermoeder de-vader" = mijn grootvader van moederszijde; maar
an'uvla ay-'uvi „mijns broeders kind" of an una ay-uvla „mijnermoeder de-jongere-broer" = mijn oom van moederszijde; vegele
ay'ose „de staart van het paard". De genitief staat hier telkens
voorop. FRANZ WOLF heeft ten onrechte ook o' aangezien voor een
genitief-partikel van hetzelfde type als ayi; dit is niet het geval.
Soms heeft de ontwikkeling van de genitief zich ook duidelijk
voltrokken op de basis van de distinctie tusschen de alienabile en de
inalienabile possessievormen, waarbij de eerste kategorie natuurlijk
als overgang naar het nieuwe begrip gefungeerd heeft. Het daarvoor geldende partikel wordt een regelrechte casusindex.
Zoo is b.v. in de Kru-talen en ook in het avatime de toevoeging van
het partikel totaal ongebruikelijk of hoogstens facultatief, als het
eene nomen eenvoudigweg het andere bepaalt; maar als de verhouding er een is van bezit dan dient dit in ieder geval gebruikt te worden;
grebo Яог'о α tomaya „Horo's pijp" maar seni tu „messing stang";
basa tyede ni „boek water" = inkt; moflo nyo „wijsheid persoon"
= een blanke; avatime okusie ye-bie „dem König (von dem
erzählt wird) sein Kind, jenes Königs Kind"; odze ye ligba „der
Frau ihr Haus".3) In het nyangbo-tafi is de situatie ongeveer
') J. H. DUPONT. Outlines of a grammar of the Susu language. London 1882.
!
) FR. WOLF. Grammatik der Kposso-Sprache; p. 163.
3
) E. FUNKE. Versuch einer Grammatik der Avatimesprache. M S 0 S Bd. XII
(1909); p. 287—336.
12
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dezelfde, de toevoeging van het partikel bewerkt een „Hervorhebung
des Genitiwerhältnisses"; anye osi „Mann Stock" = der Stock des
Mannes, maar anye ye osi „Mann sein Stock" = dieses Mannes
Eigentum, dieser Stock" etc. *) Ook in het ewe heeft zich de eigenlijke volle genitiefconstructie met w'é „Platz, Ort, Heim, Eigentum"
blijkbaar pas ontwikkeld op de basis van de oude alienabile kategorie. Maar dit proces heeft zich met dat van 't ontstaan der subjectskategorie gekruist (WESTERMANN'S derde geval), zoodat de totale
constellatie hier vrij complex geworden is. 2) W'é verschijnt nimmer
bij verwantschapsnamen; verder ook niet bij die van lichaamsdeelen,
die hier volgens een bekende ontwikkeling als gepostponeerde
„Lokalsubstantive" (vergelijkbaar met onze praeposities) optreden;
en tenslotte ook niet bij vormen als n'ko „Name"; de „Heimat" en
eenige andere, die natuurlijk eveneens van inalienabel karakter zijn.
In het mandingo heeft zich op dit moment der ontwikkeling zelfs
nog een derde possessievorm tusschen de oorspronkelijke alienabile
en inalienabile kategorieën weten in te schuiven. Een tusschenvorm,
die in de taal met ka wordt uitgedrukt, en aangeeft „que l'on a
quelque chose à sa disposition, d'une façon plus ou moins momentanée, sans en être propriétaire". 3) De gewone alienabile possessie,
die tegelijkertijd ook nog eenigszins op de inalienabile gewonnen
heeft, wordt regelmatig met ta aangeduid. Zoo luidt het b.v. van
het legerpaard van een zwarten cavallerist a-ka so „son cheval".
Maar een hoofdman zegt natuurlijk ín dergelijke omstandigheden
n-ta so „mon cheval"; m'fa „mon père"; a kû „sa tête"; sarà sí „le
poil du mouton"; maar ku-ntigi-ta mar'fa „le fusil qui appartient
au chef"; en ook zelfs rita de „mon propre enfant"; i ta muso „ton
épouse". Hoe fijn zijn al deze distincties aangevoeld ! Men zou
geneigd zijn hier aan het verschil tusschen den houder, den bezitter
en den eigenaar van een object te denken, zooals dit soms ook in
ons nederlandsch rechtsstelsel naar voren komt.
Uit al deze verschillende typen van partikelconstructies heeft
zich tenslotte nu ook ín de talen, waarin de bantuide tendenzen
sterker opdrongen, de regelrechte klassenconcordantie ontwikkeld.
De klassenindex van het nomen regens wordt dan door het nomen
rectum overgenomen. Vooral in de W. Atlantische groep kan men
de ontwikkeling op dit punt goed volgen. Zie de tabel (p. 158). Zoo
luidt het b.v. nog in het wolof gewoon met interpolatie van de
') E. FUNKE. Die Nyangbo-Táfi-Sprache. Ein Beitrag zur Kenntnis der
Sprachen Togos. M S O S Bd. XIII (1910); p. 166—201.
2
) D. WESTERMANN. Grammatik der Ewe-Sprache; p. 51, 93; vgl. ook p. 81.
3
) M. DELAFOSSE. La langue mandingue; p. 186—189.
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onbepaalde artikels dyèn и gety „visch zee" = zeevisch, pi. dyèn i
gety; maar ful putju ngu lami'do „het paard des konings" (putju
ngu „het paard"); temne ka-bep ka mabóno „lepel goud" = een
gouden lepel. Interessant is, dat het langs deze weg in de talen,
waar het grammaticale stelsel juist op de overgang van de prenaar de suffigeering der klassenteekens staat, soms tot een inklampingstechniek komt, die hier anders vrij zeldzaam is; akasele naast
o-baya wa ku-di „koning (hoofdman) zijn huis" ook o-baya di-ku
„het paleis". In het gola komt daar dan ook nog de verschuiving
van de genitief van vóór naar achter het nomen regens bij, zoodat
hier alles bijeengenomen niet minder dan 7 of 8 constnictiewijzen
bestaan om de bezitsverhouding etc. uit te drukken. 1 ) Opnieuw een
bewijs, dat de taal hier nog pas aan het zoeken is naar het juiste
evenwicht.
In elke syntactische constructie, hoe die nu verder ook practisch
in de taal wordt uitgedrukt, ontstaat natuurlijk een zekere differentiatie in beteekenis tusschen de beide leden; dit hangt onvermijdelijk
samen met het ontstaan der hoogere eenheid, zooals VAN GlNNEKEN
in zijn Principes (p. 500—507) voor een heele reeks van gevallen
uitvoerig heeft laten zien. Maar de afhankelijkheid van de genitief,
die aanduidt wat in de werkelijkheid in ieder geval het minst reëel
gegeven is, blijkt bij dit type van klassenconcordantie toch wel
bijzonder duidelijk. Er kan niet de minste twijfel over blijven bestaan. Ook worden de verhoudingen hier blijkbaar nog zeer concreet
en aanschouwelijk gezien, want elke nominale klasse heeft als het
ware weer haar eigen wijze van genitiefconstructie. Het uitdrukkingsmiddel is nog weinig abstract georiënteerd.
B. De verbinding van een substantief met een adjectieL
Tot heel laat in de W. Sudantaalhistorie heeft het adjectief zijn
aanvankelijk karakter van half verbaal georiënteerd impersonale
weten te handhaven, zooals we dat speciaal weten van talen als het
mandingo, het agni, het minianka-dialect van het senufo, het isala,
het ahlô, het kposso; en daarom is hier in de verbinding met een
substantief ook bijzonder lang de oude open isoleerende constructie
in gebruik gebleven. In de tan-talen, het vute, het newole en zelfs
het sherbro wordt deze nog geregeld toegepast; sherbro nat keleng
i.weg goed" = een goede weg; thok vil „boom groot" = een
groóte boom etc. Maar op den langen duur zijn de verhoudingen in
') D. WESTERMANN. Die Gola-Sprache in Liberia; p. 33—35.
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de verder ontwikkelde talen blijkbaar toch verschoven; de adjectivische kategorie gaat zich scherper afteekenen in het taalsysteem
en verliest haar vroeger min of meer onafhankelijk karakter. De
constructie met een substantief wordt veel meer één. In syntactisch
opzicht blijkt dit meestal hieruit, dat er nu maar één numerusindex
meer aan behoeft te worden toegevoegd; of zelfs het adjectief,
zooals b.v. in de bepaalde verbindingen van het gola gebeurt,
regelrecht tusschen de substantivische stam en de daarbij be·
hoorende klassenteekens wordt ingeklampt. In de fu-talen geldt
ditzelfde ten opzichte van het tweedeelige stel determineerings·
teekens; basa nyo nimau-be „slechte menschen"; ewe ame ho'nko'α
ίνο „beroemde menschen"; gola o-fola sia-ó „de goede man" pi.
α-fola sîasîa-nâ maar o-fola sìa „een goede man"; kpelle dolon dele
„een goed kind"; maar n-dolon dele-i „het goede kind"; vgl. ya
„water" n-ya-i „het water". Heel interessant ook in het bargu di-ru
„huis" en tia „een", maar weer met inklamping di ti-ru „een huis".
Zoozeer heeft dit laatste constructietype hier zelfs reeds de voorkeur,
dat bij substantiva, die anders geregeld zonder klassenindex voorkomen, de toevoeging daarvan ineens verplichtend wordt, als daarnaast ook nog een adjectief komt te staan!
Hoe het hier langzamerhand op de basis van de bantuide klassenvorming tot het regelmatig concordantiestelsel komt, blijkt het best
in die talen, waarin ook de „adjectiva" een eigen klassenteeken
voeren. Aanvankelijk blijft dit teeken nog bewaard in de constructie
met een substantief, maar op den duur moet het definitief voor het
substantivische wijken. Het voornaamste lid stempelt dan de geheele
constructie, voor wat de klassenindeeling betreft. Zoo luidt het b.v.
nog in het mossi ne-da bi-ga „daar-mant-het het-is-daar-klein" =
de kleine man, pi. ne-ba (kl. 5) oí-sí (kl. 1); maar in het kassena
reeds bij een heele groep van adjectiva de gewone volle repetitie
der substantivische klassenelementen; b.v. van 'do „oud" achtereenvolgens ka-ra do-na „een oud veld" (kl. 2); ¿ar ƒ < gar-o)
do-no „een oud kleed" (kl. 3) ; wo f < wo-e of wo-re) do-re „een oud
voorwerp, een rest " (kl. 5). J. CRéMER wil in deze laatste verschijnselen niet anders zien dan „peut-être un vestige d'un accord en
classe.
qui aurait disparu, du moins dans le dialecte (kasséna)
parlé à Navaro".1) Maar vooreerst spreekt daartegen de algemeene
ontwikkelingslijn der klassenconcordantie, die in de W. Sudantalen
zeker stijgend is. En vervolgens wordt in deze veronderstelling ook
niet verklaard, waarom het juist de woorden voor allerlei bijzondere
') J. CRéMER. Grammaire de la langue kasséna; p. 21.
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zaken („mâle; solide; vilain, mauvais"; kleurnamen) zijn die hier
kunnen concordeeren. In talen als het dyola, het ful, het akasele,
het tem en zelfs reeds in een guineesche taal als het sosso; en verder
volgens DELAFOSSE ook in weinig bekende talen als het ndé, het
kparabon, het gbaragba, het kouni, het diba, het kpé, het kayon en
het kounakouna, is de klassenconcordantie bij alle adjectiva reeds
geheel in het taalsysteem ingevoerd. ') Steeds weer geeft hier het
substantief zijn index over aan het bijbehoorende adjectief.
In het kandjaga, dat pas tot de klassenconcordantie begint over
te gaan, is het soms merkwaardigerwijze het substantivische teeken,
dat verdwijnt in de constructie met een adjectief; maar in het meervoud komt dit dan in ieder geval toch weer opduiken; nu sola-γ
„een zwart mensch, een neger" pi. пи-be sola-sa; vgl. nu-ra
„mensch". Ook in het tem uit Togo is nog een typische overgangs
vorm bewaard. De adjectiva die deze taal bezit vallen in niet minder
dan 3 lagen uiteen, naargelang de opkomende concordantie
techniek zich daarin reeds verder of minder ver heeft doorgezet.
Ook het oude prefixsysteem speelt hier zeker nog een rol. Zoo
nemen in de eerste laag de adjectiva wel geregeld de klassensuffixen over van de substantiva, waaraan ze zijn toegevoegd. Maar
daaraan dient dan verder ook nog steeds een element kv- te
worden geprefigeerd, waarin υ de vocaal van de adjectiefstam voor
stelt. In een andere laag worden zelfs de gewone substantivische
klassensuffixen nog regelrecht geprefigeerd aan de vormen der
verbonden adjectiva. Zoo weet de oude affigeerings-techniek hier
dus langs een omweg nog eens na te werken en voor den dag te
komen 1 In een derde laag tenslotte verloopt de herhaling der
indices juist zooals dit ook in de andere bantuide W. Sudantalen
gewoonlijk het geval is. Bij een vorm uit kl. 1 der persoonsnamen
heeft men b.v. achtereenvolgens ka-sa-ne „schoon" pi. ka-sam-ba;
we-bri-ne „vuil" pi. be-bri-ne; bolin-e „ver" pi. bolim-ba.2)
Van psychologisch standpunt beschouwd hangt de constitutie van
de adjectivische kategorie onmiddellijk met die van de bovenstaande
nominale constructies samen, dit zijn twee kanten van dezelfde zaak.
Aanvankelijk is het adjectief evengoed een onafhankelijk impersonale
als het substantief; als deze beide echter in één hoogere eenheid gaan
samengevat worden en volgens een algemeene wet de drang tot
differentiatie ontstaat, wordt men er zich steeds meer van bewust,
dat het adjectief niet meer aanduidt dan telkens slechts een mogelijkheid, een qualiteit van het waargenomen object. Het substantief
') M. DELAFOSSE. L M p. 521.
') FR. MÜLLER. Beitrag zur Kenntnis der Tem-Sprache; p. 271.
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noemt dit direct zelf. En zoo raakt het adjectief langzamerhand op
de tweede plaats, het wordt „ondergeschikt". Naar de regelmatige
doorvoering der klassenconcordantie is het dan nog maar een kleine
stap. De verwantschap met de genitief, die op een dergelijke wijze
ontstaat, is dus groot. Een adjectief is bij slot van rekening niets
anders dan een afhankelijke genitief, waarachter een met het hoofd
woord congrueerend partikel geplaatst is. Bij een genitief schemert
de vroegere zelfstandigheid van het zinslid nog veel meer door; de
graad van afhankelijkheid ten opzichte van het voornaamste
constructielid is geringer. Res: gen. rei, adj. reus; me: gen. mei, adj.
meus; se: gen. sui, adj. suns. Ook nedl. gevallen als dochter-onder
neming, geneesheer-directeur, waar de beteekenisreductie bij het
adjectief nog duidelijk gevoeld wordt.
С

De verbinding met een werkwoord. De ontdekking van de
zelfstandige subjects- en objectskategorieën.

In de verbinding van een substantief met een werkwoord is juist
zooals bij die tusschen 2 substantiva de klassenconcordantie pas in
kunnen dringen via de tusschentrap van een vage partikelconstructie; mandingo kuntigi a bora „de-chef die is-vertrokken",
maar gola ke-kule ke na solo „de-boom viel om". Verreweg het
voornaamste moment uit de verdere ontwikkeling bestaat echter in
het ontwaken van het gevoel voor het speciale karakter van dit type
constructies. De steller van een handeling, zoo begint men te ervaren,
neemt toch een geheel andere plaats binnen de totale gedachtenstructuur in dan eenig ander daarbij betrokken persoon of object; een
subject drukt heel wat anders uit dan een gewone adnominale of
adverbale bepaling.
En bij deze gewichtige psychologische ontdekking, die natuurlijk
eveneens weer op het meer aanschouwelijk worden van elk der
afzonderlijke componenten van het ervaringscomplex berust, blijft
het niet. Op den duur begint ook de taalvorm daarvan de weerslag
te ondervinden, zoodat de pronominale concordantieteekens met
subjectsfunctie nu min of meer in gedaante van de nominale indices,
waarmede totnutoe geen onderscheid bestond, gaan verschillen.
Zoo verkrijgt het concordantiesysteem, dat zich nog enkel zeer
gelijkmatig en in de breedte ontwikkeld had, ineens een belangrijk
stuk verdieping en differentiatie. Er komt bewegelijkheid in de
aanvankelijk zoo starre massa van de bantuide zinl Hoe langzaam
en voorzichtig zich het morphologische differentiatieproces doorzet

167
valt het best te constateeren in bijgaande tabel, waarin de voornaamste nominale en pronominale teekens van het temne, het dyola,
het kassena en het kebu naast elkaar gesteld zijn. (p. 168).
In het temne schijnt het onderscheid vooral op een accentskwestie te berusten, zooals SUMNER al vermoed heeft. De subjectsvormen krijgen sterker nadruk dan de gewone teekens. Daardoor
hebben deze laatste ook veel meer nevenvormen ; in SCHLENKER's „Grammar" blijkt daar nog veel meer van dan bij SUMNER
die hier gevolgd is. 1 ) Men heeft b.v. ra-bon ra-boli „a long river"
maar ra-bon ra boli „the river is long". In het dyola beperkt zich
het verschil tusschen de beide rijen tot het singulare, maar in het
kassena is het direct al veel grooter. In het ful voegen de pronominale
parallellen van de klassenindices, die met een stemhebbende consonant anlauten, regelmatig een nasaal toe; de andere doen dit
echter nooit, van de ¿α-klasse b.v. nga, -el maar ngel, echter -ka
zoowel als het ka etc. In het kebu is de verhouding tusschen de
nominale en de pronominale teekenrijen niet overal met zekerheid te
beoordeel en; maar waar er morphologische analogie of zelfs algeheele overeenstemming is, stamt die duidelijk op de eerste plaats
van de zijde der nominale suffixdeelen. De geprefigeerde elementen
keeren slechts een zeer enkele maal terug. Men vgl. de tabel van
p. 141. Dit bewijst opnieuw, hoe klassenconcordantie en suffigeering
in de W. Sudan taalgeschiedenis zaken zijn die hand aan hand gaan;
ze komen beide pas volop voor den dag in het tweede deel van het
bantuide tijdvak. En de hier besproken nog verdere differentiatie van
het syntactische stelsel, waarbij ineens ook de subjectscategorie over
haar eigen teekens gaat beschikken, kan zeker veilig geheel aan het
slot daarvan gelocaliseerd worden. Het stelt vrijwel het hoogste
en het laatste voor wat de W. Sudantalen in de syntactische orde
hebben weten te bereiken. In de enkele nominale kategorie is het
nooit zoover gekomen.
In verschillende talen beginnen zich ook de objectsvormen al te
dïfferentieeren, zooals men ziet. In het dyola vertoonen deze een
bijzondere voorkeur voor o-vormen naast de u-teekens van het
subject. In het bowili worden ze geregeld met een e-suffix van de
correspondeerende subjectselementen afgeleid; men heeft hier b.v.
naast elkaar in kl. 5 ba- maar be-; kl. 8 ti-, te- maar tè- etc.
Naast de gewone constructie van een subject met een werkwoord vertoont die met een praedicaat slechts deze eene merkwaardigheid, dat de copula, die aanvankelijk indeclinabel is, op
*) A. T. SUMNER. A handbook of the temne language; p. 44.
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den duur naar de diverse klassen van het subject geconjugeerd
gaat worden; nyangbo-tafi anuvo dzi gagali „het-kind (cop.) sterk"=
dit kind is sterk; maar adele be-tene ba ba „de-menschen die-zijngekomen"; ibenon i kuku „de-guineesche-palmen* (Oeipalmen) diezijn-oud".
Voor de zinsbouw in het algemeen is de constitutie van de subjectsen de objectskategorieën een heel wat gewichtiger feit dan die van
het adjectief of de genitief, want de nadruk valt nu niet zoozeer
meer (zooals bij de constructies hierboven) op het ondergeschikt
worden van het eene constructielid aan het andere, als wel op het
voortschrijden van de gedachte zelf, op het bewust worden van de
specifieke relatie die er met het werkwoord bestaat. Er zit in deze
beide gevallen een duidelijk dynamisch element in de beleving. En
daarmede wordt de grondslag gelegd voor heel de verdere zinstructuur, waarin al de overige syntactische constructies en zinsleden naar
behoefte worden opgenomen en verwerkt. In principe wordt hier
dus pas de echte tweeledige zin ontdekt. In de oudste W. Sudantalen, waarin de zuivere parataxe overheerscht, staan subject en
verbum nog zeer los en globaal naast elkaar. En zelfs voor de talen,
waarin het opkomen van een partikelconstructie op het tot stand
komen van een nauwere verbinding wijst, blijft dit nog ten deele
gelden; want ditzelfde partikel dat de constructienaad markeert en
karakteriseert, keert in allerlei andere gevallen, b.v. tusschen twee
nomina apposita of tusschen een substantief en een adjectief, weer
juist zoo terug. Het is volstrekt niet specifiek voor de subjects- of
de objectsfunctie. Gola o-fela sia-o „bij-dien-man daar-goedt-het"
= de goede man, maar evengoed o-fela o na kó „bij-dien-man daar
ging het" = de man (deze man) die ging; a-fela siasia-nâ „bij-diemenschen daar-is-het-goed" = deze goede menschen, maar evengoed a-nûn-â ( < a-nûn-nâ) a na ne „bij-die-menschen daar-kwamhet-hierheen" = die menschen die kwamen hierheen, α na bulo
a-nûn-â „zij sloegen naar-die-menschen-toe" = zij sloegen die
menschen. Subject en object worden hier nog slechts uitgedrukt
in de vorm van globale adverbale bepalingen. Pas in het temne en
de andere genoemde talen wordt het handelend optreden van het
subject geheel aanschouwelijk. Het sterkst treedt dit natuurlijk
naar voren wanneer de handeling op iets anders overgaat, wanneer
iets anders daardoor rechtstreeks wordt getroffen. Daarom komt
vrijwel tegelijkertijd ook de objectskategorie opduiken. Subject en
object zijn correlatieve begrippen. Dat de pronominale klassen-
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vormen hierbij aan de nominale voorgaan, dat er zich m.a.w. voorloopig nog slechts iets van een pronominaal casusstelsel begint
af te teekenen maar de nomina zelf geheel in rust blijven, hangt
samen met het feit, dat de diverse waardeeringsnuancen bij deze
sterk subjectief ingestelde kategorie het gemakkelijkst tot uitdrukking kunnen komen. Een handelende figuur trekt meer de
aandacht dan een andere, die in rust verkeert; vandaar dat het,
waar hierboven de pronominale concordantieteekens gemodifieerd
worden, steeds ook over vormversterkingen gaat.
Bij de zelfstandige personalia, waar dus ook de eerste en tweede
personen van beteekenis worden, toont zich het ontstaan der
subjectscategorie nog veel duidelijker. Aanvankelijk vindt men hier
in alle oudere talen niets dan ongedifferentieerde vormen, die zoowel
aan het verbum als subjectsindex (subjectsbepaling) toegevoegd
kunnen worden als aan het nomen ter aanduiding van het bezit (de
z.g. possessieve flectie). Bambara n'fa „mon père" п'Ы sound „je
dors" etc. Maar later komen in alle verder ontwikkelde W. Sudantalen de echte personalia op, en naar gemakkelijk aan te toonen is:
juist in de subjectsfunctie, dat wil dus zeggen als aanduiding voor
den handelenden persoon. Tegelijkertijd ontstaan ook de possessiva,
die enkel op een bezitsverhouding wijzen; het aanvankelijke enkele
pronominale paradigma valt in twee onafhankelijke reeksen uiteen.
Opnieuw vormt híer de subjectscategorie dus het kader, waarbinnen
de taal zich speciaal gaat ontplooien. STERN heeft ooit de practische
en bewuste menschelijke daad als een stukje „Selbstentfaltung"
gekarakteriseerd. „In jeder Tat steekt ein Körnchen von Produktivität". Maar de gevolgen daarvan gelden evengoed voor de taal als
voor de menschelijke zelfbeleving.
Hoe geheel de verdere zinsbouw zich afspeelt rond de verbinding
van het onderwerp met het gezegde is door VAN GlNNEKEN uitvoerig
uiteengezet en met een heele reeks van voorbeelden geadstrueerd in
een artikel De kataloog van een taaimuseum. 1 ) Men vergelijke de
verhouding van aanvangs- en eindnotitie in zinnen als Uit het oog
uit het hart. Die pruimen hoeveel? Nieuwmodische meubels! bevalt
mij niks. Hij steelt en dat al lang. M'n oudste broer, die is in de Oost.
Maar ook bij een object dringt de ontleding veel verder door dan
bij een objectsbepaling; in het eerste geval is de verhouding tot het
werkwoord direct aanschouwelijk gegeven; in het tweede niet of
Ч J. V. GlNNEKEN. Taalkundige afdwalingen. Utrecht—Nijmegen 1923; p. 82
vv. —. Eenvoudige taallesjes voor Volwassenen; ibid.; ρ 87 ν. Vgl. ook
JESPERSEN. Philosophy oí Grammar; p. 150 vv. M. J. LANGEVELD. Taal en Denken.

Groningen 1934; p. 67—73.
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slechts vaag. Hij schold op zijn buurman. Hij schold zijn buurman
voor alles wat leelijk is. Opwekken tot verzet. Verzet opwekken.
Redden van de ondergang. Iemand redden. Verlangen naar de
vacantie. Ik verlang een kop thee. Houden van iemand. Iemand
beminnen. Heb je al van (over) dat ongeluk gehoord? Heb je de
uitslag al gehoord? Aan God gelooven. Zelfs het officieele bericht
wilde hij niet gelooven. Hopen op een goede uitslag. Nu, ik hoop
het beste! Niet toevallig zijn híer zooveel verba tusschen met een
sterke gevoelsinslag in hun beteekenis, die een z.g. oorzakelijk voorwerp bij zich hebben; d.w.z. een zinslid dat wel niet met een direct
object gelijkgesteld kan worden, maar aan de andere kant toch veel
inniger met het werkwoord verbonden is als een gewone adverbale
bepaling. Bij passieve constructies gaat de aandacht van den spreker
vooral uit naar het (logische) object en daalt het subject tot de rang
van een subjectsbepaling. Vandaar dat deze wijze van uitdrukken
nogal eens gekozen wordt, waar een directe aanduiding onbeleefd
of oneerbiedig zou zijn. Zoo krijgt de grammaticale distinctie hier
dus een duidelijke stilistische beteekenis. Door ons college werd
reeds eerder de aandacht van Uwe Excellentie op deze urgente zaak
gevestigd. Vanwege de opperste leiding is ons verzocht deze vergadering een kwartier eerder te laten beginnen. Van de bestuurstafel
is de opmerking gemaakt, dat deze motie tegen het huishoudelijk
reglement zou ingaan.1)
Het ontstaan der subjects- en objectskategorieën in andere talen
en talengroepen.
Juist omdat de ontwikkeling der zelfstandige subjects- en objectskategorieën zulk een gewichtig moment in de nigritische taalgeschiedenis vormt, is het wellicht nuttig deze ook nog even in
breeder verband te bezien en er enkele groepen van dergelijke feiten
uit andere taalfamilies naast te zetten. Het speciaal afrikaansche
kan dan beter uitkomen. N aar een volledige vergelijking is natuurlijk
niet gestreefd. *)
Het meest opmerkelijke punt is ongetwijfeld, dat de invoering der
subjects- en objectskategorieën in andere talen of talengroepen
steeds zeer langzaam en geleidelijk geschiedt, men zou bijna zeggen:
met een zekere voorzichtigheid. Pas langs allerlei bemiddelende
>) Vgl. ook D. HAAGMAN. Subjekt en objekt. Nieuwe Taalgids Bd. X (1916);
p. 161—182.
2
) A. TROMBETTI. Elementi di glottologia; p. 264—268.

172
overgangsphasen en aanpassingsverschijnselen wordt de eindtoestand: de volledige doorvoering bij alle verbale typen bereikt.
Speciaal de subjectskategorie pleegt aanvankelijk met zulk een sfeer
van bijzondere waardeering te worden omschermd, dat b.v. lang niet
alle nominale vormen daaraan reeds deel kunnen hebben. Dit blijft
het voorrecht van enkele „hoogere" groepen. En omgekeerd blijft
voor deze laatste ook nog lang de toegang gesloten tot de objectskategorie, die zooveel minder hoog geschat wordt. Pas later treedt
een uitbreiding van de gebruikssfeer en daarmede ook een zekere
rationalisatie in, die de overgang naar de eindtoestand inleidt en
mogelijk maakt. In de negertalen is van al deze geleidelijke aanpassing echter slechts bitter weinig te merken! Zooals gezegd, blijven
de nominale vormen achter; dit is natuurlijk een belangrijke
restrictie. Maar als de personalia eenmaal voorgegaan zijn, wordt
verder geheel het pronominale concordantieparadigma toch in één
trek door de nieuwere tendenzen meegezogen. Wel een bewijs, dat
de grond in psychologisch opzicht daarvoor reeds danig was voorbereid ; dat ook toen er in de taal nog niets van tot uiting kwam, de
activiteit van het subject den neger reeds vrij duidelijk gegeven
was, en hun waardeering daarvoor het normale peil bij andere
volkeren overschreed! Zou zich hier weer niet een stuk specifiek
mannelijk denken en aanvoelen verraden? Aan de andere kant zijn
echter ook de ingedrongen matriarchale elementen in de W. Sudan
en in Midden- en Z. Afrika vele in aantal geweest, zoodat de
nauwere verbinding tusschen de oude nominale en verbale bepalingen en hun daarop gevolgde functiedifferentiatie, welke hier
natuurlijk eveneens van invloed geweest is, des te gemakkelijker tot
stand kon komen.
Zoo zijn b.v. in het japansch tot op heden nog alleen de namen van
animata waardig als subject van een transitief werkwoord op te
treden; zou (naar westersche beoordeeling) een inanimatum in
dergelijke omstandigheden komen, dan wordt de constructie passief
gemaakt en het subject tot een instrumentale subjectsbepaling
gedegradeerd. Zelfs voor levende wezens van een íets lager orde
geldt dit nog, wanneer ze tegenover menschen worden gesteld. iVomi
ni kui-saserareta „j'ai été piqué par une puce" = une puce m'a
piqué. 1 ) In het russisch en andere talen wordt in het analoge geval,
als het subject een natuurverschijnsel etc. aanduidt, de voorkeur
gegeven aan een impersonale constructie; wat psychologisch bezien
vrijwel op hetzelfde neerkomt. Vétrom otnosit ¿o/os „mit dem Wind
·) С. BALKT. Grammaire japonaise. Paris 1925; p. 231, 273.
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trägt es die Stimme fort". Ook in het finsch wordt de verhouding
iusschen het werkwoord en zijn beide voornaamste nominale
adstructies nog uiterst concreet opgevat. De toestand is bijzonder
interessant. 1 ) Bij transitiva vindt men gewoon een nominatief als
subject; bij intransitiva en ook nog in een aantal andere gevallen,
waar de actie niet aanschouwelijk wordt, echter niets dan een vage
subjectsbepaling op -a (ä), -ta (tä). Het werkwoord staat dan in
<3en derden persoon singularis. Dezelfde versterkte vorm doet eveneens dienst als objectsbepaling bij allerlei verba van innerlijke
waarneming, gevoelsreacties e t c ; verder geregeld ook in negatieve
zinnen en in duratieve constructies. Bij een perfectieve beteekenisnuance en overal, waar in het algemeen het dynamische karakter in
de gedachtenstructuur scherper aan den dag treedt, duikt echter
ineens het echte object op. Volkomen begrijpelijk! Penkillä ïstuu
pieni-ä lapsi-a „op-de-bank zit-het-daar met-kleine-kinderen" r= op
de bank zitten kleine kinderen; mina halveksin hän-tä „ik hebverachting tegenover-hem" = ik veracht hem; ettekö ole nähneet
hän-tä „hebben-jullie hem niet gezien?" kirjoitin juuri kirjet-tä, kun
hän tuli luokseni „ik was juist een brief aan het schrijven, toen hij
bij mij kwam"; kirjoitin flanelle kirjee-n „ik schreef hem een brief";
koira puri Lehdon pien-tä las-ta „een hond heeft het kleine kind van
Lehto gebeten"; koira puri Lehdon piene-n lapse-η kuoliaaksi „een
hond heeft het kleintje van L. doodgebeten". Van een „partieel"
subject of object, zooals de grammatica's willen is bij de suffixvormen op -ta ¿een sprake; FR. MüLLER heeft dit terecht reeds
•opgemerkt. De versterkte vorm is waarschijnlijk niets anders dan
een rest van de oeroude oeralaltaische casus indefinitus; waartegenover dan de nominatief staat, door abstractie gewonnen uit de hierboven (p. 148, 151 noot 1) reeds even genoemde casus agens, en die
enkel dient voor die gevallen waarin de dynamische nuance van het
subject meer aanschouwelijk gegeven was. De toevoeging van het
suffix is secundair, zooals uit de vergelijking met de andere finschugrische talen blijkt.2)
Ook elders leert men langzamerhand wel syntactische constructies
Trouwen in de zin; maar aanvankelijk is de situatie daarbij nog zóó
•globaal en zóó vaag, dat de verhouding van het subject tot het
gezegde niet onderscheiden wordt van die tusschen een nomen rectum
en een nomen regens in een genitiefverbinding en verschillende dergelijke constructies meer. Aan het tijdvak der primitieve zinswoorden,
') A. ROSENQVIST. Lehr- und Lesebuch der finnischen Sprache. Leipzig 1925;
p. 17, 24, 33 (noot 1), 34 v., 46, 47, 78.
2
) FR. MÜLLER. Grundrisz der Sprachwissenschaft. Bd. II, 2; p. 202.
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der volledig en systematisch doorgevoerde isoleerende techniek is
hier principieel dus wel reeds een einde gekomen; maar de distinctie
tusschen een gewone nominale constructie en een tweeledige zin,
zooals bij de verbinding van een subject met een verbum tot stand
komt, is nog niet ontdekt. Evenmin als dat een tijdlang in de kindertaal het geval is. Alle syntactische verbindingen, van welke aard
ook, staan nog op één lijn. Zoo voegt men in de berberdialecten b.v.
een u- prefix toe aan het tweede constructielid, onverschillig of dit
in grammaticaal opzicht een subject, een genitief of zelfs een andere
casus is. BASSET en zijn school spreken hier daarom terecht van
een algemeen „rapport d'annexion". Schilh tigime u-gellid „bij-dathuis daar-koningt-het" = het huis des konings, het paleis; d-u-gellid
„met-den-koning"; iffug u-gellid „het-ging-daar-uit bij-die-koning"=
de koning ging uit. Maar staat het subject voorop, komt er m. a. w.
géén nauwere verbinding met het werkwoord tot stand, dan blijft
de copulatieve index direct ook weg; ageüid iffug „daar-koningt-het
daar-ging-het-weg" = de koning vertrok. 1 )
In andere talen kruist zich deze laatste belangrijke syntactische
ontwikkeling met de distinctie tusschen de transitiva en de intransitiva, waarvan zooeven ook reeds sprake was in het finsch en in het
japansch. Bij de intransitiva wordt de verbinding met het subject
gewoonlijk niet dynamisch gezien, zoodat nu de nominale stam
meestal ook ongewijzigd blijft. Maar bij de transitiva, waar er
natuurlijk ook zooveel meer aanleiding toe bestaat, is dit wel het
geval. De stam krijgt een eigen distinctief teeken, maar blijft voorloopig even overbelast met functies als de „état d'annexion" van de
berberdialecten. Ook nu is er weer geen verder relief in de syntactische structuur van de zin. In de grammatica's spreekt men dan van
een genitief-nominatief, een genitief-instrumentalis of -ergatief, een
obliquus e t c ; allemaal sterk europeaniseerende namen, waarmede
men naar de omschrijving tast van het eene psychologische feit, dat
de verhoudingen tusschen de opeenvolgende zinsleden hier nog zeer
concreet ervaren worden. Pas als de graad van abstractie in het
denken grooter wordt en de sprekers de verschillende typen van
syntactische constructies nader leeren onderscheiden, komt er
verdere differentiatie. Zoo wordt de ergatief of de genitief-instrumentalis in een groóte reeks van talen de grondslag van geheel het
verdere nominale casusstelsel. Van dit type ergatief schreef
TROMBETTI dus terecht dat het geen „casus" is, maar „un tema". г\
') H. STUMME. Handbuch des Schilh'ischen von Tazerwalt; p. 44 v.
ή Α. ТВОМВЕТТІ. Elementi di glottologia; p. 265.

175
De obliquus op -n(ä) van het kaukasische ubych vervult op deze
wijze b.v. volgens DlRR naargelang de omstandigheden nu weer eens
de taak van een ergatief (als subjectscasus bij transitiva), dan weer
die van een genitief, een datief, een ablatief-elatief, een locatief, een
comitatief en zelfs een comparatief. De suffixlooze nominatief komt
enkel voor bij de intransitiva en verder als object bij de transitiva,
waar het overgaan van de actie evenmin aanschouwelijk gegeven
is. In het verwante kabardi schijnt de toestand ongeveer dezelfde
te zijn. 1 ) In het tibetaansch ís de situatie in zooverre al opgehelderd,
dat de ergatief (instrumentalis) alleen nog maar met de genitief
samenvalt; de datief, de locatief etc. hebben hier eigen teekens en
functies.2) Met de oer-indoeuropeesche s-casus is het juist zoo
gesteld; ook de „casus patiens" die daar tegenover staat, en bij de
intransitiva als subjectsbepaling maar bij de transitiva als objectsbepaling optreedt, beschikt hier reeds over een eigen index, -m.
In het baskisch en het sumerisch tenslotte komen de subjectscasus,
geheel zuiver, zonder eenige bijmenging van andere functies tot
hun recht; men heeft een ergatief (transitivus) op -k, resp. -e en
daarnaast een affixlooze intransitivus. Soms verliest het verschil
tusschen de beide groóte verbale typen, dat wel van een fijnere
maar ook veel meer concrete opvatting getuigt, op den duur geheel
zijn beteekenis voor het taalsysteem, zoodat er dan slechts één
algemeene subjectscasus ontstaat, zooals in het historische indoeuropeesch de nominatief dat ís. Ook in verschillende oeralaltaische
talen is de ontwikkeling zoo verloopen, maar nog altijd staan hier
nu in de nominatief suffixlooze en gesuffigeerde vormen naast
elkaar: als onuitwischbare herinneringen aan de oude reeds lang
vergeten distincties.
In het spaansch, het roemeensch en verschillende groepen van
N. en centraal-italiaansche dialecten staan de persoonsnamen te
hoog in de waardeering om direct object te kunnen worden bij een
werkwoord; ze komen in een soort omschreven datief te staan;
spa. yo amo a Dios; roem. total iubesce pe ( < per „für") fiiul;
Romagna sentiteme a mme. In het slavisch duikt in dezelfde omstandigheden bij de namen van animata ineens een genitief op,
waaraan eveneens weer waardeeringsfactoren niet vreemd schijnen
') A. DlRR. Die Sprache der Ubychen. Caucásica Fase. 4 (1927); p. 75.
G. DUMéZIL. La langue des Oubykhs. Paris 1932. —. Etudes comparatives sur
les langues caucasiennes du Nord-Ouest. Paris 1932; p. 41, 43—52. —. Introduction à la grammaire comparée des langues caucasiennes du Nord. Paris 1933;
p. 4, 40, 65—67.
2
) H. A. JäSCHKE. Tibetan grammar. Berlin 1929; p. 21 v.; Addenda by A. H.
FRANCKE; p. 114.
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te zijn. 1 ) In diverse brabantsche en N. Hollandsche dialecten keert
dit verschijnsel terug. Oudenbosch Edde gij tantes gezien ? Katwijk
Hè ja Aries iet ezien? 2)
D. De pronominale en numerale verbindingen.
Het accapareeren van de pronominale verbindingen door de
bantuide concordantietendenzen gaat al zeer eenvoudig in zijn werk.
Dit proces voltrekt zich ook zeer snel, en is herhaaldelijk zelfs allang
reeds beëindigd vóór dat het bij de zuiver nominale constructies
goed en wel begonnen is. Meestal wordt het substantivische klassenteeken eenvoudigweg aan het betreffende pronominale element
toegevoegd; serer o kin ohè- ne „cette personne ci"; α dat alé- ne
„ce chemin là". Zoodoende wordt het aantal pronominale vormen
van een verder ontwikkelde bantuide taal natuurlijk enorm groot,
maar toch blijft het zeer overzichtelijk. Terwijl men in een
guineesche taal in het normale geval niet meer dan 7 of 8
pronomina telt, heeft men er in het dyola met 9 klassen ineens
niet minder dan 9 X 8 = 72; en zoo in andere talen naar rato.
Voor het fulani geeft SYLVIA LEITH—ROSS een overzicht van niet
minder dan 151 (173) verschillende vormen. Misschien is de eerste
indruk wat verwarrend; maar spoedig merkt men dat het hier —
afgezien van de wisselvormen — practisch níets anders betreft, dan
de volkomen regelmatig afgewerkte permutaties van 22 klassenteekens met 6 (7) verschillende pronominale stammen. Voilà tout !
Welk een sprekend getuigenis voor de kracht tot systemen bouwen,
die de bantuide volkeren in zoo hooge mate bezitten! 3)
Ondanks dit alles is er soms echter toch reactie gekomen tegen
deze overmaat. En wel speciaal in het Nigeriaansche fulanidialect, waar zich een soort „neutraal" pronomen ontwikkeld
heeft, dat in geval van nood alle andere klassenvormen, tot zelfs
het persoonsteeken toe, vervangen kan. 4) Dit is het teeken 'dum.
In de O. fuldialecten schijnt dit nog gewoon een klasse aan te
duiden, die behalve een overgroote meerderheid van namen van
') G. ROYEN. De jongere veranderingen van het indogermaanse nominale
drieklassensysteem. 's-Hertogenbosch 1926; p. 95—108; 111—119.
!
) J. VAN GlNNEKEN. Taalkundige afdwalingen. Nijmegen-Utrecht 1923; p. 36 v.
—. Handboek der nederlandsche taal. Dl. I; eerste stuk 2 ; p. 41, noot 42.
G. S. O VERDIEP. Het Katwijksch II. Onze Taaltuin Bd. III (1934—'35); p. 245.
G. ROYEN. De jongere veranderingen van het indogermaanse nominale drieklassensysteem; p. 131. —. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen
der Erde; p. 920.
s
) S. LEITH-ROSS. Fulani-grammar; p. 43.
*) S. LEITH-ROSS. Fulani-grammar; p. 44—46.
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instrumenten etc. ook reeds eenige abstracta omvat. Meer naar
het W. toe wordt de beteekenis ervan echter steeds vager; voor
het poular geeft GADEN b.v. gewoonweg enkel op: „aucune signification spéciale". ') En ten laatste gaat de vervaging en de
vervluchtiging der aanvankelijke functie zoover, dat 'dum als het
zooeven beschreven neutrale pronomen op kan treden. Een ingénieuse vondst van de taal, die blijkbaar met beleid geleidelijk aan
is toegepast en een groóte practische moeilijkheid ineens uit de
wereld helpt ! „Less correctly speaking Fulani", zoo deelt SYLVIA
LEITH-ROSS mede, gebruiken steeds 'dum en de verder daarvan
afgeleide vormen, wanneer ze van de eigenlijke klassificatie van een
bepaald woord niet zeker zijn. Ook een Haussa-man „while
speaking in Fulani will use it constantly, rather than trouble to
seek out the correct class pronoun". 2)
In de numerale constructie begint de klassenconcordantie in
i e dringen bij de lage getallen. Zoo bestaat er in het adele
b.v. geen woord voor „één"; men kan niet anders zeggen dan „één
(van de persoonsklasse)"; „één (van de 3e waardeeringsklasse)"
«te. Meer abstracte uitdrukkingen zijn er niet. Dit geldt voor de
vormen van 1 tot 4; in het tem voor die van 1—5; in het kassena
voor die van 1—7 en verder ook voor de woorden 60, 70 en de
verschillende honderd- en duizendtallen, die waarschijnlijk in de
grond niets anders dan adjectiva zijn. In het kebu concordeeren
reeds de vormen van 2—10; in andere talen zelfs alle numeralia.
Zoo zegevieren ook hier de bantuide tendenzen zeer snel.
Dat bij het demonstrativum en bij andere bijvoeglijk gebruikte
pronomina door de herhaling van het klassenteeken nog eens naar
het nomen regens wordt teruggewezen, is volkomen begrijpelijk;
de taak van de pronominale vorm in een dergelijke verbinding is
immers juist de voorstelling van het aangeduide object, die zonder
deze vaag en algemeen zou blijven, te individualiseeren en nader
te determineeren. Fulani gorko „man, a man"; maar gorko-'o „this
man"; gorko moye ? „which man ?" Van het begin af aan staat een
pronomen in syntactisch opzicht veel zwakker in de zin dan andere
woordsoorten, omdat het geen vaste beteekenisrelatie heeft met een
bepaalde kategorie van objecten in de buitenwereld. Dit is het
groóte onvervreemdbare kenmerk, waarmede hier voortdurend
rekening gehouden moet worden. Een pronomen noemt niet, maar
wijst; al kan het in zekere omstandigheden de facto natuurlijk
') H. GADEN. Le Poular; t. I, p. 48.
ή S. LEITH-ROSS. Fulani-grammar; p. 44.
13
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gemakkelijk tot het regelrechte noemen komen. VAN GlNNEKEN
wees daar reeds op in zijn Principes met de uiterst belangrijke
distinctie tusschen de .adhésions indicatives' en .significatives'. К.
BüHLER heeft dit later uitvoerig uitgewerkt en er terecht één van
de grondpijlers van zijn „Sprachtheorie" van gemaakt. Ook HERMANN is in zijn bekende verhandeling over Die Wortarten wel half
opmerkzaam geworden op deze principieel afwijkende positie van
de pronomina in de tabel der woordkategoriëen, maar later heeft
hij daar toch geen verdere consequenties aan verbonden, omdat
hij zich van tevoren reeds — eenzijdig — vastgelegd had op de
,,Beziehungsbedeutung" in de zin als eenig geldend criterium in
dit verband. 1 )
Veel interessanter voor ons doel is echter, dat ook bij relativa
en dgl. nog het klassenelement herhaald wordt, omdat daaruit
duidelijk blijkt, hoezeer het klassificatorische karakter der objecten
reeds voor hun totale uitdrukkingswaarde representatief geworden
is. Enkel door daaraan te herinneren kan men zich het object zelf,
voor zooveel noodig, weer voor den geest halen en in de gedachtenstructuur incorporeeren, ook al is onderwijl de zin zelf misschien
reeds bijna geheel afgeloopen. Men voelt hier, hoe langzamerhand
de enkele bantuide kategoriëen die in het taalsysteem tot uitdrukking
komen, geheel het denken gaan beheerschen en doordringen. Alles
wordt op één grondschema afgestemd. Dyola ifanè da om
âtokor'mu d'inde dais'om kabòli akôla „j'aime mère ma qui soigne
moi et elle montre à moi amour le sien" = j'aime ma mère, qui en
s'occupant de moi, me montre son affection.
Ook dat de klassenconcordantie het eerst bij de lage aantallen
begint toegepast te worden heeft ongetwijfeld zijn goede gronden.
Bij een aantal van drie of vier kan nog werkelijk „geteld" worden,
maar bij tien of twaalf blijft de situatie veel meer globaal. DQ
innerlijke verwerking is veel geringer en de individualiteit van ellf
der aanwezige objecten wordt niet of althans niet in die mate
aanschouwelijk.
E. De klassenconcordantie in de verdere zinsbouw.
Zoo blijft er tenslotte van de gewone enkelvoudige zin vrijwel
niets anders meer over dan de onklassificeerbare adverbia en
eenige indeclinabile partikels, die niet mee congrueeren naar de
') J. VAN GlNNEKEN. Principes de linguistique psychologique; p. 113—119.
К. BüHLER. Sprachtheorie; p. 79 vv. E. HERMANN. Die Wortarten. Nachr. v. d.
Ges. d. Wiss. Göttingen 1928. Phil. hist. Kl.; p. 3. Vgl. ook O. JESPERSEN.
Philosophy of grammar; p. 82 vv.
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klasse van het voornaamste lid der constructie waartoe ze
behooren. Al het overige is volledig door de concordantietendenzen meegezogen. Als verbindingsteeken is het klassenelement volmaakt onmisbaar geworden; telkens weer wordt er op
die functie een beroep gedaan. Geheele samenhangende constructies uit de zin staan als het ware in het bantuide klassenstelsel
gelocaliseerd. Het aantal verbindingsteekens is overdadig. Bij
wijze van samenvatting vergelijke men b.v. de beide volgende
dyola-zinnen, waarin het possessivum der persoonsklasse om
slechts bij uitzondering geen klassenteeken voert. ')

ka-nol om ku-dunk a-ka ku-hoedi
ku-dene
fils mes rougeâtres les trois
ils-étaient-partis
„Mes trois enfants
de couleur rougeâtre étaient partis".

En in een iets meer samengestelde verbinding:

A'itoma om
asili
Marchand mon habile
α-u ata «a-ata)
le
de

Bignona danomè-nom hukên si-be »i-are o-s-un-su si-llaba
Bignona et-il-a-acheté hier boeufs ils femelles ces-là-deux
satofumu,
s-ôn-su di buhaw
qui-grasses-étant, celles-là (sont) en bergerie.

„Mon habile marchand de B. m'a acheté hier ces deux grasses vaches, qui sont
dans Γ enclos".
') ED. WlNTZ. Dictionnaire français-dyola et dyola-français; p. 15, 77.
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Geheel de onhandige en omslachtige wijze, waarop de totale
gedachtenstructuur door de bantuide mentaliteit verbrokkeld en in
woorden uitgedrukt wordt, ligt hier duidelijk te kijk. Als kralen aan
een snoer staan de zinsleden achter elkaar geschakeld ; en het
eenige, dat ze soms tot nauwere constructies aaneenbindt, ís het
aanschouwelijk blijven, het na-redundeeren van de klassificatorische
kwaliteiten van het voornaamste lid. Deze vormen het ware basement
voor de geheele zin, de sfeer die alles bijeenhoudt; het klassenteeken
is het eenige verbindingselement. En juist door deze blijvende overmaat van aanschouwelijkheid wordt ook het opkomen van allerlei
hoogere eenheden van meer abstract karakter tusschen de reeds
gevormde syntactische constructies, geheel verhinderd. Steeds weer
keert de gedachte terug tot dezelfde zinnelijke ervaringselementen.
Van dieper relief is in de zin níets te merken. Niet alleen is het
voor de taalvorm totaal onverschillig of het over de verhouding van
een substantief tot een adjectief, een genitief of een numerale gaat,
ook de beweging in de gedachte zelf, het voortschrijden van de
analyse wordt in de taal niet manifest. Behalve in de hierboven
uitdrukkelijk opgesomde talen staat de constructie tusschen het
subject en zijn werkwoord geheel met de andere gelijk. De bantuide
zin met klassenconcordantie hort en stoot evengoed als die van de
aequatoriale talen, waaruit ze zich langzaam aan heeft ontwikkeld.
Men zou hier van een parataxe van syntactische constructies kunnen
spreken, maar een meerledige zin in de psychologische beteekenis
van het woord ontstaat niet. Wil men de eerste van de beide
geciteerde zinnen in syntactisch opzicht eenigszins benaderen, dan
rest er niets anders dan ongeveer te schrijven: „De-zonen-menschen
van-mij (-die-menschen) de-roode-menschen die-menschen die-driemenschen vertrokken-menschen". Men ziet en voelt met welk een
obsedeerende taaiheid de bantuide kategorie hier telkens terugkeert;
er is geen ontkomen aan. Alles dient in dit systeem gepast I Bij de
tweede zin verandert halfweg natuurlijk het aspect, omdat er een
ander domineerend element optreedt en daarmede als het ware ook
een ander orient in het denken betreden wordt. „Koop-mensch
mijn (-mensch) de-handige-mensch die-mensch die-van-Bignona-demensch en-hij-heeft-gekocht gisteren die-runder-beesten die-beesten
die-vrouwelijke-beesten die-twee-beesten de-vette die-beesten in
de-kraal".
De westersche zinsbouw vertoont daartegenover een ware weelde
van structuurbeginselen en -technieken; elke zin is hier een zeker
architectonisch geheel. Er zijn plans en achterplans, dynamische
maar ook statische constructies, onderschikking en nevenschikking;
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en ook elk van deze typen laat nog verschillende afzonderlijke
variaties toe. Een nederlandsche zin als b.v. „Mijn drie rossige
(roodharige) zoons zijn vertrokken", die de vertaling van de eerste
geciteerde dyola-zin vormt, zou ongeveer a. v. voorgesteld kunnen
worden: 1 )

Het substantief en het adjectief vormen samen een eenheid, waar
het numerale onmiddellijk bij aansluit; en tegenover deze nauwere
verbinding staat weer het pronomen in een eenigszins andere verhouding. Maar het gezegde is verder totaal ongeleed; al zou het
vanzelf gemakkelijk kunnen gebeuren, dat b.v. het hulpwerkwoord
in bijzondere omstandigheden speciaal naar voren kwam. Zou men
ook de structuur van de tweede zin schematisch aan moeten duiden,
dan kwam men met het platte vlak niet toe. De stereometrie zou
te hulp geroepen moeten worden; zoo veelvuldig en op zooveel
verschillende wijzen wordt hier niet alleen ontleed en gedifferentieerd wat momenteel in het bewustzijn aanwezig is, maar ook nog
teruggewezen naar wat daaruit reeds lang verdwenen is. En toch
kan men zulk een constructie gemakkelijk een eenvoudigen brabantschen of gelderschen landbouwer in de mond leggen!
In het gola, het kassena en enkele andere talen stijgt de ontwikkeling van de klassenconcordantie zelfs nog hooger, doordat de
') J. VAN GlNNEKEN. Eenvoudige taailesjes voor volwassenen; p. 87 vv. Een
karakteristiek van de klassenconcordantie in een bespreking van W. PLANERT.
Die syntactischen Verhältnisse des Suaheli. (Diss. Leipzig 1907). Anthropos
Bd. VI (1911); p. 345 vv.
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bantuide tendenzen hier ook overgrijpen naar de z.g. „groóte syntaxis" en heele bijzinnen enkel door de repetitie der klassenteekens
met de hoofdzin verbonden gaan worden. Een ware stortvloed van
bantuide indices daalt daarmede over de samengestelde zin neer;
ook hier staan weer heele deelen in het klassenstelsel gerubriceerd) Maar de volledige constructie staat absoluut vast. Het
eenvoudigste voorbeeld van deze interessante verbindingstechniek heeft men in het gola, waar een relatieve bijzin
eenvoudigweg tusschen het antecedent en het herhaalde klassenelement kan worden ingeklampt en zoo in de hoofdzin geschoven;
ma-mal-ma, mê na tie ma „het-water, dat ik dronk dat-vloeibare"
= het water dat ik dronk etc. 1 ) Iets meer ingewikkeld is ditzelfde
constructietype al geworden in het kassena, waar het gewone
relatieve partikel πα steeds door het met -lo of -/ versterkte
klassenteeken van het antecedent vergezeld moet zijn en de
bijzin verder met to dient besloten. De verbindingswijze met de
hoofdzin verschilt naar de syntactische functie van de relatieve
constructie. Is deze subject in de bijzin, dan blijven de verhoudingen
nog vrij simpel; maar in de andere gevallen kan het aantal noodige
terugwijzigingen naar het antecedent door middel van het her
haalde klassenelement gemakkelijk tot 3 of 4 oploopen! Alweer
dus een ware overmaat van congruentie. Zoo luidt het hier b.v.
η-on wo-l na tu to „man die welke 't-komt-daar daarover-wilde-ikspreken (stop)" = de man, die komt etc.; pi. no-па ba-l na tu to „de
menschen die komen" etc. Bij andere zinstypen, temporede of
causale bijzinnen, vindt men deze verbindingsmethode echter zelden
of nooit. 2) De relaties met het voorgaande zinsdeel zijn dan ook lang
zoo duidelijk niet. Alleen bij de instrumentale bijzin van het
akasele, het tobóte, het kassena en misschien ook wel het gurma,
keert iets dergelijks weer in eenigszins andere vorm terug; tobóte
o do ke-tjoko ke late ndo „hij nam bijl dat-instrument sneed hout"
= hij spleet het hout met een bijl.

Zoo blijkt dus ook weer uit de syntactische feiten, hoezeer het
denken der W. Sudanvolken zich ontwikkeld heeft sinds het
eerste moment, dat de matriarchale en de totemistische volkslagen elkaar zijn beginnen te doordringen. In psychologisch
opzicht ligt er tusschen de zinnen van p. 156 uit het gedebo en de
') D. WESTERMANN. Die Gola-Sprache in Liberia; p. 73 vv.
2
) J. CRéMER. Grammaire de la langue kasséna; p. 35—38.
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zoojuist aangehaalde uit het dyola, het gola en het kassena een
geweldige afstand. Voortaan wordt de belevingstructuur veel
meer in zíjn momenten gezien; de verschillende onderdeelen,
personen, feiten, toestanden, komen vrij scherp naar voren. Maar
van de andere kant worden de onderlinge verhoudingen nog
goeddeels bepaald naar dezelfde vormen van aanschouwelijkheid die
hier telkens terugkeeren, naar hetzelfde globale gevoelsbed waarin
het geheel ligt gespreid. De objectiveering blijft dus nog slechts
half, de totale integratie vaag; al beteekent het natuurlijk ook
een groóte vooruitgang tegenover vroeger, dat de aanschouwelijkheidsvormen en de waardeeringkategorieën nu min of meer
gerubriceerd en in een vast stelsel ondergebracht zijn. Ook de
later geconstitueerde subjects- en objectskategorieën wijzen op
het toenemen van de graad van abstractie. Men zou het denken
der bantuide stammen, voorzoover zich dit in de taal reflecteert,
in zijn sterke klassificatorische voorkeur a.v. kunnen voorstellen.
Geheel het wereldbeeld valt in
een aantal sectoren uiteen, waarin
elk voorkomend feit of ding zijn
vaste plaats heeft. Onafhankelijk
van deze kategorieën kan men zich
de dingen niet denken; benoemen
en klassificeeren zijn hier één.
Welk een prachtige synthese hier
bereikt is in vergelijking met de
denkvormen van de ongescheiden
groóte volkslagen welke hierboven
(p. 23) reeds zijn aangeduid, blijkt
vanzelf. De bantuide denkstijl is als het ware de middelevenredige
daar tusschen.

®

Samenvatting.
De afstand tusschen de verschillende W. Sudanondergroepen,
zooals we die hierboven in groóte trekken hebben leeren kennen,
is niet steeds dezelfde. Het bantuiseeringsproces dat in talen als
het dyola en het kassena zijn mooiste en meest gave afsluiting gekregen heeft, is niet steeds gelijkmatig verloopen. In de oudere groepen
sluiten de feiten globaalweg goed aaneen; maar vandaar naar de
W. Atlantische groep is er een groóte gaping, die juist de periode
van het consolideeren en het verder doorwerken van het prefixklassenstelsel omvat. In de Voltatalen zijn ook nogal enkele

184
oudere resten bewaard gebleven, maar ook nu is het weer juist
het begin van de eerste zuivere bantuide phase, dat ontbreekt of
slechts nauwelijks vertegenwoordigd is. Niet ver verwijderd, in
Midden- en Z. Afrika, ligt echter een groóte taalgroep, waarin het
juist alles prefixklassen is, wat de klok slaat, en waarvan het taalsysteem ook op andere punten merkwaardig goed bij dat der
bantuide W. Sudantalen aansluit: die der bantutalen. Het lijdt dus
nauwelijks twijfel, of we staan hier voor het reeds vaak besproken
belangrijke moment in de W. Sudantaalgeschiedenis, waarop een
aantal stammen hun oude woonplaatsen hebben verlaten en dwars
door oerwoud en bergketenen naar het Z. en Z.O. zijn afgetrokken.
Hun talen, juist op het eerste moment van het doorzetten der
bantuide structuur, emigreerden mee. De oorzaak van de groóte
exodus zal op de allereerste plaats wel een gebrek aan plaatsruimte
en, daarmede samenhangend, aan economische bestaansmogelijkheid
geweest zijn. De W. Sudan liep langzamerhand vol. Uit het O. en
N.O. kwamen steeds meer matriarchaal georiënteerde stammen aangezet. De autochtone groepen moesten daarvoor wijken en zochten
een goed heenkomen naar het Z. (mandingo- en guineesche groepen),
of weken zelfs geheel, als ze over wat meer bewegingsvrijheid beschikten. Dit laatste was zeker speciaal met de totemistische jagerstammen het geval, zoodat de bantutalen volstrekt niet toevallig geen
spoor van suffigeering vertoonen. Een heterogeen complex van wijkelingen werd in het bergland van Togo geïsoleerd. De grootste
spanning was daarmede voorloopig geweken. Het wegdringen van
de heel- of half-pygmoïde stammen, die midden-Afrika reeds
bewoonden, was voor de voorttrekkende bantuide stroom verder
betrekkelijk slechts een kleinigheid. En ook in het land van herkomst
trad vrij spoedig een periode van pacificatie in.
Zoo heeft de W. Sudan in de afrikaansche taaihistorie dus vooral
beteekenis als de kweekplaats van het taaitype, dat hier het meest
de aandacht trekt: dat der bantutalen. De krachten uit welker
samenwerking dit is ontstaan, de tendenzen waarop dit steunt, zijn
daar nog vrij zuiver en in gescheiden staat aanwezig. Daar laat
het ontwikkelingsproces zich het beste volgen. Maar men vergete
daarnaast niet, dat ook na de groóte emigratie nog mengtypen en
mengtalen in de W. Sudan achterbleven, waarvan het grammaticale stelsel zich juist om de nu ingetreden rust zeer rustig kon
uitkristalliseeren. Sluit de ontwikkeling der bantutalen dus direct
aan bij het eerste heftig bruisende tijdvak der bantuide geschiedenis, de meer zuivere en rijpere mengproducten worden veelal
in de W. Sudan aangetroffen.
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HOOFDSTUK V.
De nominale Massificatie der W. Sudantalen.
Welk practisch effect hebben de bantuide klassificatietendenzen
nu gehad in de W. Sudantalen ? W a t voor typen van nominale
klassensystemen zijn hier ontstaan ? Welke structuur vertoonen
deze, en hoe verschillen ze taal voor taal? Als men hier verder wil
komen dan de gewone globale opgaven en karakteristieken der
grammatica's, dan rest er slechts één methode: die der volledige
inductie. De totale inhoud van elk der nominale klassen dient woord
voor woord verzameld en onderling vergeleken te worden. Daarmede
zijn alle moeilijkheden vanzelf niet ineens opgelost, maar er is nu
toch een zekere vaste basis geschapen, die anders blijft ontbreken.
Het klemmende punt in al deze gevallen is steeds de juiste opvatting
van de sprekers te achterhalen. De primitieve mentaliteit verschilt
sterk van de westersche, zoodat men met een benaderende vertaling
in de een of andere europeesche taal niet klaarkomt, hoe „raak"
deze materieel genomen misschien ook moge zijn. En ook waar de
opgaven uitvoeriger zijn, blijft nog altijd onzekerheid bestaan over
het grootere semantische structuurgeheel, waarin het betreffende
woord past en dat voor de indeeling van de grootste beteekenis is.
Ook in de best bewerkte lexica van de talen van dit type komt het
inheemsche semantische systeem, dat er evengoed is als dat der
klanken of der vormen, nog tekort. Zoo ergens blijkt, dat de nominale
klassificatie in talen waarin deze nog leeft, geen kwestie is van het
woordenboek alleen, zooals de taak daarvan gewoonlijk wordt
opgevat, maar van de levende en concrete aanvoeling der sprekers,
dan is het hier. Zoo zijn b.v. in het avatime, een der taalenclaven van
de W. Sudan, de woorden voor „Linke" en „Rechte" elk in een
andere klasse terechtgekomen (ka-be-a, pi. ku-be-o; maar o-naw-la,
pi. i-naw-la). Waarschijnlijk zit hier de een of andere waardeeringsdistinctie achter tusschen „gunstig, faustus" tegenover „ongunstig,
infaustus", zooals hier elders ook wel bij andere stammen voorkomt
in het volksgeloof, de techniek van het voorspellen, het brengen van
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volksoffers etc. De vertaling zou dan „die günstige, gute Linke, an
meiner grünen Seite" en „die ungünstige, schwache Rechte" (resp.
andersom) of iets dergelijks geluid moeten hebben.1) Maar er zijn ook
wel andere verklaringsmogelijkheden. De sererstam sedtir voor
„séparation", die een verbaalafleiding is, valt onder de z.g. alklasse; pi. α sedtir aka. Maar het nauw verwante Aus „séparation
temporaire entre époux", dat gemakkelijk precies hetzelfde lot zou
hebben kunnen ondergaan, is via zijn karakteristieke beteekenisnuance ineens bij allerlei andere woorden gevoegd, die gewone
gebeurlijkheden uit het huwelijksleven noemen; pi. Aus ka. Vgl. ook
saytir ka, ngad'ir ka „divorce"; mbugbuge ka „cupidité" etc.
Bij andere groepen van vormen loopt de nadere semantische
determineering echter ook vlot af. Gewoonlijk is het de vergelijking
met de woorden van analoog karakter, die de meest kostbare inlichtingen geeft over de grondslag van het vigeerende nominale systeem.
Daarom is het ook altijd een groot voordeel als een lexicon van een
bantuide taal uit twee correspondeerende deelen bestaat: een
inheemsch-europeesch en een europeesch-inheemsch deel. Dan kan
men de bijeenbehoorende vormen (b.v. alle persoons- of diernamen,
die van de lichaamsdeelen, de agrarica, leenwoorden etc.) gemakkelijk bijeenzoeken en daarna terugslaan. Soms ook kan met gunstig
gevolg een beroep gedaan worden op de ethnologische gegevens over
het betreffende volk, of anders op de vergelijkende psychologie.
Zoodat alles bijeengenomen, ondanks alle moeilijkheden toch wel
bij een derde of een vierde deel van het totale materiaal een voldoende basis voor het oordeel verkregen wordt.
1. De nominale klassi&catie van het ¿ola.

Als basis voor ons onderzoek moet in het geval van het gola zeker
dienen het mooie boek van D. WESTERMANN. Die Gola-Sprache in
Liberia. Grammatik, Texte und Wörterbuch. Hamburg 1921. De
verdere woordenlijsten over deze taal van S. W. KOELLE (in de
Polyglotta); HARTER! (Die Veys. Globus Bd. 53, p. 256);
JOHNSTON (Liberia, Bd. II) en MlGEOD (The languages of West
Africa I.) zijn over het algemeen vrij kort en vallen ook in nauwkeurigheid weg tegen de zorgvuldige opgaven van WESTERMANN.
Ze kunnen hoogstens als aanvulling dienen op sommige punten.
Het gola onderscheidt 4 klassen, een 5e is in aanbouw. De klassenteekens luiden a. v.:
' ') J. J. MEIJER. Die menschlichen Körperteile in ihrer Bedeutung für Schicksal
nnd Charakter. W Z K M Bd. 36; p. 108 vv.¡ 242 vv.
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sg.

PI.

kl. I.

o....(o·)

kl. II.

ke . . . , é'

kl. III.

e . . . . lé'

Inhoud

U ....nâ
Bijzonder hoog gewaardeerde zaken
' m a . . . . ma
Hoog gewaardeerde zaken
m a . . . . ma
m a . . . . ma

kl. IV.

m a . . . . ma

klV.

ko.... о

Gewone dingen
Dingen waarbij de globale totaal
indruk overweegt
Locale nomina

De eerste klasse: der bijzonder hoog gewaardeerde zaken.
De eerste gola-klasse, die tot teekens voert sg. o . . o'; pi. a.. ná,
omvat in totaal 274 nomina. Ze valt duidelijk in 4 onderdeelen
uiteen.
A. In het eerste deel staat de mensch geheel in het centrum van
de aandacht. De kern wordt gevormd door een groot complex van
75 persoonsnamen. En dat het daarbij niet te doen was om enkele
speciale typen blijkt uit de zeer gevarieerde bezetting. Allerlei
figuren komen voor. „Knabe (6X); Frau (3X); Kind, Junges (2X);
ältere Schwester; Kind; der Erste, Vorderste; Tante väterlicher- und
mütterlicherseits; Knabe im Alter von 10—12 Jahren; Mutter;
jüngeres Geschwister; Moslem, Wahrsager; Uneingeweihter, Nichtmitglied eines Geheimbundes; Freund (3X); Mann (2X); Mann,
Mannesalter; die jüngere Schwester eines Menschen, Ehefrau;
Ehemann; Herr, Besitzer (2X) ; der eigene Vater; Sklave; Verschwägerter; der Genosse; Kind, bes. kleines Kind; Zwilling; Zeuge;
älterer Bruder (4X); Mann, Erwachsener; Nachbar; Weiszer,
Europäer; junger Mann, Jüngling; Vater (3X); Onkel; Bote des
Oberhäuptlings, Gerichtsdiener; alter Mann; altes mit amtlichen
Handlungen betrautes Glied eines Geheimbundes; Krieger, Soldat;
König, Oberhäuptling; Vetter, Neffe; Mensch (4X); Frau, Mutter;
Groszvater; Groszmutter; ältere Schwester; Hexe, Mensch mit einem
bösen Geist; Ehemann". Ook eenige geesten stellen de Gola-negers
zich blijkbaar als personen voor; men vindt hier ni. ook de woorden
voor „Gott; Waldteufel (2X); Geist eines Verstorbenen; ein Geist;
der Herr der Nacht, der Waldteufel". Tenslotte nog eenige pluralia
tantum, ni. de aanduidingen voor „die Angehörigen, Zugehörigen
(2X); Angehörige, Familie".
In de aansluitende périphérie wordt de mensch vooral beschouwd
naar de deelen van zijn lichaam, zijn sociale functies en intieme
werkingen. Men heeft de namen van een aantal deelen, die voornaam
zijn in verband met het grijpen, de voeding, het spreken, haren, huid.
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„Hand (2X); Hand, Vorderarm; Arm, Vorderbein; Fingernagel;
Schenkel; Gesicht, Angesicht; Mund, Maul, Schnabel; Magen,
Dickdarm; Unterkörper, Unterleib; Rücken, Hinterseite; Seite,
Hälfte; Bart; Haar; Haut, Fell, Körper (3X)". Woorden voor taal
en stem, adem, sprookje etc. „Zunge, Stimme, Sprache, Rede, Wort;
Atem; Atem, Seele; Atem, Luftzug, Wind; Sprache, Rede, Wort
(2X); Lied; Frage; Erzählung, Märchen".
B. In het tweede deel overheerscht geheel de animale sfeer. Er
is vooreerst weer een omvangrijke kern, die niet minder dan 109
diernamen omvat; bijna alle die het gola bezit. „Skorpion; der
elektrische Zitterwels; ein schwarzer Reisvogel; Krabbe, Krebs
(2X); Esel, Kamel; Katze; Leopard; Schaf; Ratte; Tier, Wild,
Fleisch; Löwe (2X); Maulwurfsgrille; Fisch (2X); eine Ameise,
beiszt nicht; Fluszkrokodil; Eule (2X); ein Frosch (3X); Wasserbock; Pfeffervogel; Laus, Floh; Papagei; Fluszpferd (2X); Schwein;
Rind; Hornrabe; Ziege; ein Vogel von der Grösze des Perlhuhns;
Zwergantilope; Schimpanse (2X); ein Fluszfisch; eine kleine
Eidechse; Wasserschildkröte; Eichhörnchen (2X); kleines Krokodil;
Hausfliege; Hund; Pferd; eine grosze Fledermaus; eine Auster; eine
kleine Fledermaus; Schuppentier; ein Nashornvogel; Landschildkröte; Stachelschwein; Elefant; Seekuh; Pavian; Glühkäfer; Rabe;
eine goldgelbe Buschkatze; der Ochsenfrosch; eine Buschziege;
Vogel; ein kleines Schuppentier; Krokodil; Zecke; kleine Fledermaus;
Biene; eine schwarze Schlange; Antilope; Huhn; grosze Fledermaus;
Heuschrecke; Taube; Stechfliege; Buschtaube (2X); Büffel (5X);
grosze giftige Spinne; Spinne; eine Schlange (4X); die Mangofliege;
Perlhuhn; Igel; eine grosze Mantisheuschrecke; Zebra-antilope;
Schmetterling; Tragelaphusantilope; eine kleine Wespe; ein groszer
Fluszfisch; eine Wespe; Riesenschlange; eine Antilope (2X); eine
grosze Spinne; Wurm; Adler; Habicht (2X); Chamäleon; Schwalbe;
Kassadaschlange". Verder nog het woord voor „Vieh, Grosz- und
Kleinvieh", dat men als een soort plurale tantum kan beschouwen.
En verder als périphérie een interessante groep van jachttermen,
namen van jachtwerktuigen, toegebrachte wonden etc. En evengoed
als in de kern zoowel land- als zeedieren verschijnen, heeft men hier
ook zoowel de woorden voor pijl en boog als die voor vischnet en
angel, „ein Fischnetz, von Männern gebraucht; Fischnetz, hauptsächlich von Frauen gebraucht; Falle, hauptsächlich eine Reuse zur
Krabbenfang; Haken, Angelhaken (2X); eingezäunter Gang um das
Wild in die Falle zu treiben; Pfeil; Köcher; Beule, Wunde; Knoten,
Beule; Schnabel".
C. Het derde klassedeel is veel geringer van omvang dan de
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beide vorige; ook de structuur ervan is niet zoo duidelijk. Een kern
en een périphérie laten zich verder niet meer onderscheiden. Maar
men is in ieder geval in de agrarische sfeer. Men heeft de namen van
enkele belangrijke boomsoorten, van eenige vruchten,
landbouwwerktuigen, akkerland, etc, draagkorven voor het vervoer der landbouwproducten; weerstoestanden die voor het gelukken van de oogst
van belang zijn; de namen van de maanden, waarmede de op het
land te verrichten arbeid wordt afgeteld. En tenslotte nog het woord
voor de kano, roeiboot, die niets anders dan een uitgeholde boomstam
is. Een keuze dus die van deskunde getuigt! „Oelpalme; Raphiapalme
( 2 X ) ; ein Waldbaum; eine Kürbisart; eine Reisart mit weiszen
Körnern; Kürbisschale, Schüssel; Blatt ( 2 X ) ; Hacke; Axt; Land,
Erde; Feld, Farm; Feldhütte; ein Korb; Tragkorb; ein Korb oder
Tasche; Sack, Beutel; Tasche ( 2 X ) ; Versammlungshaus, Feldhütte,
Speicher; Nebel, Tau; Mond, Monat (2X) ; Jahr; Monat des groszen
Nebels, Januar; Zeit der schweren Regenfälle, September; Zeit der
heftigen kurzen Regenschauer, Oktober; Ende der Regenzeit,
November; Mond des kleinen Nebels, Dezember; Einbaum, Boot".
D. Het laatste deel dezer klasse wordt gevormd door een groep
van 15 namen van bijzonder hoog gewaardeerde zaken, waaronder
vooral die voor een aantal intieme gebruiksvoorwerpen, meubels etc.
opvallen met duidelijke personale beteekenisnuance. „Flusz, bes.
der Paulsflusz; tiefe Stelle im Wasser; Brücke; Sturm; Berg, Hügel;
Termitenhügel; Festmahl, Fest, Feier; Schmiedehammer; ein Musikinstrument; jedes Musikinstrument; Tür ( 2 X ) ; Bettstelle, Bett;
Tuch; Matte".
Verder vinden we hier nog de namen van 7 leenzaken; n.l, die van
„das Buchschreiben; Flinte; Löffel; Kiste, Koffer; Hemd, Tobe;
Sandale, Schuh; ein Stück europ. Baumwolltuches, handkerchief".
Arabisch leengoed staat hier naast wat waarschijnlijk uit het W.
afkomstig is.
De geheele structuur van de eerste gola-klasse kan schematisch
worden voorgesteld, als hierachter met enkele lijnen is aangegeven
(p. 199). Blijkbaar staan hier uitsluitend de voornaamste, de hoogst
gewaardeerde zaken uit het wereldbeeld van den gola-neger genoemd
Karakteristiek daarbij is dat het 2e onderdeel ongeveer 3 X zoo
talrijk bezet is als het 3e; de landbouw is hier duidelijk nog niet tot
zulk een hoogte ontwikkeld als b.v. de jacht op landdieren en
visschen. Geheel in overeenstemming hiermede is, dat D. W E S T E R MANN in de inleiding van zijn gola-boek meedeelt: „Sie (die Gola)
sind Ackerbauer und treiben fleiszig Fischfang und Jagd; gleichwohl steht aber bei ihnen die Arbeit auf dem Felde in geringem
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Ansehen, und man läszt sie soweit irgend angängig durch Sklaven
und Weiber verrichten; besonders die Kpelle, ein fleisziges Bauernvolk, leben in erheblicher Zahl als Sklaven unter den Gola.. " (p. 1).

BOOMLANOB.
SOOttTEN WERKT.
WHCHTCN

HAANOCn

АККЕЙ

KANO

DRAAGКОЙ ЕП

ATHMOSPH.
TOEST.

HOOGUEW.

ZAKEN
LEENGOED

Eenige vormen uit deze klasse, als b.v. die voor „Jahr; Buchschreiben; Haken, Angelhaken" etc., komen soms ook wel met andere
affixen voor.
De tweede klasse: der hoog gewaardeerde

zaken.

In de tweede gola-klasse met de teekens sg. ke.. é; pi. ma.. ma,
is de totale structuur lang zoo scherp niet meer als in de eerste
klasse; er schijnt hier op den duur een zekere verschuiving ingetreden te zijn, die de aanvankelijke verhoudingen weer teniet heeft
gedaan. Ook het waardeeringspeil is lang zoo hoog niet als hierboven. In totaal 134 nomina.
A. Zoo omvat het eerste klassedeel enkel een périphérie; ni.
26 namen van lichaamsdeelen. Maar enkel die van groóte en vlakke,
maar onbewegelijke deelen; inwendige deelen, sexueele deelen etc.
De dynamische nuance ontbreekt hier meestal in de beteekenis.
„Knochen ( 2 X ) ; Herz ( 3 X ) ; Brust; Brust, Brustkorb; Zahn;
Backenzahn; Hinterbacke, Hinterteil; der Adamsapfel; Ohr, Rand;
Finger; Schwanz; Hals, Nacken, Kehle ( 2 X ) ; Zunge, Stimme; Wirbelsäule; Bein, Fusz; Hodensack, Hodenkern, Hode; Penis; Nabel;
Bauch, Inneres; Ellbogen ( 2 X ) ; Fleck am Körper, Muttermal".
B. Ook het tweede deel dezer klasse bevat slechts weer een
périphérie, n.l. een groep van 16 jachttermen. „Wildfalle, Fischfalle;
Falle ( 2 X ) ; Fischfalle; kleine Fischreuse; Falle, hauptsächlich eine
Reuse für Krabbenfang; Damm im Fluszlauf zum Fischfang ( 2 X ) ;
Haken, Angelhaken; Widerhaken; Pfeil; Bogen; Speer; Schild;
Scheide (z. B. des Dolches) ; Hagel, Hagelschlosse". De vischvangst
is hier tegenover die van landdieren sterker vertegenwoordigd dan
de vorige maal; ook het groóte aantal inheemsche wapenen valt op.
C. De derde ondergroep is echter véél beter bezet dan in het
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voorgaande geval; in totaal omvat deze niet minder dan 46 woorden.
Allereerst de namen van een aantal belangrijke en vruchtdragende
boomsoorten; ni. die van „Baum ( 2 X ) ; ein Baum, der Saft seiner
Rinde dient zur Wundbehandlung; Kolabaum; Wollbaum; Bambus;
Okro; Limonenbaum, Limone; ein Baum mit weich elastischem
Hause; Seifenbatun; Baum, Stock". Onmiddellijk sluiten hierbij aan
de woorden voor „ein Pfefferstrauch mit dicken tomatenartigen
Früchten; Eierpflanze".
Verder een groot complex vruchtennamen ; ni. die van „eine
Kürbis; Kürbis, Papaya; eine Kürbisart; eine Yamsart; eine wilde
Yamsart; alligator-pepper; Pfeffer ( 2 X ) ; Maniok ( 2 X ) ; Süszkartoffel; Batate; eine besonders süsze Banane, Zuckerbanane;
Banane; Bohne; Tabak; Maïs; Ananas; Apfelsine; Erdnusz".
Vervolgens de aanduidingen voor een aantal gewichtige onderdeden van planten; nl. die voor „Raphiarippe; Raphiablattrippe,
Raphiapalme; Blattrippe, Wedel einer Palme; Fusz, Bein, Wurzel
des Baumes; Zweig; Ranke, Kraut; Same, Frucht, Kern; Kern, Same,
Korn, insbesondere Palmkerne".
En tenslotte de woorden voor een aantal uit hout
vervaardigde
zaken, n.l. die voor „Fackel aus Palmrippen; Gehstock; Rute, Gerte,
Stock; Brennholz, Feuerholz; Besen".
In dit groepsonderdeel zit veel meer teekening en structuur dan
in het correspondeerende van de voorgaande klasse, maar men
merke anderzijds toch ook op, dat onder de o - . , o'-woorden veel
meer en veel scherper het eigenlijke practische
landbouwbedrijf
vertegenwoordigd is. In de 2e klasse staan meer in 't algemeen
agrarica genoemd. Het moge dan waar zijn volgens het citaat van
WESTERMANN, dat de Gola-neger de landbouw niet op bijzonder
hooge prijs stelt, maar hij is dan toch in ieder geval slim genoeg om
in deze sfeer vooral de beteekenis der technische kunstgrepen te
doorzien en te waardeeren I
D. Ook de slotgroep is weer ruim vertegenwoordigd met 43
woorden; we kunnen eenige ondergroepen onderscheiden:
1. een aantal woorden voor woonhut, graf, meubels etc.; „Haus,
Hütte; runde Wohnhütte; Grab ( 2 X ) ; Versammlungshaus,
Schuppen, Küche, Vorratshaus; Tür; Türloch; Stuhl ( 2 X ) ; Hofräum,
Platz vor dem Hause".
2. eenige woorden voor natuurverschijnselen,
weerstoestanden
etc.; „Wolke; Wolkenhimmel; Regenbogen; Stern; Kälte".
3. twee woorden voor het heilige bosch; „Porobusch; Porobusch,
Porobund".
4. tenslotte de woorden voor „Weg, Strasze; Ruder; Tag (2X);.
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Kampf, Kampf spiel; Grenze zwischen zwei Feldern oder Feldmarken; Zaun; Stampfel, Stössel; Rauch; Ei; Eisen; Kohle; Schlechtigkeit, Bosheit; Trauer, Traurigkeit, Kummer; Stein; ein weiszer
Stein; Kaurimuschel; ein Musikinstrument". De richting der waardeeringsfactor is hier telkens vanzelf duidelijk.
5. Verder zijn hier ook weer de namen van leengoederen vertegenwoordigd met die voor „Kette; Metall, Metallgeld; islamitisches Amulett; Harfe; Schelle, Glocke; Seife; Nadel; Haarkamm;
Hut; Mütze, Hut; Ring (ke-din < eng. ring)".
De totale structuur van de geheele klasse is a. v.:
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De derde klasse: der gewone dingen.
Met de de,rde gola-klasse, die in totaal 124 nomina omvat en e..
lé tot teekens heeft in het singulare en ma.. ma in het meervoud,
komen we vrijwel geheel in de dagelijksche levenssfeer der negers
terecht. Want het zijn op de eerste plaats de gewone dingen, waarbij
geen enkele bijzondere waardeeringsfactor te pas komt, die hier
genoemd worden. Daarom komt er in deze klasse direct ook geen
enkele diemaam (B) meer voor. Om een dier zweeft er voor elke
jagerstam iets te bijzonders, iets te heiligs zou men bijna kunnen
zeggen, dan dat de naam daarvan ooit tot de derde waardeeringsklasse af zou kunnen zakken. De vorm e-kolo in de uitdrukking
o-m' e-kolo „Mutter Spinne", die herhaaldelijk in sprookjes voorkomt in een niet al te snuggere rol, is natuurlijk een bijzonder geval.
Verder kunnen weer regelmatig drie deelen onderscheiden worden,
maar de structuur daarvan is in geen enkel geval scherp.
A. Als kern van het eerste onderdeel zou een groep namen van
lichaamsdeelen beschouwd kunnen worden; meestal kleine deelen
of onderdeden van grootere ledematen, maar toch ook verschillende
die naar europeesche beoordeeling juist zeer actief en belangrijk
zijn: „Zunge; Auge, Blüte; Hinterbacken, Gesäsz; Backenzahn;
Nase; Ader; Bein, Schere der Krabbe; Ferse, Hacke; Kopfhaar;
Lungen (2X); Bein, Fusz; Frauenbrust, Euter; Faust; Horn".
Daarbij sluiten nog eenige andere woorden aan die op het
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menschelijk leven betrekking hebben ; voor wonden en enkele
kleedingstukken: „Wunde, Geschwür (2X) ; Kopftuch, Mütze; Kopfbund zum Aufstellen von Traglasten; Armband". En verder die voor
„das Jucken; Nasenschleim; das Gehen; Hunger; Hungersnot; Name;
Geruch; Traum; Wort; das Fragen". Bij vergelijking met de analoge
vormen uit andere klassen blijkt voor enkele gevallen de deprecieerende factor zeer duidelijk.
C. De agrarische groep bestaat uit 2 boomnamen („Colocasia;
Rotangpalme") ; vier namen van andere gewassen („Rankenpflanze,
Liane; ein Strauch, Hundebein; Zuckerrohr; eine Staude deren
grosze Blätter zum Dachdecken verwendet werden"), eenige
woorden voor diverse soorten van koren, rijst, tabak etc. („Guineakorn, Sorghum; eine wilde Yamsart ( 2 X ) ; eine Reisart; eine Reisart
mit weiszem Korn; Tabak"). En tenslotte de woorden voor „Kürbisart; Kopf, Fruchtstand der Oelpalme; Dorn; Arznei, Medizin,
Gift, Zauber", die in dezelfde sfeer thuishooren. Welk een teruggang
na de rijke agrarische ondergroep der voorgaande klasse!
D. Zooals niet anders te verwachten viel is de restgroep ín deze
lage waardeeringsklasse zeer druk bezet en rijk gevarieerd. Men
heeft:
1. een aantal aanduidingen voor zaken uit de omringende natuur,
waarbij soms een deprecieerde factor doorschemert: „Erde; Erde,
Boden; Buschland, Steppe, unbebautes Land; Bergwald, Urwald;
Sand; Lehm, Ton; verlassenes altes Feldland; gute Ackererde;
Sumpf; Dorn, Domgebüsch; Vogelnest; Sonne".
2. eenige woorden voor het gewone kookgereedschap,
dagelijksche spijzen: „Topf ( 2 X ) ; eine Speise, Reis mit Okro gemischt;
Kuskus; Reis ( 2 X ) ; gekochter Reis; Stampfmörser; das Fleisch; die
fleischigen Teile z. B. einer Frucht".
3. eenige namen van gevoelens of zaken met bijzondere gevoelstint: „Lust, Verlangen nach etwas; Freude; Furcht; Scham, Schande;
Unglück, Miszgeschick; Schlechtigkeit, Bosheit".
4. enkele woorden voor diverse tijdstippen, algemeene
tijdsopgaven etc.: „Abend; Nacht; Zeit, Jahreszeit; Regenzeit; die
trockene Jahreszeit, November-März".
5. de aanduidingen voor eenige gewone vloeistoffen of daarmede
gelijk te stellen zaken: „Gewässer, Flusz, Bach; Oei; Schaum;
Schlamm, Dreck, Sumpf".
6. Verder een heterogene groep namen voor allerlei gewone
dagelijksche
dingen, gebruiksvoorwerpen,
versierselen,
muziekinstrumenten en begrippen: „Sache, Angelegenheit; Ding; Ding,
Gegenstand; Totem; Wort, Sache, Angelegenheit; Messer, Dolch;
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Buschmesser mit gebogener Spitze; ein Buschmesser; Flasche; Feuer;
Totenfeier; Schmiedekunst; Blasebalg; Tätowierung, Ziemarbe;
Krieg, Kampf, Schlacht; Morgengabe; Perle, Perlenschmuck; Seil;
Rest, Krumen, Ueberbleibsel; Asche; Pulver; Staub, Zerpulvertes,
Gemahlenes; Erde, Grundlage, Bedeutung; Ortschaft, Dorf, Stadt;
in Blätter gewickeltes Bündel; ein groszer Beutel oder Korb; Gesetz,
Verordnung; Linie; Trommel; eine grosze Trommel; das Ringen;
die Unterlage, Grundlage, Bedeutung; Wahrheit; Hexerei, böse
Zauberei; Eigentum, Besitz; Gesellschaft, Gruppe, Haufe; Tabakspfeife".
7. Eenigszins vreemd doet hier aan de aanwezigheid van het
woord e-lambo ( < eng. lamp) „Lampe" en esala ( < arab. sadaqa)
„Opfer"; Kautschuk; das Buchschreiben".
Karakteristiek voor de volledigheid en de innigheid waarmede
de nominale klassenvorming en het overige deel der taal-morphologie
hier elkaar doordrongen hebben is, dat bij een aantal stammen eook het gewone teeken voor de infinitief geworden is; gola
„schreien" e-gola „das Schreien". Wat in andere talen geregeld een
eenvoudige algemeene morphologische groep blijft, komt in de
bantuide sfeer ineens als een gesloten adaequaat nominaal klassendeel voor den dag. Het is nu eenmaal alles klassen! klassen! wat de
klok hier slaat.
De vierde klasse: der dingen waarbij de globale totaalindruk
overweegt.
Welk een belangrijke rol het ontstaan van de numerusdistinctie
heeft gespeeld in de genese van het bantuide taalstelsel is hierboven
reeds uitvoerig aangegeven. Maar ook in het voltooide practische
nominale klassenstelsel vinden we daarvan direct weer de sporen
terug. Zoo omvat b.v. de vierde klasse van het gola, die bijzonder
klein van omvang is (18 vormen) niets anders dan die zaken waarbij
de globale totaalindruk in de belevingstructuur zoozeer overweegt,
dat de specifieke individualiteit van elk der onderdeelen niet aanschouwelijk wordt. Van singulariseering of pluraliseering is hier dus
geen sprake; van nature zijn deze vormen „numerusloos". De gewone
numerusdifferentiatie gaat er niet bij op. Dit volgt eigenlijk reeds
genoegzaam uit het teekenstelsel, dat hier zoowel voor het enkel- als
het meervoud ma.. ma is; maar verder ook uit de geldende semantische karakteristiek. Men heeft vooreerst een aantal namen van
vloeistoffen, en dan nog eenige andere van collectiva, in zich ondeelbare zaken en abstracta. „Wasser; Blut (2X) ; Regen; Wein von der
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Raphiapalme; Suppe; Träne; Urin, Harn; Spreu, Gras, Unkraut;
Rost; Salz (2X); Blätter der Rotangpalme; Scherz; Morgen (2X);
Achtung, Ansehen, Gunst; das Wissen". De grondslag der klasse is
hier dus heel anders georiënteerd dan in de voorgaande gevallen.
De vijfde klasse: der locale nomina.
De vijfde gola-klasse, die ko.. o tot teekens voert, is eigenlijk
geen bantuide klasse in de gewone zin van het woord; want het
complex der vormen die daaronder vallen is niet gesloten. „Das
Präfix ko", zoo zegt WESTERMANN, „kann vielmehr vor jedes Hauptwort treten, sogar vor ein anderes Präfix". O-dzon „Frau" maar
ko-dzon „Ort der Frau, der Ort an dem die Frau sich befindet".
Ko duidt in het algemeen een plaats aan, het suffix -o echter vooral
de binnenkant, de inwendige zijde van iets. En dit is daarom van
zooveel beteekenis, omdat de Gola-negers zich in hun concrete
fantasie ook allerlei meer abstracte verhoudingen, als b.v. die van
doel en middel, geregeld locaal voorstellen en als zoodanig in hun
taal aanduiden. Zoo worden ko en o dus veel vaker gebruikt dan
men aanvankelijk misschien wel denken zou, en krijgen ze voor
verbaalnomina soms zelfs regelrecht de functie van onze conjuncties;
o na ko' hiele' sua kodzivïe ayili „er ging in den Busch an den Ort
des Tötens der Tiere, d. h. um Tiere zu töten"; van ge „erlangen"
ko-gie „Ort des Erlangens, um zu erlangen"; α na kâle kogie etonge
„sie gingen umher, um Yams zu erlangen".
Daarnaast schijnt dat ko- in een aantal gevallen ook reeds met
de nominale stam aan het vergroeien is ; WESTERMANN noemt in zijn
woordenlijsten 35 van dergelijke vormen. Waarschijnlijk zal zich op
den duur uit deze thans nog wat vage en vlottende toestand dus wel
een echte „nominale klasse", en dan wel een zuivere „lokale klasse"
ontwikkelen, zooals in andere bantuide talen reeds volop bestaat.
Hoeveel moeilijkheden de gedetailleerde ontleding van het
nominale gola-stelsel ook moge bieden; drie semantische sferen,
telkens het speciale voorkeursgebied van een andere volkslaag
vormend, teekenen zich hier toch in ieder geval duidelijk af. En wel
in een zeer opmerkelijke rangorde, die nog meer relief krijgt als men
ook de historische ontwikkeling daarvan nagaat. In kl. 1 verschijnen
de namen van personen, de hoogste wezens uit de schepping; en de
diernamen worden daarmede direct gelijkgesteld. Hier reflecteert
zich blijkbaar de voor het totemisme zoo karakteristieke relatie
tusschen mensch en dier. In kl. 2 staan daar vooral de woorden
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voor agrarica tegenover, waarvoor zich natuurlijk speciaal de
matriarchale elementen uit het volk geïnteresseerd hebben.
WESTERMANN'S opmerking over het gemis aan waardeering voor de
landbouw bij de Gola-negers vindt hier dus opnieuw een treffende
illustratie ! En dit komt nog scherper uit, als men verder nog bedenkt,
<dat ook de weinige agrarische termen die zich thans in kl. 1 in hebben
weten te dringen, daar niet oorspronkelijk zijn. Ze vertoonen niet
-de volle klassekenmerken. Want alleen de namen van animata
voeren het kenmerkende klassensuffix -o', en ook deze pluraliseeren
uitsluitend met α . . ná. De woorden voor inanimata, waaronder ook
de agrarica vallen, blijven steeds suffixloos en krijgen in het meervoud, juist zooals de lagere waardeeringsklassen, ma., ma. Een
scherp geteekende situatie, waaruit WESTERMANN terecht reeds
-concludeerde, dat de eerste gola-klasse „ursprünglich nur Menschen
und Tiere (umfaszte).. und erst später Namen von Dingen aufgenommen (hat)".
Maar aan de andere kant is ook in kl. 2 de toestand niet altijd
zoo geweest als die thans is. In het eerste tweetal klassedeelen ontbreken de kernen, de namen van personen en dieren waaromheen
zich anders die van de lichaamsdeelen en de jachttermen plegen te
verzamelen. Er is hier een zeker „tekort", en wel juist van diezelfde
nominale groepen als we hierboven als de relatief oudste deelen van
kl. 1 hebben leeren kennen. Dit is zeker geen toeval ; daarvoor sluiten
de semantische verhoudingen te volledig en te nauwkeurig aaneen.
Kl. 1 zal dus ook wat de deelen A en В aangaat een secundaire
vorming zijn, en zich pas laat gedifferentieerd hebben uit een
vroegere hoogste waardeeringsklasse, waarin naast de persoons- en
idiemamen ook nog die van allerlei agrarica voorkwamen. Maar op
den duur steeg de vloed van deze laatste te hoog; de matriarchale
volkslaag deed al te zeer van zijn voorkeur blijken. De omgeving
voor de groepen namen van personen en dieren werd te globaal en
denigreerend. Voor een hoogste waardeeringsklasse is er natuurlijk
niets zoo gevaarlijk als steeds maar in omvang toe te nemen. Zoo
ergens het Quotidiana vilescunt! geldt, dan is dit hier. En het slot
van alles was: een energieke poging van totemistische zijde tot her
stel van het verloren evenwicht door de constitutie van een geheel
nieuwe hoogste klasse (1), waarin nu vanzelf naast de kernen, waar
omheen zich de reactie geconcentreerd had, nog slechts enkele
andere zéér uitgelezen vormen bij wijze van périphérie toegelaten
werden. Rond 75 persoonsnamen staan in kl. 1 thans slechts 26
woorden voor andere hominiene feiten; rond 109 diernamen slechts
11 jachttermen.
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Achteraf zijn toen tóch nog enkele tientallen namen van agrarica
en zelfs die van enkele stukken leengoed kl. 1 binnengedrongen,
zoodat ook hier de zuivere oude opzet weer niet geheel gehandhaafd
is kunnen worden. De matriarchale elementen hebben als het ware
geantwoord op het verzet der aan de jacht verslaafde totemisten.
Zoo schuift de taalontwikkeling steeds verder en draagt elk bereikt
evenwicht in het nominale stelsel de kiem voor een volgende ontwikkelingsphase in zich. Een systeem van subjectieve waardeeringsoordeelen staat altijd wankel.
Denken we ons een oogenblik alle agrarisch-matriarchale invloed
op het nominale gola-stelsel weg — iets wat op algemeene historische
gronden toch niet zoo dwaas is, ook al zijn daarvoor in de huidige
klassificatie geen practische aanwijzingen meer te vinden —, dan
rest er als alleroudst feit niets dan de tegenstelling tusschen de
groepen namen van animata en inanimata. Dat wil dus zeggen, juist
dezelfde tweedeeling van de nominale woordenschat als ook in de
guineesche geschiedenis bij de verst ontwikkelde talen reeds aangetroffen werd (pluraliseering e t c ) . Aan de historische continuïteit
ontbreekt er in dit opzicht dus niets, de geheele ontwikkeling loopt
regelmatig door. Thans is de situatie in het gola-klassenstelsel
echter al veel meer complex.

(585 vormen).

Tusschen deze beide polen ligt alle verdere differentiatie der
gola-klassen besloten. Behalve het onderbrengen der agrarische
termen en de daarop gevolgde reacties, waarover reeds gesproken
is, omvat deze vooral het rubriceeren van de namen der lichaamsdeelen en van eenig andere groepen van cultuurgoederen, die niet
zoo direct bij een der groóte volkslagen aansluiten. En vervolgens,
natuurlijk het afsplitsen van die vormen, waarop de numerusdistinctie in het geheel niet toepasselijk is. Men ziet over welk een
brok concrete levenswerkelijkheid het hier telkens voor de negers
gaat. Dezelfde groóte volkslagen, die zooveel invloed hebben gehad
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op de constitutie van het heele nominale gola-stelsel, werken er ook
nu nog aan door. Een waarlijk episch taalgebeurenl
Maar niet alleen op de inhoud van de verschillende gola-klassen
hebben de beide groóte volkslagen, waarvan het bestaan bij vrijwel
alle W. Sudanvolken aangetoond kan worden, het stempel van hun
speciale voorkeursrichting gedrukt; hetzelfde schijnt ook met de
wijze waarop deze gerangschikt werd, met de structuur van de
klasse het geval geweest te zijn. De persoons- en diemamen staan
hier immers steeds in één afgeronde en vast omsloten groep bijeen.
Een min of meer objectief georiënteerd kenmerk geeft daarbij de
doorslag en hoogstens komt daarnaast nog een enkele kleine
périphérie voor. Maar bij de agrarica en vanzelf natuurlijk ook bij
de restgroep, ontbreken alle sporen van een dergelijke strakke
ordening. Het is enkel de algemeene sfeer, de globale semantische
oriëntatie die hier de verschillende nominale vormen bijeenhoudt.
Zou zich ook hier weer niet het typisch verschil in denkstijl
tusschen de beide sexen reflecteeren: eenerzijds het vooral op het
objectieve gerichte denken van den man, die ook op zoovele andere
punten nog de cultuurvormen van het totemisme beheerscht en een
systeembouwer is als geen andere, en anderzijds dat van de vrouw,
voor wie de uiterlijke realiteit pas haar volle kleur en leven krijgt
door de annexe gevoelsfactoren, door de globale subjectieve sfeer
die daarover ligt? En daar komt dan nog bij, dat alleen volgens
deze laatste methode van samenvatten op den duur ook de geheele
nominale woordenschat waarover de taal beschikt bereikt kan
worden; en men niet, zooals in het gola thans nog volop het geval
is, voorloopig een deel daarvan ongerubriceerd behoeft te laten.
Want hoe hoog men het aantal kerndeelen in de opeenvolgende
klassen ook zou opvoeren, hoe fijner en verder men de karakteristieken daarvan differentieert, alle taalvormen worden daarmede
toch nooit bereikt en het geheel zou zeer onoverzichtelijk blijven.
De ontwikkeling van de enkele stelsels van geïsoleerde kernen, zoo·
als die in de guineesche taalontwikkeling beginnen op te komen,
bewijst dit afdoende. Houdt men echter ook met subjectieve factoren
rekening, dan kunnen voortdurend weer andere analoge of verwante
semantische gebiedsstrooken geassumeerd worden. En zoo zou
dus ook langs deze weg weer het completeeren en het afronden
van een bepaald stuk taalstructuur, dat totnutoe nog slechts partieel
en gebroken gebleven was, op de invloed van de vrouw zijn teruggevoerd, wier gewaardeerde zin voor een sterke integratie in de
gedachtenstructuur, voor „eenheid en heelheid" HEYMANS ons zoo
duidelijk heeft doen kennen.
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Rest nog slechts hieraan toe te voegen, dat WESTERMANN het
ware karakter van de verschillende gola-klassen in het grammaticale
deel van zijn gola-boek met allerlei kostbare detailopmerkingen
opvallend goed heeft benaderd. Dit is hierboven ook reeds gebleken.
Maar de groóte lijn, de gradatie die hier tusschen de klassen heerscht
en ook het sociologisch en psychologisch aspect komen hier wel
wat tekort.1)
2. De nominale klassiBcatie van het wolof.

De nominale klassificatie is in het wolof, waarover we de uitnemende studies van J. B. RAMBAUD bezitten, reeds veel verder
gedifferentieerd dan in het gola.2) Het aantal singulare klassen is
opgeloopen tot 8, maar in het meervoud vinden we nog slechts een
simpele tweedeeling. De teekens met de correspondeerende klassekarakteristieken luiden a.v.:
Teekens

Karakteristiek der klasse

1.

ki

De allerhoogst gewaardeerde zaken.

2.

bi

De hoog gewaardeerde zaken.

3.

gi

De matig-hoog gewaardeerde zaken.

4.

wi

De gewaardeerde zaken.

5.

li

De gewone zaken.

6.

dyi

De feminina.

7.

mi

Zaken waarbij de globale totaalindruk overweegt.

6.

si

Nomina zonder numerus etc.

Over het algemeen sluit de situatie in het wolof vrij goed aan
bij die uit het gola, maar daarnaast komen hier toch ook belangrijke
nieuwe dingen voor den dag. Geheel tot rust gekomen schijnen de
') Het nominale gola-systeem is een typisch voorbeeld van een geval, waarin
men de matriarchale invloed in het taalsysteem voortdurend grooter kan zien
worden en tenslotte overwegen. Misschien blijkt dit ook wel in de aanduiding
van het klasselidmaatschap. Thans pre- en suffigeert het gola geregeld tegelijkertijd: maar de suffigeeringstechniek stamt wellicht van dezelfde matriarchale
laag als we hierboven bij het ful, het serer etc. daarvoor verantwoordelijk
konden stellen. De andere parallellen waarin het taalstelsel hier op matriarchale instigatie omgevormd is geworden spreken natuurlijk daarvóór. Is deze
veronderstelling juist, dan staat dus ook voor zeer diep in het Z. van de
W. Atlantische groep de secundaire overgang van de pre- naar de suffigeering
der klasseteekens vast. Wat om algemeene gronden een feit van beteekenis
is, vooral ook omdat de pre- en suffiivormen hier nog zoo duidelijk samenvallen.
') J. B. RAMBAUD. La langue wolof. Paris 1903. Vgl. ook hierboven p. 99—105.
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bewegingen der verschillende nominale groepen nog niet; vandaar dat er vooral in de hoogste waardeeringsklassen nog wel
eenige wankeling in de karakteristieken te constateeren valt.
De eerste klasse: der allerhoogst gewaardeerde zaken.
In het gola hebben we zooeven gezien, hoe onder bepaalde omstandigheden uit een naar verhouding te groot geworden nominale
klasse opeens een nieuwe kan ontstaan. In het wolof stooten we
direct op een analoog proces, alleen is de eigenlijke differentiatie
hier nog pas in haar allereerste begin. De nieuwe klasse ki voor de
allerhoogst gewaardeerde zaken omvat voorloopig n.l. nog slechts
twee vormen; nit ki „homme (en général)" en kef ki „chose fabriquée
par l'homme ou se rapportant à lui". En verder alle substantivisch
gebruikte adjectiva, wanneer deze op menschen wijzen; ku-nyol
„noir, nègre"; ku-mag „vieux, vieillard"; ku-tong „ennemi, adversaire"; ku-dag „personne de haute taille" etc. Het prefix ku is hier
niets anders dan de gewone indefiniete vorm van ki. Practisch is
deze klasse er dus uitsluitend een voor den mensch, voor het van
nature het hoogst geplaatste wezen in de schepping. Was er wel iets
anders dat met zooveel recht aanspraak op een speciale plaats in
het klassenstelsel der taal kon maken? De Grieken hebben gelijk:
Anthrôpos metron pantôn.
Het gebruik van adjectivische vormen in substantivische functie
is zeker een vrij nieuw feit in de bantuide grammatica; gewoonlijk
worden de verschillende grammaticale woordkategorieën hier lang
niet zoo scherp uiteen gehouden. Ook vormen als ku-nyol, ku-mag
etc. wijzen er dus op, dat we hier met een betrekkelijk jonge
nominale klasse te doen hebben.
Het nomen kef ki is hier natuurlijk opgenomen vanwege zijn
bijzondere beteekenisnuance „(chose] fabriquée par l'homme ou se
rapportant à lui." Dit is het eenige peripherische element van de
klasse; verder vinden we niets als een scherp omgrensde kern, juist
zooals in het overeenkomstige geval van het gola. Hoe alleen de
vormen nit en kef in het plurale ny krijgen, terwijl alle overige
gewoon y voeren, hebben we hierboven al gezien (p. 100).
De tweede klasse: der hoog gewaardeerde zaken.
De tweede wolof-klasse met Ы als index is, zooals na het boven
staande niet anders te verwachten viel, zeer groot. In totaal omvat
ze niet minder dan de helft van het geheel aantal wolofvormen dat
ons bekend is, n.l. 540 nomina. Daarenboven is dit de eenige klasse
15
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die voor de huidige wolofsprekers nog leeft. Dit laatste schijnt
althans de bedoeling van RAMBAUD te zijn: „La consonne b est de
beaucoup la plus fréquente; c'est actuellement, à quelques exceptions près, la seule qui soit vivante." *) Er kunnen weer 4 verschillende ondergroepen onderscheiden worden.
A. Het eerste onderdeel bestaat uit een kern met 3 peripherieën
of uitstralingsgebieden.
De kern bestaat uit 73 persoonsnamen; n.l. achtereenvolgens de
woorden voor „étranger, passant; fabricant; associé, compagnon;
allié, compagnon; juge; cavalier ( 2 X ) ; hôte; gendre, bru; acheteur; griot; favori; déserteur ( 2 X ) ; voisin, compatriote; ministre
d'un roi; neveu (du soeur); marchand; concubine; esclave; libre
(homme); maître; coquin; héritier (2 X); courrier; gardien; traître;
cordonnier, bourrelier; forgeron; charpentier; portefaix; musulman,
marabout musulman; aveugle; berger; arabe; chef (2 X ) ; serviteur,
esclave; cultivateur; frère du père, père; poltron; voleur; témoin;
boiteux; sujet d'un roi; mendiant; charitable (homme) ; débauché,
coquin; tuteur; chef de guerriers; hypocrite; aîné; ivrogne; soeur
aînée; chasseur; tisserand; blanchisseuse; ministre, dignitaire; guerrier; ami; enfant; tailleur; ennemi de guerre; notable; compagnon;
mature; pêcheur; circoncis; forgeron de caste; débiteur; un muet;
émissaire, celui qu'on a envoyé".
Waarom juist deze vormen hier achtergebleven zijn, terwijl zooveel andere reeds naar kl. 1 overgingen, is niet met nauwkeurigheid
op te geven. In ieder geval is er dit groóte verschil, dat de persoonsgestalten in kl. 1 steeds naar een bepaald algemeen kenmerk
benoemd staan, terwijl hier juist — althans in vele gevallen — het
individueele element in de belevingstructuur schijnt te overwegen.
De eerste périphérie die zich hierbij aansluit omvat niet minder
dan 45 namen van lichaamsdeelen vooral van die op de voeding en
de vertering betrekking hebben, zintuigen, onderdeelen van armen,
beenen en gelaat, de huid: „mamelle; poitrine; sein; dent; ventre;
gorge; cou, gorge; mâchoire; anus, fesse, fond, cul; gonfle ( 2 X ) ;
fente, crevasse; estomac; boyau; nez; oeil, maille de filet; sourcil;
oreille; bras; main; poing; poignet; coude (2 X ) ; doigt; pied; patte;
genou; aîné; cuisse; mollet; durillon; cor; os; moelle des os; tête;
joue; menton, barbe; coeur; crinière; touffe de cheveux; peau; pli
(2 X); nombril." Een goed deel van het practische dagelijksche
menschenleven staat hier ineens aangeduid.
De tweede périphérie bestaat uit 22 woorden voor ziekten.
') J. B. RAMBAUD. La langue wolof; p. 21.
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gebreken, wonden etc.; plaie, ulcère; blessure (2 X ) ; pustule (2 X ) ;
maladie; entaille, déchancrure; cicatrice ( 2 X ) ; bourgeon; bosse,
difformité ( 2 X ) ; hernie; bouton sur la peau; entorse; ampoule;
tumeur; emplâtre; abcès, furoncle; panaris; gale; oreillons". Ook
de minder aangename zijde van het leven ontbreekt dus niet.
De derde périphérie noemt nog allerlei andere hominiene feiten;
een aantal woorden voor kleeding, versierselen eie: „bracelet;
anneau; lanière de cuir pour attacher les grisgris; ceinture; collier
( 2 X ) ; couverture, gros pagne; pagne de femme; culotte indigène,
pantalon; guenille; sandale; portefeuille indigène; linge (étoffe);
bande d'étoffe; madras, mouchoir; courroie, peau tannée". Vervolgens een groep woorden voor taal, spreken etc. : „mot, parole,
discours (2 X ) ; fable, conte (2 X ) ; nouvelle, bruit nouvelle; chant
de griot". Dan enkele voor begrafenis, lijk etc. „funérailles;
cimetière (2 X); cadavre"; voor uitwerpselen: „ordure (2 X); tas
d'ordure; immondices". En tenslotte die voor „menstrues; larme;
baiser; pet; pas; mouvement".
B. Ook bij het tweede klassedeel is weer een onderscheiding
mogelijk tusschen kern en périphérie. De kern wordt gevormd door
een groep van 29 namen van groóte, bijtende, stekende of nuttige
dieren: „cheval; cheval gris; crabe de rivière (2 X ) ; chien; canard;
grillon; hérisson; sauterelle; hyène; boeuf à bosse (2 X); perdrix;
chacal; chevreau; perroquet; merle (2 X ) ; bouc; homard, crevette;
pintade; papillon; chique, insecte; araignée; cancrelat; pie;
moule de mer (2 X); lézard".
Als eerste périphérie hooren hierbij direct 5 woorden voor
speciaal-dierlijke lichaamsdeelen: „aile; corne; graisse; coquille,
coque (2 X)". En verder die voor het dierlijke ei en de onderdeelen
daarvan: „oeuf; blanc de l'oeuf; jaune de l'oeuf". En tenslotte de
term voor „bande d'animaux" die in dezelfde semantische sfeer ligt.
Met deze peripheric wordt de vooruitgang van het wolof duidelijk
gemarkeerd, want het gola bezat iets dergelijks nog niet.
Als tweede périphérie dient een groepje van 18 jachttermen,
waarbij die voor de jacht op het land etc. sterk overwegen ten opzicht van die voor de vischvangst; juist zooals er zooeven ook veel
meer namen van landdieren dan die van visschen in de kern voorkwamen. Verder hebben de woorden voor de inheemsche wapenen
goeddeels het veld moeten ruimen voor die van het europeesche
geweer, kruit etc. Opnieuw een teeken van verdere differentiatie
dusl „Piège; harpon ( 2 X ) ; chasse; butin; couteau; poignard; but
au tir; fusil; charge d'un fusil; détente de fusil; amorce de fusil;
bourre de fusil; balle de fusil; chien de fusil; boule (2X) ; explosion".
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C. Het agrarische klassedeel is hier zeer ruim van omvang, maar
daarentegen vrij vaag van karakter. De practische trek, die bij het
correspondeerende deel van de eerste gola-klasse direct zoo trof,
is hier vrijwel geheel afwezig. Het is niet op de eerste plaats de
landbouwtechniek, het practische landbouwbedrijf, dat hier wordt
aangeduid, maar het nut voor den mensch, dat daarmede bereikt
wordt. Daarom staat ook voorop een groep van vruchtennamen:
„fruit du baobab; amande; calebasse (2 X ) ; melon; citrouille,
potiron, giraumont; poivre indigène; manioc; datte; riz; kola;
banane; orange; sucre; tabac; patate; citron; coco; tas d'arachides".
Verder nog één boomnaam en die voor enkele houten zaken:
„fromager (arbre); pagaie; perche de bateliers ( 2 X ) ; baguette;
bambou; poutre, bois, pieu, bâton". Dan nog enkele namen van
planten en van onderdeden daarvan: „jonc; paille pour couvrir les
cases; paille pour les tapades; foin, paille; herbes mauvaises;
autruche (2 X); roseau; herbe tout jeune; coton en fuseaux (3 X ) ;
coque du coton; branche; branche de palmier ( 2 X ) ; branche de
palmier nain ( 3 X ) ; racine; écharde; nerf; souche; cosse; feuille;
feuille de baobab; noyau; gousse; germe; fronde; fleur". Vervolgens
een aantal woorden voor plaatsen waar de landbouw wordt uitgeoefend, landbouwwerktuigen etc.: „champ, jardin; champ de coton;
bois, forêt à brûler; bois, forêt; brousaïlles coupées pour déchifrer
un champ; brousse; van; houe pour la culture du riz (2 X) ; faucille".
Daarna nog eenige termen voor de verdeeling van het jaar en van de
dag, waarvan we de agrarische grondslag al kennen: „hivernage,
saison de pluie; saison sec; journée; coucher du soleil (2 X)". En
tenslotte de woorden voor „fumier; huile de palme (2 X ) ; vin de
ronier".
D. De restgroep van deze klasse omvat in totaal niet minder dan
233 woorden, die naar de speciale tournure welke de waardeeringsfactor genomen heeft, verder in 14 ondergroepjes kunnen worden
samengevat. Vrijwel geen enkel levensaspect ontbreekt hier; steeds
is het belangrijkste of het meest interessante, het onmisbare of dat
wat het eerst in het oog valt van het bi-teeken voorzien. Maar na
het doorwerken kunnen we meer dan ooit begrijpen, hoe de groep
der persoonsnamen op den duur is gaan revolteeren. Want hoe
gewichtig de dingen rond den mensch ook mogen zijn, hijzelf blijft
toch de koning daarvan en heeft recht op een eigen onafhankelijke
plaats. Men heeft:
1. Allereerst een aantal namen van zaken die bijzonder kostbaar
zijn, die een groóte waarde vertegenwoordigen: „argent; plomb;
richesse; gain; bénéfice; magasin". Verder voor dingen die bijzonder
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zwaar zijn van gewicht: „charge; charge sur la tête; charge d'un
animal; fardeau, charge d'un bateau; ballot, paquet". Ook kracht
kan aanleiding zijn tot een indeeling te dezer plaatse; dit blijkt b.v.
al heel markant uit een groepje namen voor zaken die iets anders
tegen kunnen houden, afsluitingen e t c : „brisant en mer; barre d'un
fleuve; obstacle, empêchement (2 X); digue; prison, verrou".
2. In het huiselijk leven van den Wolof-neger komen natuurlijk
allerlei dingen voor die hij hoogelijk waardeert, die voor hem onmisbaar zijn. Zoo vinden we hier de woorden voor „case des indigènes,
chambre; close; toit de case; sommet d'une case; carcasse de toit;
front, seuil; natte; moustiquaire des indigènes; balai; marmite;
cuisine; bât, berceau; oreiller; lit; porte; clef". Onmiddellijk sluiten
hierbij verder nog aan de woorden voor „pâte; crème; bouillie de
mil (2 X ) ; nourriture; repas". Blijkbaar gaat het hier speciaal over
de woning zelf, het meubilair, het keukengereedschap, en verder
vooral over maaltijden en spijzen.
3. Ook een aantal aanduidingen voor bijzonder aangename of
onaangename gevoelens of daarmede onmiddellijk samenhangende
zaken hooren hier vanzelfsprekend thtiis. Men vindt die voor
„chagrin ( 2 X ) ; malheur; plaisir; louange; défaut (2 X); conseil
(2 Χ ) ; confiance; famine".
4. Werktuigen zijn in 't practische leven onmisbaar; vandaar dat
men hier ook de aanduidingen aantreft voor „outil; manche d'outil;
manche de couteau; endroit pour prendre; instrument pour prendre,
poignée; marteau de forgeron indigène; marteau, maillet; peigne
pour le coton; corde, cable; cordelle pour hâler des bateaux". In
verband met de pottenbakkerij wordt verder ook klei, leem als iets
bijzonder kostbaars beschouwd; dit materiaal vormt ook inderdaad
de grondstof voor één der meest gebruikte huiselijke benoodigdheden
van den inboorling, „argile; glaise, boue, argile, vase; vase, boue".
Ook de woorden voor werk, taak in 't algemeen zijn hier opgenomen; ze passen zeer goed in de sfeer van de arbeid die over de
zoo juist genoemde zaken ligt. „tâche; métier à tisser; occupation,
tâche, ouvrage, travail".
5. Voor een landbouwende stam is regen natuurlijk een zeer
gewenschte zaak; een langdurige droogte kan de mislukking beteekenen van geheel de te velde staande oogst en daarmede de dreiging
van hongersnood voor 't volk. Geen wonder daarom dat hier ook de
sfeer vertegenwoordigd is van regen, water, bevloeiing etc. Het
heele bevloeiingsstelsel van waterkanaaltjes, dijkjes etc, dat zoo
karakteristiek is voor de vorm van landbouw in de W. Sudan staat
hier als het ware voor ons afgeteekend in de taal! „pluie; nuage gros
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de pluie; brise; brouillard; goutte; puits profond; puits peu profond;
puits, source; fosse; crevasse; caverne, trou; marais, marigot; mare;
marée; marigot (en Casamance)".
6. Hierbij sluiten verder nog eenige woorden aan voor andere
belangrijke natuurverschijnselen of natuurgebeurtenissen; ook 't
woord voor schepping in 't algemeen, „soleil; étoile; éclair; foudre;
créance".
7. Uit het verkeerswezen vinden we hier eveneens de belangrijkste zaken opgenomen; men heeft de volgende woorden voor
wegen, plaatsen, markten, landen etc.: „sentier; sentier, chemin;
marché; port de mer; pays, village; île en mer; île en rivière;
provision de voyage".
8. Aan militaire zaken de woorden voor: „guerre (2 X); expédition militaire, bande de guerriers; armée; camp ( 2 X ) ; ordre;
embuscade; bataille (2 X); lance; coup; coup de poing (2 X); coup
de bâton (2 X); coup de pied".
9. Vervolgens een groep termen voor gewichtige feiten uit het
juridische leven: „dette: caution (2 X); délai; contrat; gage,
garantie; preuve; mariage; dot; crime, faute; vice; menace, appât;
fraude; injure, affront ( 2 X ) ; complot, entente; punition, coup;
coutume ( 3 X ) ; impôt (3X)".
10. Een lange reeks van woorden die op meten, passen etc.
betrekking hebben; zij duiden deelen, maten, gefixeerde plaatsen
en in het bijzonder ook de vier windstreken aan. Het opkomen van
de landbouw heeft natuurlijk onvermijdelijk geleid tot het invoeren
van allerlei lengte- en inhoudsmaten, zoowel voor het bewerkte land
als voor de geteelde vruchten. Zonder deze kan men in de agrarische
sfeer niet veel doen. Volkomen begrijpelijk is het dus dat de Wolofneger de aanduidingen van deze allerbelangrijkste nieuw gevonden
zaken eveneens in de òi-klasse heeft opgeborgen! „moitié; le tiers;
part; nombre, compte; ration, part; morceau cassé; morceau rompu;
morceau coupé; morceau déchiré; mesure (sorte de boisseau);
mesure pour les grains; mesure, coudée, distance du bout du médius
au coude; mesure de longueur; longueur; largeur; grandeur, taille;
limite, frontière, bord, côté; bout; milieu (2 X); lieu (2 X); place;
endroit; pointe; rond, cercle; coin; angle; côte, l'extérieur; bifurcation d'un chemin; deuxième bifurcation d'un chemin; sud; nord;
est; ouest". Een bijzonder interessant complex van woorden, dat ons
ineens een prachtige kijk geeft op een heel stuk totnutoe weinig
bekende cultuurontwikkelingl
11. In ongeveer hetzelfde verband passen nog eenige woorden
voor begrenzingen, omgrenzingen etc. „mur d'enceinte; mur en pisé,

215
maçonnerie; enceinte d'un jardin; enceinte d'une maison; haie
d'épines; rempart en palissade".
12. Een klein groepje aanduidingen van bijzondere eigendomsmerken herinnert in het bijzonder aan de invoering van de persoonlijke individueele vorm van bezit, die met de opkomst van de landbouw samenhangt, „marque, signe, signal; sceau; cachet; nom de
famille".
13. Verder ook nog een groep leenwoorden; het wolof is zéér
rijk aan dit type van woorden. J. B. RAMBAUD heeft een groot
aantal ervan reeds aangeduid in zijn „Vocabulaire"; later heeft M.
DELAFOSSE nog op andere gewezen, vooral op stammen die oorspronkelijk uit het mandingo afkomstig waren. We noemen er hier
14; eenige andere zijn reeds verwerkt in het boven geciteerde
materiaal, „étoffe; pièce d'étoffe; point de couture; européen; jeudi;
éperon; ambre; ancre; cap; roue; poudre; pièce de 5 francs; mulet;
prophète musulman". Men merke op hoe al deze vormen bijna direct
bij de reeds vermelde groepen der bi-klasse van het wolof zouden
ingedeeld kunnen worden; ze passen daarin vrijwel onmiddellijk.
Dit is een algemeen verschijnsel in de bantuide talen; de leenwoorden worden hier — uitzonderingen daargelaten — niet willekeurig van een klassenteeken voorzien. Zoo gauw het taalgevoel
er eenigszins over oordeelen kan, worden ze ondergebracht bij een
klasse die met de beteekenis ervan zoo goed mogelijk overeenkomt.
14. Eenige namen van aan omringende culturen ontleende belangrijke leengoederen sluiten direct bij de voorgaande groep aan.
„aiguille ( 2 X ) ; miroir ( 2 X ) ; rasoir; anneau; pipe; scie; chaîne;
étrier; vis; crochet; malle; montée, rampe; tente des Maures; pièce
de papier; livre, lettre, grisgris écrit".
15. Resten nog de woorden voor „noeud (2 X); lien; colle;
soufre; poix; goudron; poison; lumière, flambeau; poussière (?);
écho; incendie (2 X); chaleur; capitale, résidence d'un roi; ruïne;
idée; pente, inclinaison; pâturage (I); broderie; charpie; charbon
rouge; rosée; tas de terre".
De derde klasse: der matig-hoog gewaardeerde zaken.
De derde wolofklasse, die gi als karakteristiek teeken voert, is een
echte overgangsklasse; het eigen karakter ervan is vrij vaag en er
zijn voortdurend punten die herinneren óf aan de reeds behandelde
klassen óf aan degene die nog volgen zullen. Soms komen zelfs
regelrechte indeelingsdoubletten van gelijke of verwante beteekenissen voor.
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Α. De kern van het eerste deel wordt gevormd door de volgende
persoonsnamen; ande gì „ami, compagnon"; gur gi „homme mâle,
un brave"; gan gi „étranger"; gewei gi „griot (au Cayor)"; ¿ir gi
„race d'un même père"; khet gi „famille de la mère"; khek gi
„vierge"; khar gi „guerrier"; kelifa gi „chef, roi". Men zou deze
vormen, die vooral op bepaalde typen van personen schijnen te
wijzen, zeker eerder in kl. 1 verwacht hebben, waar nog meer van
dergelijke aanduidingen ondergebracht zijn. Maar misschien is het
teeken gi hier wel speciaal bewaard gebleven, omdat de nominale
anlaut in niet minder dan 8 van de 9 gevallen eveneens gutturaal is.
Hoe dit feit op de klassenindeeling invloed kan hebben uitgeoefend,
weten we al uit het bovenstaande overzicht van de ontwikkeling der
wolof-morphologie op dit punt (p. 103). Bij gan zal ook wel een
deprecieerende factor meegewerkt hebben; gir en khet duiden eerder
op bepaalde complexen van personen; kelifa is een arabisch leenwoord. Daar staat echter tegenover dat ook het teeken ki van de
Ie klasse een gutturale anlaut heeft; de heele situatie blijft daardoor
eenigszins duister.
De bijbehoorende périphérie bestaat uit 9 namen van lichaamsdeelen, waaronder vooral die van eenige secretievochten opvallen:
„bouche, museau, bec, ouverture; caverne, trou; muscle; dos; figure,
visage; cheveu; poil; urine; pus; salive".
B. De kern van het animale klassedeel omvat eenige namen van
dieren, vooral van vogels en insecten, maar toch ook van verscheurende dieren: „héron; outarde; geai; hibou; sauterelle, criquet;
rat; singe; huître; gazelle; chameau; chamelle; coq; lion".
De périphérie is zeer interessant, omdat hier juist de woorden voor
de vischvangst en verder de namen voor de inheemsche wapenen
voorkomen, die in de voorgaande klasse op de analoge plaats ontbraken. Ze vallen hier des te meer op, omdat de kern slechts een
enkele naam van een waterdier bevat. De depreciatie van kl. 3 is
hier dus heel duidelijk. „Harpon; nasse, filet; piège; hameçon; arme;
arc; flèche; écaille de tortue ( 2 X ) ; queue; maison, coquille; nid
d'oiseau; parc à bestiaux; fourmillière".
C. Het derde klassedeel is allereerst de plaats voor de boomnamen: bijna alle voorbeelden daarvan die RAMBAUD noemt komen
hier voor: „arbre, plante; palétuvier; baobab; cocotier; gomme
(arabe); dattier; ronier; oranger; palmier; palmier nain; palmier,
huile de palmier". Daarbij sluiten direct de woorden aan voor
„écorce; pirogue, canot, bateau; planche; poutre; tison". En verder
zijn er nog namen van een aantal kleine en gewone vruchten: „noix
de palme; noix de kola; calebasse petite avec un long manche; fruit
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du ronier; graine du baobab; graine". En tenslotte die van: „pilon;
mortier pour piler le mil; plaine inculte, terrain; tige de mil", welke
uit dezelfde sfeer stammen.
D. Hoezeer het waardeeringspeil in kl. 3 al gezakt is, blijkt eveneens weer zeer duidelijk uit de restgroep die in totaal 70 woorden
omvat. Om dit goed uit te laten komen zullen we dezelfde onderverdeeling doorvoeren als hierboven bij de bi-groep. Van vrijwel
alle afdeelingen lukt het enkele vertegenwoordigers op te sporen,
maar hoe zwak is telkens de bezetting en hoe weinig karakteristiek
het geheelI Men heeft achtereenvolgens aan:
1. kostbare, zware of krachtige zaken: de woorden voor „gain;
gain, bénéfice; héritage (2 X); cadeau; richesse; tribut ( 2 X ) ;
colline; sommet, haut; poison; piment; ricin; saler".
2. huiselijke zaken, spijzen, maaltijden etc.; de woorden voor
„miel; beurre; lait caillé; crème; dîner".
3. bijzonder aangename of onaangename gevoelens; de woorden
voor „malheur, accident; étonnement; inquiétude; amour; foi; jeûne,
carême; odeur; mauvaise odeur".
4. Werktuigen etc.; de woorden voor „guitare à 5 cordes; guitare
à 21 cordes; fuseau; sac en peau de bouc; lime".
5. regen, water, bevloeiing etc. ; de woorden voor „fleuve, rivière,
ruisseau, marigot, bras de rivière; ruisseau ( 2 X ) ; mer; chemin
d'eau; plage, côte, rive de la mer; rive d'une rivière; côte; côté,
bord, pente".
6. natuurverschijnselen etc.; de woorden voor „tonnerre; ombre;
clarté, lumière".
8. oorlog, strijd etc.; het woord voor „troupe".
9. jurídica; de woorden voor „adultère; punition, supplice;
secret; complot".
10. meten, passen etc.; de woorden voor „soir; nuit, soir".
13, 14. leenwoorden, woorden voor leenzaken etc.; de woorden
voor „vapeur, bateau à vapeur; caisse; voiture; bride, mors; papier;
chaîne; chapelet des Musulmans; canon; pont de bateaux; fête
musulmane".
15. heterogene zaken; woorden voor „incendie dans la brousse;
pipe; histoire; cailcédrat; vie; obscurité; loisir; sort, destin; charbon".
De vierde klasse: der gewaardeerde zaken.
Met de vierde klasse, die wi tot teeken voert en in totaal juist 100
woorden omvat, zijn we ineens alweer een heele trap gedaald in de
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waardeeringsscala van het wolof-taalgevoel. Nu blijkt dit vooral bij
de persoonsnamen en de agrarische afdeeling.
A. Het eerste klassedeel omvat als kern direct niets anders dan
de namen van 2 onzelfstandige en slechts half-volwaardige personen;
nl. die van „homme jeune; émissaire, celui qu'on a envoyé". Daar
heeft de Wolof-neger niet veel waardeering voor.
De bijbehoorende peripheric omvat 11 namen van lichaamsdeelen,
vooral van inwendige deelen, en verder die van enkele andere
specif iek-menschelijke zaken: „cervelle; poumon; palais de la
bouche; entrailles; foie; langue (organe); cil; nuque; corps; colique;
sandale",
B. Het tweede klassedeel daarentegen is druk bezet. De kern
bestaat uit 23 namen van dieren; meer dan de helft van insecten en
andere kleine dieren: „crocodile; guêpe, maçonne; chenille; pou;
animal, éprit démon; puce; moustique; abeille; moucheron, guêpe;
fourmi; sangsue; millepieds; mouche; mulet (poisson); poisson;
termite; ver; boeuf; boeuf porteur; chèvre; taureau; chevaF;
éléphant".
Als périphérie doen daarbij dienst 3 namen van dierlijke lichaamsdeelen: „plume d'oiseau; coquille; griffe, ongle, sabot d'un cheval".
En verder die voor „essaim; viande".
C. Alie groóte samenhangende ondergroepjes in de agrarische
afdeeling, vruchten- of boomnamen, zijn uitgeput; thans rest niets
anders meer dan een vrij heterogene verzameling van planten of
vruchten in verwerkte vorm, onderdeelen van planten, kleine houten
dingen etc. „coton; coton égrené; coton cardé; botte de paille; grain,
graine (2 X); grain, semence; cosse; moelle des arbres; épine; épi
dressé (maïs); baguette, verge, perche, bâton allongé, canne, bois;
fagot; braise, charbon rouge; hache".
D. Het vierde deel der ші-klasse wordt weer gevormd door een
zeer veelzijdige groep van zaken, die om de een of andere reden
door de inboorlingen als iets meer dan gewoon beschouwd worden.
Maar het peil is toch niet hoog; naar het bekende schema heeft men:
1. kostbare, zware of krachtige zaken: de woorden voor „bijou
en or; cuivre; fer, lame de couteau; montagne, colline; colline;
brisant en mer".
2. spijzen, maaltijden etc; de woorden voor „nourriture, ce qu'on
mange; sel; cuisine".
3. bijzonder aangename of onaangename gevoelens etc.; de
woorden voor „douleur, mal; chagrin; conseil".
4. werktuigen etc.; de woorden voor „rame; pieu, pierre ferrugi
neuse pour les cases; pierre (2 X); voile de bateau".
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5. regen, water, bevloeiing etc.; de woorden voor „nuage; tempête,
-coup de vent; orage, tempête; vague; canal".
7. verkeerswezen; de woorden voor „chemin, sentier; voie,
moyen, sentier; chemin, manière, occasion, trajet, tout ce qui est
juste, loi".
9. jurídica etc.; het woord voor „serment".
10. meten, passen etc, de woorden voor „part, partie, ration:
heure; mois, lune, circonférence, circuit, enceinte; circonférence,
tour".
11. omgrenzingen etc.; de woorden voor'„haie, enceinte, entourage, palissade; ligne".
12. eigen kenmerken etc.; de woorden voor „nom; couleur, forme?
espèce, manière; langage, manière de parler".
14. aanduidingen voor leenzaken ; het woord voor „lettre,
-caractère".
15. heterogene zaken; de woorden voor „eire (2 X ) ; rocher; fil;
chiffon; démarche; cour derrière la case".
Geen dezer ondergroepen is blijkbaar sterk bezet; opmerkelijk is
vooral dat de leenwoorden hier totaal ontbreken.
De vijfde klasse: der gewone zaken.
Met de vijfde waardeeringsklasse zijn we geheel in de dagelijksche
-omgeving van den Wolofneger terecht gekomen; de laagste trap van
-de waardeeringsgradatie is hier bereikt. Veel aan structuur valt niet
meer op te merken; de agrarische ondergroep ontbreekt zelfs totaal.
De Wolofnegers zijn op de eerste plaats landbouwers; vandaar dat
hoe dit semantisch type verder ook over de verschillende klassen
~verspreid is geraakt, geen enkele vorm daarvan lager dan de 4e
waardeeringsklasse gedaald is. Het teeken luidt li.
Α. Aan persoonsnamen vindt men hier alleen die voor „courrier;
cadet, Ie plus jeune". Duidelijk dus weer aanduidingen voor gedeclasseerden. Verder ook het woord voor „veuve"; de publieke
wolof-opinie schijnt de weduwe niet erg hoog aan te slaan I
Als périphérie sluiten hierbij aan de woorden voor „lèvre;
-virginité; cor; cri; la petite vérole; occiput". Deels is de deprecieerende factor zeer duidelijk.
8. Aan diernamen komen voor: „tortue de mer; chauve souris;
caméléon; lapin; lièvre; perroquet, perruche".
D. De rest der klasse bestaat uit een heel bric-à-brac van woorden voor huisraad, hulpmiddelen uit het leven van den inboorling en
allerlei andere gewone zaken, waarbij 't verschil in waardeering met
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het europeesche standpunt soms zeer duidelijk is. „Marmite; pot,
jarre; chose, objet; colis; corbeille, coussin; guinée, étoffe; bout;
basse-cour; bourse en cuir, indigène; bouse d'animaux sèche pour
faire du feu; danger; malheur, accident ( 2 X ) ; chagrin; erreur,
faute; honneur; cause (2 X); prix; vente; marché, achat; dé jeûner;
couleur; encre; indigo; vent; coup de vent ( 2 X ) ; bout, sommet
d'un arbre; graine de coton". Leenwoorden komen in de /i-klasse in
het geheel niet voor; de wolof-stammen stellen de zaken uit de omringende culturen daarvoor blijkbaar op te hooge prijs !
De zesde klasse: der feminina.
Met de zesde klasse, die dyi tot index heeft, naderen we zeker het
meest interessante deel van het nominale wolof-stelsel. De verandering tegenover vroeger bestaat nu niet meer in een kleinere of
grootere verlaging van het totdantoe geldende waardeeringspeil,
waarbij de totaalindruk van de klasse toch ongeveer dezelfde
blijft, maar in een geheel nieuwe oriëntatie van de waardeeringsfactor. Als niet alle teekenen bedriegen zijn het n.l. alleen de
namen van de zaken, welke speciaal de belangstelling van de
vrouw genieten, van de „feminina" in de psychologische zin van
het woord, die het teeken dyi kunnen voeren. Eenerzijds beteekent
dit dus een zekere verenging van het standpunt, omdat het nu
slechts de voorkeursrichting van een bepaald gedeelte van het
volk is die zich uitspreekt, maar anderzijds hebben toch ook de
mannelijke hang voor de jacht, de agrarische techniek, ja zelfs de
ontwikkeling van de pottenbakkerij die hier en daar bijzonder
hoog opgeloopen is, op een gegeven moment hun reflex in het
nominale klassensysteem gekregen. Waarom zou dan de vrouw,
die vooral de ethnologenschool van Weenen ons als een cultuurhistorische figuur van de allereerste rang heeft leeren kennen, hier
moeten ontbreken? En daarenboven zullen we zien, dat het aantal
aspecten van het leven dat aangeraakt wordt, er zeker niet minder
op geworden is. IntegendeelI we worden op deze wijze een typisch,
kijkje op de afrikaansche cultuurhistorie rijkerl
Direct uit de opbouw van de klasse blijkt al dat er veel veranderd is; kernen of peripherieën laten zich verder niet meer onderscheiden. De vrouwelijke wijze van samenvatten en opbouwen
werkt met geheel andere hulpmiddelen, hebben we al gezien. Bij,
de practische analyse moeten we daarmede natuurlijk rekening
houden, zoodat niets anders rest dan de verschillende ondergroepjes bijeen te nemen naar de grond waarop waarschijnlijk de
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vrouwelijke voorkeur telkens heeft berust. De eenige groóte moeilijkheid daarbij is, dat de feminiene klasse zooals bijna niet anders
te verwachten viel, een vrij jonge vorming van het nominale wolofsysteem is. De matriarchale elementen zijn pas laat op komen
dringen, zoodat de nieuwe klasse als het ware naar haar gebied
moest zoeken tusschen de andere, die reeds geheel of bijna geheel
geconstrueerd waren. Daardoor is de teekening en de helderheid
van de karakteristiek niet altijd zooals wel gewenscht zou zijn.
Soms is de bezetting van het een of ander onderdeel zelfs zeer
zwak te noemen. De andere klassen hebben het materiaal dan al
naar zich toe getrokken. Practisch is hieronder daarom in enkele
gevallen op voorhand bij de verdeeling en de omschrijving reeds
rekening gehouden met wat de verwante bantuide talen, waarbij
de vorming der feminiene klasse zich in grootere vrijheid heeft
kunnen voltrekken, op dit punt te zien geven.
A. Zoo hebben we hier dan allereerst een aantal
De vrouw als
namen van verhoudingen uit het familieleven,
moeder.00 * ** waarvoor de vrouw als centrum van de familie,
als echtgenoote en moeder zich natuurlijk bijzonder interesseert. „Mère ( 2 X ) ; épouse, médecin indigène;
époux, mari; enfant (fils ou fille), neveu (du frère); cadet
(frère ou soeur) ; oncle de la 'mère". Merkwaardig is de 2e
beteekenis „médecin indigène" bij „épouse". Blijkbaar hangt deze
samen met het feit, dat de vrouw en speciaal de oudere gehuwde
vrouw, bij een heele reeks W. Sudanstammen als heel- en verloskundige optreedt. Op haar kennis van het menschelijk lichaam en
de kwalen daarvan, en vooral op haar kennis van kruiden — zij is
de oude plantenzoekster! — wordt bij ziekte geregeld een beroep
gedaan. En zóó sterk zit deze situatie den negers in het hoofd, dat
van de weeromstuit ook het fransche leenwoord doktor dyi
„médecin européen" de index dyi is gaan voeren. Naast de vrouw
staat bij deze stammen vaak ook een „medicijnman" of „toovenaar", die de geneeskundige praktijk uitoefent.
B, De vrouw, die aan kinderen het leven
De yonw en de
schenkt, kan nu als het ware verder ook niet
overledenen.

<

meer gelooven m de dood. Voor haar zijn de
gestorvenen slechts half verdwenen, zoodat zij meent in zekere
zin voortdurend nog met hen in contact te kunnen treden. Zoo
heeft men de laatste jaren b.v. gevonden, dat in de matriarchale
culturen, in de culturen dus waarin de vrouw haar invloed het
sterkst heeft kunnen doen gelden, de dorpen bij voorkeur op of
rond de graven der overleden voorvaders gebouwd worden. De
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dooden worden voor allerlei belangrijke stamaangelegenheden
nog geraadpleegd en als de eigenlijke stamleiders en de groóte voorsprekers bij het Opperwezen beschouwd. Ja! op goede gronden
kan men hier van een zekere voorouder„vereermg" spreken.
En er zijn nog meer feiten die in dezelfde richting wijzen.
In de taal blijkt van dit alles het beste in de feminiene klasse,
waar vooral ook gaarne woorden voor duister, rouw, dood etc. voorkomen. In 't wolof kunnen voorloopig daarvoor als voorbeeld
alleen aangehaald worden: „crépuscule ( 2 X ) ; cimetière des
musulmans."
С. Meer dan bij den man gaat de belangstelling
De yrouw en van de vrouw zeker ook uit naar de zaken van het
leiten. a m e Ч
lichaam, de kleeding etc. Dit zal wel met allerlei
punten uit haar typische psychologische geaard
heid samenhangen, de gesteldheid van haar sexueele leven etc.
Men denke b.v. aan de voor een man altijd eenigszins verwonder
lijke snelheid, waarmede een vrouw op lichamelijke veranderingen
reageeren kan. In deze sfeer passen de woorden voor „croupe;
sangle; sang (2 X ) ; corne du pied; sommet de la tête, mèche de
cheveux; santé, paix; bourgeon; culotte indigène, pantalon indigène;
poche des vêtements indigènes; verroterie". Hoe opmerkelijk veel
van deze lichaamsdeelen en lichamelijke zaken dragen een intiem
karakter I Bij sommige schijnt trouwens ook een typisch-vrouwelijke
sexueele bijbeteekenis door te schemeren. Bij vormen als „bourgeon;
santé, paix" etc. zien we de vrouw als het ware haar boven omschreven medische rol vervullen. Het woord voor „verroterie" zal
wel op het als opschik gebruikte glaswerk duiden, dat in primitieve
culturen zoo geliefd is.
D. Verder pareeren in deze klasse ook nog de
De vroiiw io
woorden voor „chef; bourse en cuir indigène;
couscous". Zou het al te gewaagd zijn in verband
met het eerste tweetal vormen te denken aan de belangrijke
positie, die de vrouw in het sociale en het familiale leven van de
matriarchale of matriarchaal beïnvloede stammen is gaan innemen,
vlak na de uitvinding van de landbouw? En in de genoemde zaken
dus als het ware symbolen van haar macht te zien? Als we bedenken, dat de vrouw het in die merkwaardige dagen werkelijk
in allerlei opzichten tot een ware leiderspositie wist te brengen,
is dit misschien minder vreemd dan aanvankelijk wel lijkt. Het
woord voor het gewone volksvoedsel der negers herinnert
natuurlijk aan de vrouw, die kookt en het dagelijksch maal voor
haar gezin toebereidt.
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E. Behalve verzorgster ín lichamelijk opzicht is
j e v r o u w vooral natuurlijk de moeder, ook de
'
opvoedster bij uitstek. Van haar ontvangen de
kinderen hun allereerste en hun diepste vorming. Zij is het die hun
naast allerlei practische vaardigheden ook de beginselen der
ethische waardeeringen, der correcte uiterlijke gedragingen e t c ,
bijbrengt. Als opvoedster is de vrouw vaak onnavolgbaar groot.
Geen wonder dus, dat hier ook een bijzonder groot aantal
opvoedkundige termen in de tfyi-klasse opgenomen is. Vooreerst het
algemeene woord voor „caractère, moeurs"; vervolgens de namen
van eenige gaarne aangekweekte eigenschappen: „force; action."
Dan nog het woord voor „sabre", dat hiermede misschien ook wel
samenhangt en waarbij de kracht en de actie min of meer in de
militaire zin zijn opgevat. Maar ook de godsdienstige zijde der
opvoeding wordt door de negervrouw niet verwaarloosd, misschien
dringt om allerlei redenen haar invloed aan deze zijde zelfs sterker
door dan elders. Men heeft de woorden voor „école de marabout;
endroit pour faire la prière; mosqueé." Wellicht is langs dit laatste
groepje van paedagogica ook wel het arabische leenwoord da dyi
„encrier" ingedrongen. Een feit is in ieder geval dat lezen en
schrijven het voornaamste vormen, wat de inboorlingen op
regeerings- en missiescholen leeren.
F. Verder komen in de rfyi-klasse nog voor
De yronw en de
¿ е n a m e n v a n ¿e volgende dieren: „serpent;

De vronw als
opvoedster.

maanmythologie.

°

,.

cheval; scorpion; crocodile; poisson , die waarschijnlijk in verband staan met de maanmythologie. Vooral
W. SCHMIDT heeft er immers op gewezen, dat een van de meest
geliefkoosde vormen van godsdienst voor de matriarchale stammen
een samenstel van mythen over de maan en andere grootheden
van de sterrehemel is, waarmede dan verder nog allerlei practijken
samenhangen, die van een buitengewone zin voor religie blijk
geven. Bij allerlei stammen en volken, en ook in de W. Sudan,
vinden we voorbeelden daarvan. Tegelijkertijd worden dan ook
meestal bepaalde dier typen in de cultus naar voren geschoven,
omdat deze in het een of ander opzicht op de maan gelijken en
daarom ook aan de heiligheid daarvan participeeren. Voor de
figuur van den stier ligt het punt van vergelijking b.v. in de horens,
die de wassende of afnemende maan nabijkomen; voor de slang in
de voortdurende wisseling van huid. Ook de maan wisselt steeds
weer van vorm, en sterft toch nooit. Het hier voorkomende woord
voor „scorpion" moet waarschijnlijk op dezelfde wijze opgevat
worden als bij den stier het geval is; bij de andere vormen is de
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situatie echter niet direct duidelijk. Alleen concrete gegevens over
de wolof-religie zouden hier natuurlijk tot een definitieve beslissing kunnen leiden. Soms verloopen dergelijke analogieën volgens
de westersche opvatting zeer vreemd.
Een geheel andere mogelijkheid van verklaring is, dat de hier
vermelde dieren voor den Wolofneger totemdieren zijn; dat wil
practisch dus zeggen voorvaders van de stam of minstens figuren
die met de stamouders zeer bevriend waren. Dan zouden deze
woorden dus heel goed bij de reeds opgesomde groepjes A of В
aan kunnen sluiten.
G. Ook een viertal namen van dagen der week
De vrouw en het
voert het teeken dyi; n.l. die voor „mercredi;
¿even van namen

j j -

j·

j·

I_»TJI.

L L

aan de kinderen.

vendredi; samedi; dimanche. Het eerste tweetal is aan het arabisch ontleend en heeft z'n
partikel dus waarschijnlijk aan de beide andere te danken die
zuiver wolof zijn. DELAFOSSE heeft reeds duidelijk gezien, dat deze
vormen hier terechtgekomen zijn „sans doute en raison de la
coutume selon laquelle la mère nomme ses enfants d'après le jour
de leur naissance". Deze methode van naamgeving is in Afrika
inderdaad zeer verspreid. Op het W. Sudanterrein zijn het vooral
de mandingovolken, die er mooie voorbeelden van laten zien.
Vormen als alamisa, lamisa, aldyuna etc. duiden hier zoowel op
bepaalde dagen van de week („jeudi; vendredi"), als ook op „im
enfant né Г un de ces jours." Aan de Guineesche kust keeren
dergelijke feiten ook weer terug b.v. bij de Ewe- en Tschistammen, waar WESTERMANN eveneens ontdekken kon, dat hier
achter de gebruikte namen voor kinderen: die voor bepaalde god
heden schuilen, aan wie de nieuwgeborene werd toegewijd.
Ko-dzo „Geweihter, Sklave der Gottheit A-dzo"; dzo-da „Tag der
Gottheit A-dzo".1) Geen wonder dus, dat de moeder deze termino
logie, die voor haar kind zulk een kostbare bescherming inhoudt,
in de klasse van haar speciale voorkeur opgenomen heeft.
H. Tenslotte hebben we hier nog de woorden voor „serviteur;
gomme; corde; poudre; rempart en terre." De eerste vorm sluit
zeker het best bij groep A aan. Achter „gomme" schuilt misschien
een sexueele bijgedachte; met deze bijbeteekenis komt dit woord
althans herhaaldelijk voor in negerpoëzie en verhalen van de W.
Sudan (o.a. bij de Mandingo en de Fulbe). De aanduiding „corde"
') D. WESTERMANN. Grammatik d e r E w e - s p r a c h t e ; p . 49 v. R. ROUTIL.
P e r s o n e n - u n d Familiennamen in Afrika. Z E Bd. 61 (1929); p . 314—321.
В. ZUURE. L'âme du Murundi. Paris 1932; p . 59—106.
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zou misschien aan de geboorte-act kunnen doen denken; „poudre"
zal wel bij groep С thuishooren. En „rempart en terre" bij groep В 7
De zevende klasse: der zaken waarbij de globale totaalindruk
overweegt.
De zevende wolofklasse is bijzonder mooi van bouw. Rond een
betrekkelijk kleine kern staan de peripherieën waaiervormig
uitgebouwd, waardoor het geheel zeer overzichtelijk wordt en
nauw samenhangt. Het kenmerk is telkens het ongeleed blijven
van de totaalindruk; juist als dit ook in het gola bij kl. 4 het
geval was, waarvan hier trouwens ook het teeken schijnt terug
te keeren (mi).
Als kern treedt op een groepje namen van vloeistoffen, waarbij
vanzelf van geen onderscheid tusschen de onderdeden van de
ervaringstructuur sprake is. Het globale type domineert. „Eau;
vin de palmier (2 X); lait; lait petit; lait caillé; bouillie; bouillon."
Zeer karakteristiek voor de primitieve mentaliteit sluiten zich als
eerste périphérie direct daarbij aan een aantal namen van zaken,
waarbij gemakkelijk de nevengedachte aan water, zee, vocht, regen,
schuim etc. op kan komen.1) Voor de wolofnegers participeeren
deze aan dezelfde semantische sfeer; in de W. talen is de structuur
natuurlijk veel meer op abstracte kenmerken gebaseerd. Men
vindt hier nl. achtereenvolgens ook de naam van den man die een
goed deel van zijn leven op het water doorbrengt en leeft van de
gevinde bewoners der zee („pêcheur") ; verder ook die van een van
zijn voornaamste werktuigen („filet"). Vervolgens het woord voor
de storm die regen met zich brengt („orage") ; van de dageraad, de
tijd dat alle gewassen nog bedauwd zijn („aurore") ; van de wind die
de voorbode is van de regen („vent d'est") ; van het jaar dat naar de
terugkeer der verschillende regentijden wordt gemeten („an,
année"); van het schuim dat op het water drijft („écume d'eau");
van een klein werktuig dat op een schip gelijkt („navette de tisserand"). Verder nog een aantal zaken die water kunnen bevatten of
vochtig zijn. „jarre; calebasse petite; outre en peau de bouc; sac en
peau de boeuf; chique de tabac".
Zoo kunnen als tweede périphérie speciaal de namen van die
deelen van het menschelijk lichaam gelden, welke op de een of
andere wijze met de gewone lichaamsvochten in verband staan
of ook op een andere manier de bijgedachte aan vloeibare dingen
') M. DELAFOSSE. Classes nominales en wolof. Festschrift-MEINHOF; p. 29—44.
16
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op kunnen wekken. Zoo vindt men hier de woorden voor „vessie;
prépuce"; voor eenige lichaamsdeelen die spoedig met zweet
bedekt zijn („aisselle; hanche"); voor een lichaamsdeel dat
bijzonder zacht en week aanvoelt en waaraan men de bloedstroom
makkelijk kan voelen („cou, gorge") ; voor een ongesteldheid die
met een overgroote graad van vocht in het lichaam samenhangt
(„rhume") ; voor het lijk van een dier dat onwelriekende vochten
afscheidt („charogne"). Verder nog de woorden voor „talon"
en „épaule". De reden voor de indeeling van deze laatste vormen is
niet duidelijk; misschien is de aanduiding voor „épaule" ingedrongen
via die voor „aisselle".
De derde peripheric omvat vooral namen van dieren. Men heeft
díe van dieren welke melk geven of juist vocht opzuigen („mouton;
agneau, mouton; punaise"); welke gaarne in vochtig vuil rondsnuffelen of vochtig aanvoelen en met een slijmlaag zijn bedekt
(„cochon, porc, animal; crapaud"); welke bij voorkeur in of bij het
water leven (cancrelat; grenouille; marabout"); van een dier dat
zichzelf en zijn jongen veelvuldig likt en tenslotte nog van één dat
op vochtige krengen aast („chat; vautour"). Men zou de afrikaansche
dierenwereld natuurlijk tot in bijzonderheden moeten keimen om
hier in alle gevallen met zekerheid te kunnen oordeelen.
Maar ook buiten de sfeer van het water en het vocht zijn er nog
verschillende reeksen van gevallen, waarin niet alle onderdeelen
der ervaringstructuur afzonderlijk gegeven zijn. Allereerst bij die
zaken, welke zeer lang, zeer uitgestrekt of ook hol zijn. „serpent
noir; boa ( 2 X ) ; iguane; linge à blanchir; couverture; linge qu'on
porte sur soi; pagne pour porter l'enfant; meule de grain; fourreau,
gaine; calotte; chapeau; caverne; trou, caverne, ouverture, fosse,
brèche; tamtam; nid de bêtes en terre". In 't bijzonder nog eenige
namen van landstreken, „pays; pente de terrain; vallée". Deze
vormen samen de 4e périphérie.
Als Se périphérie treden op de namen van allerlei verzamelingen;
van dingen die niet verder onderverdeeld kunnen worden of steeds
in grootere aantallen naast elkaar voorkomen, zooals korenaren,
bloemen etc; zaken met een zekere collectieve beteekenisnuance.
„conseil, assemblée; conseil, caravane, réunion, secte; caravane,
assemblée; herbe, paille; maïs; épi panache (mil); pain; fleur du
baobab; crinière; salaire, payement; prix, payement; poignée,
mesure; frange; paquet; marchandise; voiture". Bijzonder mooi is de
nuance bij „complot, contrat; noeud; ennemi; l'égal de quelqu'un;
jeu; écrit („geschrift"); gifle („klappen; een pak slaag"); épidémie".
Ook bij de namen van eenige zangvogels en andere dieren die een
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speciaal geluid voortbrengen, dat de hoorder steeds als een totaliteit
waarneemt. „Oiseau; caille; pigeon". Misschien hoort ook het woord
voor „hirondelle" hier thuis. Of geeft de breede vlucht hier de doorslag? Duidelijk voelt men hoe concreet de Wolofneger al deze begrippen en namen nog opvat I
Als 6e périphérie fungeeren tenslotte de namen van een aantal
heete of halve abstracta, waarbij evenmin sprake is van singulariseering of pluraliseering. „colère; esprit; moyen; manière; fonction,
dignité; défaut; signal, signe; cause; virginité".
Schematisch kan men de bouw van deze geheele groep als bijgaand
voorstellen. Een prachtig voorbeeld van de geweldige werfkracht die
de bantuide tendenzen ontwikkelen kunnen, wanneer ze maar
eenmaal goed in het taalsysteem
postgevat hebben! Vanuit de betrekkelijk kleine kern dringt de
klasse met haar verschillende
typen van uitloopers en peripherieën steeds verder door in het
nominale terrein. Alles wat voor
de primitieve physiognomische
visie maar even ontsnapt aan de
regelmatige numeruskategorieën,
wordt op den duur geaccapareerd; toch blijven de overgangen gelijkmatig en vloeiend en het geheel solide van bouw. En
welk een onmisbaar element vormt de klassenindeeling hier voor het
verstaan van de nominale grondvorm! Klassificatie en semantische
stuctuur zijn hier absoluut één.
De achtste klasse: van de nomina zonder numerus etc.
Het karakter van de achtste klasse, die in totaal slechts 19 vormen
groot ís en si tot index heeft, schijnt niet veel van dat van de latere
peripherieën van kl. 7 te verschillen. Ook hier ontsnappen de verschillende beteekenissen telkens met min of meer succes aan de
gewone numerus distinctie, maar het zijn veel fijnere nuances die
daarbij de doorslag geven. De structuur is verder gedifferentieerd.
Er zijn vooreerst weer de namen van enkele vloeistoffen of daarmede
gelijk te stellen zaken, „urine; vapeur, bateau à vapeur; feu". Van
eenige bijzonder uitgestrekte of bijzonder lange dingen, „ciel; sable
au bord de la mer; terre; tuyau; rasoir; anguille". Van dingen met
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een zekere collectieve beteekenisnuance. „farine; piste de troupe;
danger; veine". Van vaste tijdstippen: „matin; temps, moment".
Toch zijn het zeer gewone dingen die hier genoemd worden; men
krijgt de indruk dat het waardeeringspeil iets lager is dan in de
voorgaande klasse. Daarmede zal het dan ook wel samenhangen, dat
si in enkele gevallen ook als deminutief teeken optreedt. Zoo staan
b.v. regelmatig naast elkaar ker gi „la maison" maar ker si „la petite
maison"; ndokh mi „l'eau" maar ndokh si „le manque d'eau" etc. Ook
de vormen voor „jeune fille, enfant femelle; chevreau", die hier
voorkomen, zullen wel langs deze weg verklaard moeten worden.
Of zouden in si twee aanvankelijk geheel gescheiden formantia zijn
samengevallen?
De woorden sarak, sarakh si „aumône" en soblé si „oignon" zijn
naar alle waarschijnlijkheid vreemde insluipsels in deze klasse. Het
zijn leenwoorden (arab. sadaqa; fra. ciboule), die wel onder invloed
van hun anlaut het si-teeken zullen zijn gaan voeren.
Schematisch voorgesteld is het huidige nominale wolof-stelsel a. v.
gebouwd :

(990 vormen)

De vijf waardeeringsklassen die nauwer bijeenbehooren zijn
samengenomen; eveneens de twee die op het ontbreken van de
numerusdistinctie gebouwd zijn. De feminiene klasse staat apart.
Middelen om een vroegere ontwikkelingsphase van dit stelsel te
reconstrueeren, zooals bij het gola, bezitten we niet. Op verschillende
punten voelt men hier nog wel beweging in de nominale groepen,
maar het verloop der structuurlijnen is over 't algemeen toch nogal
vast. Klas 1 en 6 zijn in ieder geval vrij jong. Denkt men verder een
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oogenblik ook nog de secundaire peripherieën weg, dan rest het
volgende samenstel, waarbij de verwantschap met het boven besproken gola-stelsel duidelijk uitkomt:
KL II:
KI. III:
KI. IV:
KI. V:
KI. VII:

Personen + dieren + vruchten.
Personen + dieren + boomen.
Onvolwaard. pers. + insecten -+•
verwerkte agrarica.
Onvolwaard. personen + dieren.
Vloeistoffen etc.

Ie Waard, klasse
2e Waard, klasse
3e Waard, klasse
4e Waard, klasse

In hetzelfde belangrijke artikel, dat hierboven reeds meerdere
malen geciteerd werd, en waarin ook de morphologie van de aanduiding van het klassenlidmaatschap in het wolof uitvoerig werd
nagegaan, heeft DEL AFOSSE ook „l'origine" — de grondslag, zouden
wij zeggen — „des classes nominales" onderzocht. Helaas enkel van
semantisch standpunt. De structuur van de klassen, die vaak ineens
zooveel verklaren kan, wordt geheel buiten beschouwing gelaten.
Daardoor blijven de karakteristieken, waartoe DELAFOSSE komt,
soms zeer vaag en globaal; de bi-klasse heet b.v. eenvoudigweg die
van „l'activité extérieure, matérielle et sociale, de l'espèce humaine".
De typische gradatie van de waardeering ontbreekt hier dus. De siklasse is die van „la terre et du feu". En bij de behandeling van de
wi- klasse is zeker teveel gewicht gehecht aan de analogie met de
ngoZ-klasse van het ful, die overigens zeker bestaat. Vooral hier
heeft zich het gemis aan methode bij het onderzoek gewroken. Daartegenover staat, dat b.v. het karakter van de gi-, de li- („la chose non
définie I") en de mi-klassen reeds duidelijk in hoofdtrekken gezien
is. Zeer te waardeeren is ook, dat DELAFOSSE voor elk van de voorkomende gevallen of anders voor samenhangende groepjes telkens
zijn oordeel heeft gemotiveerd en dit volledig heeft weergegeven.
Daardoor krijgt ook wie het daarmede niet eens mocht zijn direct
een overzicht over het eigenlijke materiaal en de precíese stand der
kwestie. DELAFOSSE is een kenner van de negertalen en de negermentaliteit als er misschien geen tweede geweest is in de laatste
tientallen van jaren. Voorzoover mogelijk is hier daarom regelmatig
met zijn opmerkingen en zijn resultaten rekening gehouden.
3. De nominale klassiiicatie van bet dyola.

Voor het nominale klassificatiestelsel van het dyola geldt zeker
dezelfde karakteristiek als reeds voor dit taalsysteem in het algemeen gegeven is: het is bijzonder gaaf en evenwichtig, en kan in
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verschillende opzichten als het ideale bantuide type gelden. De
bantuide tendenzen zijn hier bijzonder zuiver uitgedrukt en verwerkelijkt. Het dyola, waarvoor ons het voortreffelijke boek van
ED. WiNTZ ten dienste staat, telt 9 klassen; in het meervoud gaat
men echter niet verder dan een vierdeeling. In verschillende opzichten herinneren de dyola-feiten eerder aan die van het gola dan
aan die van het zooveel verder ontwikkelde wolof. De teekens en
karakteristieken luiden a. v. :
Teekens
pi.

sg-

Karakteristiek der klasse

1.

a-(an-)

ku-(k-)

De hoogst gewaardeerde zaken

2.

è-

si-(s-)

De hoog gewaardeerde zaken

3.

bu-, ba-

vu-(w-)

De gewaardeerde zaken

4.

di-(d-)

ku-(k-)

De kleine zaken

5.

hu-(h-)

ku-(k-)

De zaken der vrouw

6.
7.

yi-(y-)

si-(s-)

De dingen waarbij de globale totaalindruk overweegt
De dingen zonder duidelijk numerus

8.

ka-(k-)

u-(w-)

Infinitivi

9.

mu-, ma- vu-(w-)

ti-(t-)

Locale nomina etc.

De Ie klasse: der hoogst gewaardeerde zaken.
De hoogste waardeeringsklasse van het dyola, die tot teekens
heeft sg. a- (an-), pi. Au- (k-), bevat enkel persoonsnamen.
De oude samenhang met de diernamen, die in het gola nog
bestond, is hier verbroken, wat wel op een vermindering van de
totemistische invloed wijst. Men heeft de volgende gevarieerde
reeks van 200 woorden voor : „querelleur, chicaneur; rieur,
moqueur; plaisant, comique; dépensier, prodigue; orphelin;
nouveau né, bébé; envoyé, messager; agitateur; avorton, être non
valable; parent, confrère; médiateur, conciliateur; entremetteur;
parent, originaire; trompeur, fripon; assaillant (2 X); tentateur,
instigateur; Dyola, indigène de la Casamance; qui est le premier;
qui brille; qui est de longue taille et maigre; voyageur; hôte,
visiteur; avare; boiteux, qui cloche; écrivain; fidèle, constant;
celui qui menace; chargeur, qui embarque; observateur, spectateur; jeune homme, adolescent; hercule, vainqueur; homme
civilisé, homme blanc; roi, chef, grand; sauveur, libérateur; ami,
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amie; amateur, ami; coupeur, scieur; ciseleur, sculpteur; juge,
avocat; qui est fidèle à sa parole, qui est constant; qui est invincible; une personne généreuse; laveuse; gardien, conservateur;
petit d'ime femelle; aveugle; chasseur, bon tireur, harponneur;
pêcheur; insulteur; écrivain; menuisier, graveur; ennemi; commentateur, qui explique; maudit, damné; qui affranchit; vieillard,
ancien; homme fait, ancien; badin; qui amuse, comique; berger,
gardien de troupeau; concurrent, triomphateur; homme à cheveux
blancs; celui qui met en fuite, vainqueur; qui est noir, nègre; qui
prie, demandeur; homme, être humain; qui est sourd; parent par
alliance; grand amateur de vin de palme; bailleur, qui rote;
pécheur; qui creuse, fossoyeur; trompeur, menteur; qui est fort à
la lutte; qui brise la poitrine; qui est austère; chasseur de bêtes
fauves; mari, mâle, homme; fabricant; patron, parrain; fanfaron;
faucheur, coupeur аЪегЬе; qui châtre; eunuque, qui est châtré;
chrétien; couturier; voisin, compatriote; grand buveur, ivrogne;
confesseur; avertisseur, crieur public; qui égratigne habituellement; peureux, lâche; justicier, qui aime à rendre justice; restaurateur, réparateur; voleur, fripon; plongeur; nourricier; forgeron;
frère, soeur, cousin; abbé, prêtre; méchant, vaurien; avare, ingrat;
ennemi, adversaire; coupeur de bois; courrier, héraut; fuyard;
adversaire; apprenti, étudiant; instituteur, professeur; moissonneur, qui coupe le riz; crieur, parleur; être humain; parleur,
causeur; médisant, faux ami; qui souffre; bourreau, persécuteur;
consolateur; agresseur, qui assaille; louangeur, flatteur; berger,
gardien; avaleur, qui mange ou boit avec gloutonnerie; esclave,
sujet; tueur, qui fait le boucher; redresseur, qui justifie; compagnon, disciple; qui ressemble; précepteur; commerçant, marchand; intrigant, traître; qui amasse; jureur; promeneur; vieillard;
femme stérile; laveuse; affileur, qui aiguise; enfant, domestique;
fils, fruit; gourmand, vorace; imbécile, badaud; danseur, comique;
qui est aîné; qui vient au secours; naufragé; tisserand, tisseur;
travailleur, ouvrier; éducateur, nourricier; fileuse; louangeur, qui
respecte; proche parent; parleur; sorcier, homme malin; épouse;
médecin; charbonnier; qui est dévot; pauvre homme, pauvre
femme; humble; dernier-né; confident, ami intime; tante; intermédiaire, interprète; vierge, jeune fille; seigneur, maître; incirconcis; lutteur, jouteur; qui se plaint; qui est sans dents; maçon;
parasite, grand mangeur; frères, soeurs; juge, moniteur; appréciateur; guerrier; combattant; premier, principal; petit, mince; qui
nasille; rédempteur; domestique, sujet; héritier, remplaçant;
légataire; menteur; prêteur; emprunteur; payeur, caissier; qui est
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affamé; interprète; qui s'occupe de quelqu'un ou de quelque chose;
cultivateur, agriculteur; qui saigne les palmiers pour en tirer du
vin; qui fait du bruit; créature; créateur; qui est de race supérieure
au noir; vagabond, déserteur; qui est placé en avant, qui ouvre la
marche." Ook de woorden voor „ange, esprit angélique, esprit
intermédiaire" en voor „mauvais génie, esprit malin" voeren het
teeken ka-.
Verder zijn er nog eenige vormen, die naast een Singulair αprefix een ander meervoudig teeken voeren dan ku-; b.v. a-f osti,
a-fosati, pi. si-tosati „personne non mariée, jeune fille, vierge";
a-tuba, pi. si-tuba „père, parent, bienfaiteur". Op deze woorden
komen we nog terug.
De 2e Masse: der hoog gewaardeerde

zaken.

Dat de eerste dyola-klasse, die een zuivere kernformatie vertoont en uitsluitend voor het genus homo gereserveerd is, zich pas
laat geconstitueerd heeft, blijkt duidelijk uit de structuur van de
onmiddellijk daarop volgende lagere waardeeringsklasse, die tot
teekens voert sg. è-; pi. si·, s-.
A. Er resten hier nl. nog wel enkele namen van personen, maar
dit zijn enkel scheldwoorden en namen van nietswaardige
wezens:
„caqueteur, caqueteuse; polisson, indécent, libertin, vaurien,
malpropre, grand voleur, canaille; fou, insensé, imbécile". Maar
alles wat met recht de naam van mensch droeg is door het woloftaalgevoel direct volop tot de eerste waardeeringsklasse bevorderd! Deze situatie spreekt toch wel heel sterk. Alleen het woord
voor „membre de la même famille, personne issue de la famille"
maakt hierop in ieder geval een uitzondering. Dit is echter een
type-woord, de aanduiding van een globale typeerende beaming,
zooals die voor de totemistische denkvorm zoo karakteristiek is.
We zullen hieronder nog meerdere malen gelegenheid hebben aan
te toonen, hoe juist deze vormen geregeld in de nigritische klassificaties gedeclasseerd worden.
Is de aanvankelijke volle kern van dit klassestelsel verder tot
een eigen groep ontwikkeld, de périphérie is in z'n volle omvang
achtergebleven. Men vindt niet minder dan 25 namen van lichaamsdeelen, vooral van harde en dikke deelen, beenderen, de voornaamste
buigpunten of andere opvallende punten van de ledematen e t c :
„fesse, derrière; os de l'épaule; oreille; os de la colonne vertébrale;
mollet, gras de la jambe; hanche; aine; os, ossement (2 X); partie;
base, derrière, cul; membre viril; cheville du pied; cou, col; coeur;
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avant-bras; nombril; bosse, gros nombril; gosier; arrière-bras;
jointure des membres, articulation; flanc; prunelle de Γ oeil; dos;
coude". Een heel andere groep van vormen dus als zooeven ter
zelfder plaatse in het wolof.
De aansluitende groep van andere hominiene feiten is bijzonder
interessant; men ziet er den mensch in ¿aan en komen, in lachen en
spotten evengoed als vermoeid en onbeleefd zijn; de groepen van
menschen ontbreken evenmin als de woningen en de dorpen waarin
ze wonen. Kortom! allerlei belangrijke momenten zoowel uit het
individueele als uit het sociale leven staan hier gereflecteerd.
„Ombre, image d'un objet dans l'eau; rire, moquerie; venue,
arrivée; charmes, attraits; marche, allure; tressaillement, vibration;
regard, vue; considération, observation; ruade; une gorgée,
goutte à boire; saut, élan; bave, salive; maigreur; sueur; éructation, rot; crachat rejeté en jet fin de la bouche, éclair en zigzag
qui sillonne le firmament; mouvement, balancement; cri, exclamation, parole; bâillement, rot; acte, action, fait; race, tribu, famille;
société, association; cadavre, corps inanimé; chaussure; rhume,
toux, enrouement; case où habitent les nouveaux circoncis; tresse
de cheveux; tremblement; parole, mot, discours; souffrance,
chagrin; viande, chair; case, maison, habitation; crachat, salive,
bave; corps, chair; hutte, baraque, abri; pipe, calumet; jeu qui
consiste à cacher un bracelet dans le sable; rêve, songe; force,
puissance; chaleur; village, bourg."
B. Het tweede klassedeel vertoont weer regelmatig de splitsing in een volgroeide kern en een daaromheen passende
périphérie. De kern omvat niet minder dan 75 namen van verscheurende dieren, groot wild, bijtende of stekende insecten etc. „Gros
lézard; sauterelle, criquet; boeuf, vache; sanglier, porc sauvage;
anguille de mer; poisson de vase, argile noir des marigots; animal,
bête ( 2 X ) ; chien; chat ( 2 X ) ; chèvre, brebis, mouton; puce;
genette; mulet (poisson); iguane; cheval; carpe (poisson); poisson
gros; porc (2 X); échassier; corbeau; perroquet (2 X); araignée
(2 X); singe petit; singe gros; aigle, vautour; crabe de terre;
morue; scorpion (2 X); mollusque; tourterelle; hirondelle; guêpe;
sangsue; poule; lapin, lièvre; loup, hyène; chauve-souris; grenouille;
marsouin, phoque; hippotame; frelon, gros frelon; morue
blanche; pélican; punaise; ver de guinée; éléphant; singe; oiseau
trompette; lion; genre poisson; pivert; antilope; héron; vanneau,
espèce de moineau; milan, buse; lézard; oiseau, genre pie; panter,
hyène; cigale, grillon; poisson; serpent cracheur; porc-épic; pou;
tortue; huître; crabe; moineau; mouche; crabe gros".
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De périphérie die hierbij behoort omvat allereerst 5 namen van
specifiek dierlijke lichaamsdeelen: „aiguille, dard; abajoue des
singes; aile; coquille de moule; arête de poisson". En verder 18
vormen uit de jachtsfeer; waarbij die voor de jacht op landdieren
des te meer opvallen, omdat de kern ook nogal wat namen van
visschen omvatte. „Couteau; perçoir, vrille, mèche pour percer;
peigne, sarcloir, râteau; couteau, rasoir, scie; lance, flèche; objet
pointu, pointe; aiguille, alène, vrille; fusil; sabre, épée; balle,
boule, boulet; bouclier, défenses; archet, marteau, frappoir; marteau du forgeron, enclume; fuite, suite, course; plaie, ulcère;
pustule, bubon, croûte d'une plaie; bandage; panier pour pêcher,
nasse pour attraper les poissons".
C. Het derde onderdeel dezer klasse bestaat uit namen voor
agrarica; veel structuur is hierbij niet te onderscheiden. „Fruit
d'un arbre du pays, comestible; fruit mûr du rondier; petit fruit
rouge; noyau non mur du rondier; tabac; fleur (2 X); riz non cuit
non pilé; semaille, plant; graine, plant (2 X ) ; fronde; feuille; tige
de certaines plantes; noeud dans le bois; jonc, roseau; herbe dont
le fruit sert d'assaisonnement; feuille du palmier nain; forêt, champ,
espace planté d'arbres, campagne; boule de terre, glaise; champ;
motte, morceau; gerbe, javelle, fagot, botte; jachère, éteule,
chaume; gerbe, javelle; moisson; pilon, pierre qui sert à piler;
faucille, faulx; sac en peau de chèvre pour mettre les bagages;
sac en feuilles de rondier; corbeille, panier; rame, aviron, pagaie
(2 X); bâton, baguette, perche (2 X); balai". Het zijn de bekende
kategorieën van namen van vruchten, planten, onderdeelen van
planten, bebouwde velden, korven om de oogst in te vervoeren, etc.
die hier terugkeeren.
D. De restgroep der è-klasse omvat weer een heterogeen complex van woorden. Men kan achtereenvolgens onderscheiden:
1. een groep van belangrijke of kostbare zaken: „richesse, fortune;
sommet d'tme chose; ardeur, courage; possession commune;
mélange, amalgame; appui, soutien; mesure; clarté, éclat de
lumière (2 X); étincelle; baignoire, bassin pour se laver; fontaine,
puits, source d'eau; puits, fontaine; ustensile pour puiser de l'eau".
2. eenige woorden voor muziekinstrumenten, geluiden etc.:
„tamtam gros; tamtam, tambour, grosse caisse; bouleversement,
trouble; bruit, tumulte, étourdissement."
3. enkele aanduidingen voor weersgesteldheden, atmospherische
verschijnselen etc.: „pluie fine, aspersion fine; vent, brise; tempête,
tourmente; étoile; nuage, nue; ténèbres, obscurité",
4. In het dyola-land zijn we blijkbaar in een gebied van veel
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water; woorden die op zee, strand etc. betrekking hebben zijn er hier
meerdere, „écume de la mer; banc de sable laissée à sec pendant
la marée basse; pointe de terre, cap; bord, limite; humidité, état
d' être mouillé; rocher, pierre; caillou, pierre; ancre; lien, amarre,
attache."
5. Maar we zijn hier zeker ook in een streek waar veel cultuurinvloeden elkaar ontmoeten en bevruchten; 't aantal aanduidingen
voor allerlei leengoed valt bijzonder op. De europeesche kleeding en
het europeesche huis zijn zeer goed vertegenwoordigd; ook de
specifieke zaken van de christenen hebben alle aandacht gehad,
„bouton blanc de chemise; bonnet, couvre-tête; culotte, pantalon
court et large; bague, anneau; médaille; chapelet; scapulaire;
fenêtre, ouverture; plioir, tabouret pour plier le linge; bougie
allumée, lumière; cloche; savon; bouteille, amphore ( 2 X ) ; bouteille, gourde pour conserver les liquides; pièce de 5 francs; clef,
fermoir, serrure; coffre, malle, armoire (2 X); sacrement." Tot
dezelfde groep zullen verder ook wel de woorden voor: „soufflet,
évantail; jarre, terrine ( 3 X ) ; escabeau, siège, trône ( 3 X ) ; lime,
scie", gerekend mogen worden.
De derde klasse: der gewaardeerde zaken.
Hoezeer men bij de derde waardeeringsklasse met sg. Ьи-, ba-;
pi. vu- (w-J als teekens in algemeen peil gedaald is, blijkt direct al
uit het eerste klassedeel. Persoonsnamen komen hier niet meer voor.
Zoo hoog staat de mensch in de achting der Ku-dyola, dat de
aanduidingen daarvoor niet beneden de 2e klasse kunnen dalen.
A. De périphérie omvat vooral enkele namen van ziektes, waarbij
de oorzaak voor de depreciatie vanzelf duidelijk is. „Maladie d'
yeux avec écoulement d'humeur; rougeole; marque de la variole;
visage, figure".
B. Als kern voor het volgende klassedeel doet een vrij omvangrijke groep namen van kleine dieren en insecten dienst. „Puce;
pou; scarabée, hanneton; petite moule comestible; gros rat des
palmiers; sangsue; grosse mouche, taon; ver, ascaride; termite
(2 X); maringouin, petits moustiques; grosse punaise de bois;
grosse fourmi; sorte de mouche; mouche phosphorescente; chevreau, cabri; moisissure, vermine".
Als périphérie hooren daarbij enkele namen van dierlijke
lichaamsdeelen: „branchies, ouïes; coquille d'huîtres; coeur d'un
animal; poitrine; grosse griffe, serre; crinière, chevelure; semelle;

236

derrière". En verder de termen voor de vischvangst die hierboven
ontbraken: „pêcherie, piège; pêcherie dyola".
C. Het agrarische klassedeel bestaat uit een vrij heterogene
combinatie, waaronder enkel eenige boomnamen opvallen. „Baobab;
espèce de néflier, vavangue; espèce de cerisier; cotonnier; genre
arbre; cailcédra; arbre à fruit; arbre à encens; charbon de bois,
braise; épine, ronce, pointe; oseille; riz blanc; résidu du riz en paille,
bâle; coton du fromager; champ de riz; coupe, taille de bois,
abattis; grenier, grange; genre fleur; écorce de baobab en poudre;
mortier pour piler le riz; feuillage".
D. In het laatste klassedeel vallen slechts enkele nauwer
samenhangende groepjes te onderscheiden:
1. kostbare of belangrijke zaken, „tribut, impôt; solde; héritage,
succession; butin de guerre, capture; dette".
2. kleeding, versierselen etc. „garderobe; anneau du bras, pendants, grosse bague; parfums; odeur des parfums; chiffon, lambeau ( 2 X ) " .
3. zaken met een sterke gevoelswaarde, „applaudissement; victoire; accident; malheur, chose étonnante; mystère, secret; fatigue,
peine; faim; ténèbres; antipathie; sentiment, passion; paresse;
opprobre, honte; vilenie, opprobrité".
4. In 't bijzonder moeten in dit verband eenige woorden voor
strijd, tegenstelling, scheiding etc. genoemd worden: „dispute,
querelle; dispute, discussion; dispute, discorde; rivalité, concurrence; rixe, dispute dans laquelle on se bat, querelle; lutte, concurrence; lutte; lutte entre enfants; action de s'entrecouper; replique
réciproque, discussion; dispersion; séparation; fuite, poursuite;
divorce, séparation; sortie, fuite, divorce dans un ménage".
5. Maar ook de woorden voor het omgekeerde, voor vrede, eendracht etc. ontbreken hier niet: „entente, traité, alliance; union,
mêlée, réunion, assemblée; union, adhésion; mariage."
6. Verder nog eenige namen voor werktuigen, hulpmiddelen,
arbeid etc.: „chaîne, grosse chaîne; plume; poignard; corde à tisser;
grand vase en terre; pirogue, barque; amorce de fusil; remède;
moyen, occasion; utilité; habileté, industrie; tâche ( 2 X ) ; travail,
carrière; action de monter, élever".
7. En tenslotte nog een heterogene groep, waaruit duidelijk
blijkt hoezeer men hier reeds het gewone dagelijksche levenspeil
van den neger genaderd is : „demeure, village; gros village;
voisinage; poison; folie; abîme, vallée; penchant; chemin, sentier;
échange, vente; gros trou, abîme; pavé, plate-forme; commencement, cause; pensée, projet; pensée, esprit; esprit, intelligence;
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créance; aspect, spectacle; frange, bord, tresse, gland; fusion,
liquéfaction; bouche, ouverture, entrée; jet, jaillissement; toute
substance grasse, bouillon, huile etc.; boisson; grosse balle, gros
noyau, grosse amande; viande ou poisson qu'on apprête avec le
riz; écluse, barricade." In andere verwante talen hebben we verschillende van deze vormen wel eens in hoogere waardeeringsklassen ontmoet.
Dat hier anderzijds de doorsnee-waardeeringsmaat toch nog
niet ten volle bereikt is, volgt direct uit het feit dat Ьи- in het dyolageregeld ook als augmentatief teeken optreedt en daarbij verder
vanzelf aan geen enkele klassegrens gebonden is. Men heeft b.v.
•è-hil „bague" maar ba-hil „grosse bague"; è-sak „village" maar
bu-suk „gros village"; ka-sun „trou" maar bu-sun „abîme". Opname in de bu-klasse, al is het ook maar in het vlottende deel daarvan, beteekent hier in ieder geval dus toch nog een zekere stijging
in waardeeringspeil.
De vierde klasse: der kleine zaken.
Het middel om een bepaalde semantische kategorie ineens met
«en enkel klasseteeken in het grammaticale systeem te karakteriseeren heeft opgang gemaakt in de dyola-morphologie; het is
inderdaad ook merkwaardig eenvoudig. En zoo is hier naast de
Itlasse der augmentativa ook nog een andere voor de deminutiva
ontstaan met teekens sg. di-, pi. ku-. En ook nu weer kunnen de
stammen van allerlei klassen daarnaar overgaan. Α-nil „enfant"
maar di-nil „petit enfant"; è-mano „riz" maar di-mano „un peu de
τίζ"; bu-nuk „une quantité de vin de palme" (van een positivus
'è-nuk die niet voorkomt) maar di-nuk „un peu de vin de palme" etc.
Elke speciale semantische kategorie die een eigen vormteeken
'gaat voeren ontwikkelt zich voor het bantuide taalgevoel op den
duur tot een nominale „klasse". Geheel het taalsysteem raakt
daarop ingesteld.
Het schijnt zelfs dat in een aantal gevallen het incidenteele
gebruik van di- constant geworden is. ED. WiNTZ somt in zijn
Vocabulaire althans een twintigtal vormen op die geregeld met
dit teeken voorkomen. Het zijn alle woorden voor zaken, die
•opvallen door hun geringheid of hun kleine afmetingen: „colibri;
petit bâton, baguette; action de guetter, d'observer pour surprendre (prachtigl); danse (2X); cajolerie(l); qui est stéril, stérilité
{minderwaardigheid); petit de l'hippopotame; petit fruit du rondier;
-jeune pousse du manglier; oeil; hors d'oeuvre à table". Men zou
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deze groep als de kern kunnen beschouwen van de deminutieve
klasse, die zich híer aan het ontwikkelen is.
Resten nog de woorden voor „action de pêcher à la ligne, à
l'hameçon; trébuchet, piège, hameçon; barricade, action de fermer
une écluse, action de pêcher avec les nasses après avoir barricadé
le marigot; oiseau à huppe, protecteur des rizières; poumon malade,
pulmonie, maladie de poumon; règne, royaume, pouvoir royal;
royauté, empire, état de roi; univers". De vischvangst volgens bepaalde technieken schijnt hier als „kleine jacht" tegenover die
op landdieren gekarakteriseerd te worden; soms heeft waarschijnlijk ook een waardeeringsfactor invloed gehad. Maar in andere
gevallen blijft het cTi-teeken hier onverklaard.
De vijfde klasse: der feminina.
De vijfde dyola-klasse met de teekens sg. hu- fh-J pi. ku- (k-J is
weer de klasse der feminina. Men kan niet anders zegeen, dan dat
deze híer veel duidelijker en scherper voor den dag komt dan ia
het wolof. Heel de figuur der vrouw teekent zich af.
I. De vrouw als biologisch wezen.
A. Allereerst vallen hier de namen der specifiek vrouwelijke
sexueele lichaamsdeelen op: „tranche, partie, membre; filtre, canal,
intermédiaire; tuyau, tube, ouverture (d'un puits); lèvre supérieure;
lèvre; ventre, entrailles; sein, mamelle, pis des vaches, des chèvres,,
des femelles; matrice, vulve." Geen enkel mannelijk deel komt
voor; de naam van het mannelijk geslachtsdeel staat in kl. 2.
Onmiddellijk sluiten hierbij een aantal woorden aan met
sexueele bijbeteekenis: „séparation, fente; rigole, gouttière; pelote,
balle (en fil, en coton, en caoutchouc); ballot, enveloppe; pression,
écrasement, scandale; jeu, amusement, plaisir, divertissement;.
mouvement accéléré du corps, agitation; démangeaison; assaut,
choc, surprise."
Op de menstruatie hebben blijkbaar betrekking de woorden voor
„saignement, hémorragie; effusion, dispersion, expansion; tache,
souillure". Op huwelijk, rendez-vous etc. die voor „fiançailles; lieu
de réunion, carrefour (2 X); endroit où l'on s'appelle".
Maar rond deze sexueel georiënteerde kern hebben zich ook nog.
andere vormen aangesloten, die in het algemeen op lichaamsdeelen,
en wel zeer speciaal op inwendige deelen wijzen: „vessie; coeur,,
foie, colère (mot employé pour désigner le siège des sentiments) ;
poumon; os, ossement; genvice; langue, organe charnue ( 2 X ) ;
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cuisse, gigot, jambe; genou (bijbeteekenis?); tête, soi-même, caractère; bout, queue, extrémité; durillon, cor; barbe; taille, chasse;
front; doigt, pouce; talon; occiput".
II. De vrouw als moeder en leidster der familie.
В. Het generatieproces dat in de voorgaande
gr
¿eT aandacht stond loopt
i n h e t c e n t r u m
-,
.
.,
uit op de geboorte van een kind, op het stichten
van een grootere familie. Ook dit kunnen we uit de feminiene klasse
weer aflezen; men vindt hier nl. eveneens de woorden voor kindt
familie, geslacht etc.; „bambin; adolescence, jeunesse; famille,
société, membres d'une réunion; race, génération, peuple, généalogie;
hu-lut, nom des Dyolas de la région de Houssoye".
С Het natuurlijke werkterrein voor de vrouw is
De vrouw in
jg WOonhut, waar haar man en haar kinderen wonen

De wouw als moeder
en familiehooid.

haar buis.

'

en verzorgd moeten worden. Hier is zij op de eerste
plaats in haar volle kracht. Vandaar hier ook een heele reeks woor
den voor maaltijden, gastvrijheid, keukengereedschap, meubels etc;
„repas, action de manger; hospitalité; banquet d'amis, liaison
d'amitié; cuillère, louche; chenet, foyer; oreiller; linge roulé et plié
qu'on pose sur la tête pour y maintenir une jarre, coussinet (waterhalen) ; anse, manche d'outil, poignée (waterkruiken etc.) ; armoire,
malle, coffre".
Maar de vrouw is heerscheres in haar huis; zij stelt daar de
wetten. En zeker in de tijd toen zij, na de uitvinding van de landbouw, de eerste persoon in geheel het economisch leven van de
familie en de stam geworden was. Woorden als die voor „ordre,
commandement, loi, précepte; cravache, gourdin" herinneren duidelijk aan deze toestand. De ethnologische en de linguïstische gegevens
stemmen nauwkeurig overeen.
III. De typische psychologie der vrouw.
Maar ook in psychologisch opzicht vertoont de vrouw haar eigen
kenmerken, en ook deze staan weer in de Ли-klasse gereflecteerd.
D. In verhouding neemt het gevoel een belangrijker
e
0liW
?het. !7
,
^
plaats
in het leven van de vrouw in dan in dat van
gevoeL
\
den man; zij reageert er dieper op en hecht er ook
meer waarde aan. Vandaar ongetwijfeld hier ook weer een reeks van
namen voor gevoelens, innerlijke gesteltenissen, stemmingen, eie.
„Bravour, courage, jactance; orgeuil, arrogance, amour-propre;
espoir, espérance, appui, lieu d'appui". Ook het woord voor „vague,
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onde agitée" zal wel in deze ondergroep thuishooren; het noemt een
voor de hand liggend beeld van het zwellend en slinkend bewegen
van het gevoel. Ook het leenwoord ku-kontesênum „confessional"
zal hier wel het beste passen; de gevoelsinslag in de beteekenis is
duidelijk.
E. Ook weten we uit de differentieele
De belangstelling voor psychologie, hoe de voorkeur van de vrouw
lichamelijke zaken bij

ι

·,,

,

ι .

,

, ,

de vrouw.

vooral uitgaat naar het concrete en in het
bijzonder naar de onmiddellijk gegeven
zaken van het eigen lichaam. Een complex woorden voor ziekten,
wonden, secretie-vochten en ander lichamelijke zaken kan hier dus
geen verwondering wekken: „maladie d'yeux, ophtalmie; bourbouille, bouton de chaleur; abcès, plaie gangrenée; tumeur; état
de quelqu'un à qui manquent les dents; crachat, salive, vomissement;
pleurs, gémissement; apparence, sortie; stature, forme extérieure,
contenance, individu, personne; clignotement; parole, mot, propos,
confidence".
In 't bijzonder moeten hier ook een aantal namen van
ык?'
kleedingstukken, versierselen etc. genoemd worden,
waarbij de vrouwelijke stukken sterk overwegen, „habit
léger des filles ; queue d'un boeuf dont les femmes se servent pendant
la danse durant un enterrement, roseau à panache; bracelet, bague,
anneau; linge que l'on s'attache soit comme ceinture aux reins, soit
comme mouchoir autour de la tête; écarlate, étoffe rouge, pourpre;
bourrelet, couronne; étoffe pour mettre autour de la tête, coussinet,
couronne; habit des Dyolas, ceinture, couverture pour cacher la
nudité; bandoulière, courroie."
F. De woorden uit de sfeer der maanmythologie,
De vrouw en
j e ¿ о о г ¿e vrouw bijzonder bevoorkeurde vorm
de religie.

'

van religie waarover we reeds gesproken hebben,
zijn hier vele in getal; men vindt niet minder dan 31 diernamen:
„canard mâle; biche rouge à raies blanches; bouc; caméléon; oiseau
de proie (aigle); alouette; espèce de biche; canard; canard sauvage,
oie de Gambie; chenille, ver de terre; serpent; chevreuil, biche,
cerf, tragélaphe; chat huant, grand-duc, hibou; requin; ascaride, ver
des intestins; génisse, pleine pour la Ire fois; canard d'eau; taureau, insecte à cornes; ver de Guinée filaire; phalène; huppe,
toupée; pigeon vert; taon (grosse mouche piquante); lézard, grosse
espèce rayée; hérisson; pintade; grosse biche, antilope; perdrix;
machoiron, poisson à grosse tête; épervier (oiseau de proie),
vautour, faucon; bigorneau, moule, coquillage comestible." Bij deze
zelfde reeks sluit ook direct aan het woord voor „harpon".
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Zekerheid over de wijze waarop de genoemde diersoorten
precies in verband staan met de maanmythologie hebben we hier
nog minder dan in het geval van het wolof. Het zou b.v. best kunnen
zijn, dat zich hier rond een aanvankelijke kern van wèl-maanmythologische dieren secundair een périphérie heeft aangesloten, die
geheel buiten deze gedachtengang staat. Misschien zijn er ook nog
andere motieven in 't spel geweest. Bij sommige denkt men b.v.
aan 't speciaal-vrouwelijke karakter („biche" etc.), bij andere
(„oiseau de proie" etc.) aan 't spel der valkenjacht, dat naar uit de
door L. FROBENIUS gepubliceerde verhalen blijkt, bij de matriarchale
of matriarchaal beïnvloede stammen van de W. Sudan eens
bijzonder geliefd was. En zoo doen zich nog meerdere mogelijkheden voor.1)
Eenigszins apart staat het woord voor „tombeau,
Ahnenkult.
t o m be, fosse", dat in de richting van de Ahnenkult
wijst.
Г , De Trouw en de uitvinding van de landbouw.

Hoe het überhaupt mogelijk is, dat de vrouw in de bantuide talen
zulk een belangrijke invloed op de taalstructuur gekregen heeft en
zij zelfs als het ware een bepaald deel van het nominale systeem
op heeft kunnen eischen om daarop het speciale stempel van haar
voorkeur te drukken, is hierboven reeds enkele malen vluchtig
aangeduid.
Van verzamelaarster van kruiden en planten, zooals de vrouw
in de oerculturen nog was, heeft ze zich op den duur tot de eerste
landbouwster weten op te werken. Het groóte geheim van het
zaad en het voortbrengen van nieuwe vruchten is door haar
ontdekt en in een geregelde agrarische techniek vastgelegd en
geconcretiseerd. Daarmede was ineens ook een heel nieuw stuk
basis aan het economische leven van de stam gegeven, dat totnutoe
enkel op de jagerstalenten van den man gedreven had. En in de
familie èn in de sociale gemeenschap verkreeg de vrouw de eerste
plaats. Haar oordeelen en haar beslissingen werden algemeen
geldend, haar figuur bijna sacrosanct. Het vroegere ongeregelde
nomadenleven werd door een sedentair vervangen; het bezit van
de grond individueel geregeld. Waarom nog steeds verder getrokken en naar andere jachtvelden gezocht, als dichtbij, zij het na
moeizame arbeid, eindelijk de kostbare vruchten wachten? Zoo
*) W. HlRSCHBERG. Die Plejaden in Afrika und ihre Beziehung zum Bodenbau.
Ζ E Bd. 61 (1929); p. 321—337.
17
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kwam ook het grondbezit in handen van de vrouw; het erfrecht
werd naar haar lijn geregeld, de zonen bij de dochters achtergesteld. En zoo zijn er nog andere punten waarop de moderne
ethnologie heeft leeren wijzen. Stamvaders moesten hun plaatsen
afstaan of minstens voortaan deelen met de stammoeders; godengestalten voor die van godinnen wijken. Is het dan wonder, dat ook
de taal van al deze geweldige wisselingen en verschuivingen de
weerslag is gaan ondervinden ? En b.v. in een bij uitstek evenwichtige bantuide taal als het dyola een uitgebreid complex
van namen voor agrarica wordt aangetroffen, dat zoo fijn gecomponeerd is, dat heel het ingewikkelde landbouwprocédé er stap
voor stap in gevolgd kan worden zonder dat er ook maar één
noodzakelijke phase of techniek ontbreekt ? Het is alsof de
vrouw het belang van de agrarische zaken voor haar sociale en
cultureele positie duidelijk heeft ingezien. En daarom al de
wondere procédés, die ze gevonden, en al de geheimzinnige punten
die ze heeft leeren verstaan, bijzonder met haar gedachten omweven heeft, zoodat ze deze tenslotte echt als de hare is gaan
voelen. En ze toen natuurlijk ook in de feminiene klasse heeft
ondergebracht.
Men heeft 1. een aantal woorden die wijzen op het verdeelen,
afpalen en afrasteren van de grond, het plaatsen van speciale
eigendomskenmerken:
„division; une coudée, trois pouces, mesure
de longueur; marque, signe, sceau, cachet, ce qui distingue un objet
de l'autre; gros morceau". Een mooi indicium voor de invoering
van de individueele vorm van grondbezit waaraan zooeven nog
herinnerd is! Het laatste woord verwekt in dit verband al heel
bijzondere bijgedachten.
2. Nu bepaald is waar gezaaid zal worden, moet vóór het in
cultuur brengen vanzelf alles wat zich daarop bevindt aan boomen
en struikgewas en dat hinderen kan, verwijderd worden. Het
eenvoudige middel der meeste W. Sudanstammen is neerbranden.
Vandaar hier ook enkele woorden voor vuur en houtskool: „étincelle, chaleur du feu; braise, charbon de bois."
3. Als algemeene aanduiding voor een plaats waar men gaarne
met de cultuur aanvangt kan het woord voor „montagne, mont, lieu
élevé, colline, hauteur, élévation" gelden.
4. Nu kan de eigenlijke bewerking van de grond beginnenl
Aan namen van landbouwwerktuigen heeft men hier die voor „hache;
fer de la bêche des Dyola." Dat zijn dus juist de namen van die
werktuigen, die uit de ethnologie als oeroud nigritisch agrarisch
cultuurbezit bekend zijn.
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5. Dan volgt de tijd van wachten; de zaden in de aarde moeten
ontkiemen en opschieten. En niets kan de boer doen om dit te
bevorderen dan zorgen voor een goede bevloeiing. Ook de zon en de
warmte mogen natuurlijk niet ontbreken. „Campagne humide, plaine
humide; chenal, canal dans un marigot, endroit profond; étang, lac;
rayon, jet de lumière, lumière vive." Ook de woorden voor „lieu
de réunion, endroit où se réunissent plusieurs marigots en un seul;
vague, onde" etc. en verschillende andere, die hierboven reeds genoemd zijn, zouden hier zeker goed passen.
6. Maar het loon voor de moeite blijft niet uit. De jonge loot,
die hoop geeft voor de toekomst, komt voor den dag. „Epi, pousse,
bourgeon."
7. Nu kan er geoogst worden! Vruchtennamen vindt men hier
verscheidene: „fruit du rondier; fruit du baobab, pain de singe; fruit
du palmier, noix de palme rouge; fruit du palmier nain, datte; fruit
du néflier, varangue; fruit du rondier au moment où il contient de la
gelée bonne à manger; fruit du rondier, quand il est vide on s'en sert
en guise de gobelet; manioc, topinambour, patate; citron; pastèque,
melon d'eau; citrouille du pays; haricot, qui est maladroit;
pomme canelle; maïs; orange; banane, le régime de bananes".
Verder hoort hier ook nog één Ыоетпаат bij: „nénuphar, nymphéa". En het leenwoord hu-sukar „canne à sucre" zal hier ook wel
binnen gedrongen zijn via de vruchtennamen.
8. Maar niet alle vruchten kunnen ineens geplukt worden, ze
groeien vaak hoog in de boomen en worden alleen met het speciale
klimtouw bereikt: „fromager, gros arbre dont le tronc sert à faire
les pirogues; arbre à petites baies comestibles; courroie pour monter
sur les arbres."
9. Maar de te velde staande oogst kan ook opeens ontijdig
vernietigd worden; daaraan herinnert het woord voor hagel, de
schrik van eiken landman, „grêle".
10. Van het vervoer der vruchten spreken de woorden voor
„amas, grand tas; charge."
11. Van de bewerking die ze soms moeten ondergaan vóór de
consumptie dat voor „pilon".
12. Verder komen hier nog eenige namen voor onderdeelen van
planten of boomen, voor houten dingen etc. voor. „Racine; feuille;
fibre du palmier, feuille; bâton, baguette; bâton pour porter; bâton
de bambou (2X); gouvernail, poupe, arrière d'une barque". Zelfs
de naam voor de werf waar de groóte cano's gebouwd worden ontbreekt niet. „Chantier, ouvroir, atelier".
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13. Veel meer dan een jagerstam dienen de
tí'dr'kenbí'"!
landbouwers rekening te houden met de gunstige
tijd voor het zaaien, het oogsten, etc. Vandaar
dat in de agrarische culturen de techniek van tellen, passen, meten,
etc. steeds ook sterk vooruit gaat. Men heeft hier enkele woorden
voor de verdeeling van het jaar en van de dag: „lune, mois (2X);
nuit; jour, journée, espace de 24 heures". Het is weer de maan
waarnaar hier alles afgemeten wordt. Vgl. M. SCHMIDL. Zahl und
zählen in Afrika. M A G W Bd. 45 (1915) ; p. 165—209.
14. Resten nog de woorden voor „richard, principal d'un village,
important; archet". RATTRAY vermeldt voor de Ashanti, dat de
huwelijksspeculaties der vrouwen zich bij voorkeur aan een figuur
vastknoopen als hier op de eerste plaats genoemd staat; misschien
geldt dat ook wel voor de Dyola.
de

Alles bijeengenomen vormt kl. 5 dus 'zeker een respectabele en
zeer sprekende lijst! De vrouw heeft hier een taalmonument voor
zich opgericht van bijzondere kracht en schoonheid (170 vormen).
De zesde klasse: van de zaken waarbij de globale totaalindruk
overweegt.
De zesde dyola-klasse ís juist als de zevende van het wolof allereerst de plaats waar de namen der vloeistoffen verzameld worden.
Later hebben zich dan enkele andere groepen daarbij aangesloten,
waarbij eveneens telkens weer de globale totaalindruk domineerde,
zoodat van singulariseering of pluraliseering verder geen sprake was.
De kern, voor zoover die bestaat, omvat de namen van een aantal
vloeistoffen of daarmede gelijk te stellen zaken als vochtig vuil,
vetten, olie, rijpe deelen aan een vrucht, met vocht gevulde wondblaren, etc. „eau; eau, boisson; eau de mer, eau salée; embouchure
d'une rivière; pleurs, larme; urine; huile; huile végétale; miel; lait;
excrément, ordure, saleté; crasse, saleté; chose grasse, graisse;
chose rouge, chose mûre à un fruit; chose bonne à manger; ampoule;
cicatrice, balafre, entaille guérie; petit du chat".
Verder de namen van een aantal bijzonder groóte dingen of
dingen die ineens in hun geheel overzien worden, massa's, samenhangende brokken, etc. „chose grande, importante; entrailles, ventre;
possession, propriété; solde, paiement; structure, station, tenue;
croissance, augmentation; enfance, jeunesse; riz blanc pilé; sel;
paille, herbe; herbe, paille verte, plante; cervelle, moelle des os;
argile, terre argileuse, glaise; sable, terre sablonneuse; amorce
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qu'on met à l'hameçon pour attraper le poisson, ce qu'on met dans un
piège; parenté du coté de la mère." Dingen met een zekere collectieve beteekenisnttance. „jonction, assemblage; brisure; moyen,
occasion, cause".
Een aantal namen van eigenschappen, staten, gebreken, kleuren,
reuken, geluiden: „grandeur; petitesse, objection; longueur; pesanteur, lourdeur; pureté, netteté; impureté; beauté; chose bonne, —
belle; sécheresse, état desséchant; état de virginité; aigreur, âpreté;
façon, manière; démarche, manière de marcher; nudité; vitesse;
cruauté; justesse, équité; mal, vice; intempérance; vilenie; blancheur; rougeur; noirceur; parfum, odeur; chose odoriférante, parfum;
chose puante, mauvaise odeur; cri, aboiement, bêlement." Woorden
voor geluk, ongeluk, verdriet en ten slotte eenige halve abstracta.
„bonheur, prospérité; chance, bonheur, bonne fortune; plaisir;
malaise, mal; malheur, adversité; chagrin, tristesse; vie, force vitale;
volonté, amour; clarté; vérité; ombre; besoin, nécessité; subsistance,
ce qui donne la vie; faveur, procuration, intermédiaire".
In al deze gevallen komen de verschillende afzonderlijke onderdeelen van de belevingsstructuur niet of nauwelijks tot hun recht,
maar toch is het huidige teekenstelsel van de klasse in ieder geval
dubbel; sg. mu-, ma-; pi. vu-, w-. De plurale index is blijkbaar
nieuw. Hoe vaak deze practisch gebruikt wordt staat echter niet
vast; het zou best kunnen zijn, dat P. WiNTZ met het noemen van
dit tweeledige stelsel eerder op een theoretische mogelijkheid heeft
willen wijzen, dan op een feit uit het concrete taalgebruik. Maar
waarschijnlijk begint de klassekarakteristiek hier toch al te wankelen onder invloed van de analogie der overige klassen, die bijna
alle verder wèl het onderscheid tusschen singulaire en plurale
kategorieën kennen en geregeld toepassen.
De zevende klasse: van de zaken zonder uitgesproken numerus.
De zevende dyola-klasse met sg. y-, yi- pi. s-, si- als teekens omvat een aantal namen van onstoffelijke zaken, complexe of gepaarde
zaken, halve abstracta etc. Dit zijn dus vrijwel dezelfde groepen als
zooeven, alleen lijkt het waardeeringspeil iets hooger te liggen dan
in kl. 6. „âme, vie dans les êtres; plants, graines; 'nourriture, riz cuit,
plants de riz; grains de riz; fruit non mûr du rondier (en grappe,
régime); bâtons d'entourage, baguettes; *feu; univers, monde;
confidences, nécessité; étoile, astre (sterrenhemel) ; automne, les mois
de la moisson; cils, prunelle des yeux". De aangegeven woorden zijn
pluralia tantum.
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De indeeling van de woorden voor „raie, poisson à dard dont la
pique occasionne le tétanos; caïman, crocodile" te dezer plaatse
berust waarschijnlijk op een bewaard gebleven stuk globaal typenzien. Met de vormen α-fosti, a-fosati „personne non mariée, jeune
fille, vierge"; a-tuba „père, parent, bienfaiteur"; d-a „mère, maman,.,
tante, ancêtre, aïeule", die in het meervoud eveneens si- voeren, zal
wel hetzelfde het geval zijn. Het zullen weer eerder bepaalde typen
van personen zijn, die hier aangeduid worden, dan wel concrete
individuen.
Ook bij deze klasse, althans bij het eerste deel daarvan, is de
numerus distinctie aanvankelijk weer niet thuis; de verschillende
semantische karakteristieken wijzen daar direct op. Maar ook nu
is de analogie der andere klassen op den duur toch weer te sterk
geweest. De vloed liep tè hoog.
De achtste klasse: der infinitivi.
Evenals zooeven in het wolof met de augmentativa en de deminutiva het geval was, is in het dyola de groep der infinitivi tot een
aparte nominale klasse met teeken ka- of k-; pi. u-, w- samengevat.
Van 'bahlen' „avoir de la reconnaissance, se rappeler à la mémoire
quelqu'un ou quelque chose" luidt het zoo b.v. ka-bahlen', pi.
u-bahlen' „reconnaissance, mémoire". ED. WlNTZ somt in zijn Vocabulaire in totaal 112 vormen op met deze teekens; maar niet alle
schijnen afleidingen van een verbale stam te zijn. Zoo b.v. niet ka-bay
„lance, sagaie, pique (arme de défense et d'attaque)"; ka-lled„grosse
mouche, taon qui pique les bêtes"; ka-llak „jardin, champ, terrain
cultivé". Misschien is de klassenvorming hier dus wel verder in het
taalstelsel ingedrongen, en „stolt" de totnutoe vage en vlottende Aaklasse op deze punten als het ware reeds tot een vaste eigen kern.
Men zou een speciale etymologische kennis der dyolastammen
moeten bezitten, om hierover nauwkeurig te kunnen oordeelen.
Men merke op, hoe ook aan deze kategorie weer secundair het
onderscheid tusschen singulare en plurale vormen opgedrongen is.
De negende klasse: der nomina locandi et metiendi.
De negende dyola-klasse omvat niet alleen als de overeenkomstige vijfde van het gola locale nomina etc, maar ook die voor
tijden, richtingen etc, en wordt gekarakteriseerd door het teeken
ti-, t-. Het luidt b.v. t-in „lieu"; ti-nak „moment, instant, soleil en
marquant le temps"; ta-limé „lieu obscur"; ti-nk „obliquement, d'une
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manière courbe"; ti-êng „dehors, à l'extérieur, par dehors";
t'obarêne „matinée, temps entre 8—10 heures"; t-obogehloe „soirée,
temps de 3 à 5 heures" etc.
Het nauwkeurig localiseeren in ruimte en tijd is zeker geen gemakkelijke opgave voor een primitief volk; het vraagt een scherpte
in het wereldbeeld en een zin voor observatie die daar lang niet
altijd aanwezig zijn. Aanvankelijk kan men het in de cultuurontwikkeling op dit punt met zeer eenvoudige hulpmiddelen en dito aanduidingen doen. Maar juist bij het invoeren van de landbouw,
waarvan we elders in het nominale dyola-systeem reeds zoo
duidelijk de reflex gezien hebben, nemen de behoeften enorm toe.
Het land en de hoeveelheden daardoor opgeleverde vruchten moeten
kunnen worden gemeten; en ook het marktwezen dat nu de oude
ruilhandel steeds meer gaat verdringen stelt hooge eischen in dit
opzicht. Overal komt de roep naar vaststaande maatstaven. Ter
aanduiding van de nieuwe semantische sfeer, die daarmede wordt
aangesneden, schijnt in het dyola vooral het teeken ti te dienen. Alle
vormen die daaraan participeeren vallen onder dezelfde klasse; ti
is dus heel wat meer dan een gewoon overeenkomstig teeken in de
europeesche talen. Het is een echte bantuide klassenindex, een
semantische groepskarakteristiek. En daarom wordt hier ook nooit,
in tegenstelling met wat bij de andere klassen plaats heeft, het
verschil tusschen singulare en plurale vormen doorgevoerd. Karakteristieken, typeerende feiten zijn af- of aanwezig; maar geteld,
vermeerderd of verminderd kunnen ze niet worden. Zoo sterk wordt
dit numeruslooze karakter van ti zelfs volgehouden, dat hier de
„singulare" ( = numeruslooze) vorm zelfs nog bewaard blijft als
achter het voorgaande woord in alle andere gevallen het meervoud
zou hebben moeten staan. Soms wordt als schakelwoordje -ono
„quelque" gebruikt. Fin t-ano „un endroit"; /-in t-ono kunên „dix
endroits"; ti-nak t-ono kuyi kulluba „quarante minutes, instants".
Het laatste voorbeeld zou ongeveer a. v. letterlijk vertaald moeten
worden: „oogenblik-er-wordt-daar-gemeten eenige veertigmaal", en
dus niet „een-oogenblik-dat-wordt-geteld eenige veertigmaal" of iets
dergelijks. Bij het begin van de constitutie van deze nieuwe klasse
is het dus eveneens weer allereerst de typische totemistische zin voor
karakteristieken en kenmerkende feiten geweest, die de situatie
beheerschte.
P. WlNTZ somt in zijn Vocabulaire slechts zeer weinig vormen
met het /ï-teeken op. De bedoeling schijnt te zijn, dat dit zonder
meer aan alle woorden toegevoegd kan worden die in de beschreven semantische sfeer liggen.
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Schematisch kan men de bouw van het vrij ingewikkelde
nominale dyola-systeem a.v. voorstellen:

(977 vormen)

Welke van de verschillende dyola-klassen jong of betrekkelijk
jong zijn hebben we hierboven op grond van verspreide kenmerken
reeds gedeeltelijk vast kunnen stellen. Ook de verdeeling van de
plurale klassenteekens schijnt daarbij nog een zeker indicium te
vormen; want de oudere klassen hebben blijkbaar hun meervoudsteekens eveneens opgedrongen aan die jongere, welke aanvankelijk nóch onder de singulare nóch onder de plurale kategorie
vielen. Zoo kwam het teeken ku van de eerste waardeeringsklasse,
die overigens zelf eveneens van vrij recente datum is, ook bij de
klassen der deminutiva en der feminina terecht. Si van kl. 2 ging
over naar kl. 7 der oorspronkelijk numeruslooze vormen; zoo ook
vu van kl. 3 naar kl. 6. Alleen kl. 8 van de infinitivi schijnt met haar
u-teeken in dit opzicht geheel zelfstandig te staan; maar misschien
is u- [tv-) ook wel niets anders dan een wisselvorm van vu- (w-).
Zoo begint de verdere differentiatie der bantuide klassenstelsels
dus telkens in het singulare. Daar wordt een nieuwe karakteristiek gevonden, die systematisch wordt doorgevoerd en toegepast.
In het meervoud blijft voorloopig alles nog bij de oude meer
globale karakteristieken (de bekende tusschenphase), totdat ook
hier het dubbele numerussysteem vanuit de reeds lang gevestigde
klassen op komt dringen en de afsplitsing op den duur volledig
wordt. Denkt men zich de jongere dyola-klassen een oogenblik
weg, dan rest ook hier weer een stelsel dat zich zeer nauw bij dat
van het gola aansluit: een vrij gering aantal waardeeringsklassen
van het gewone gegradueerde type, met daarnaast één andere
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voor al de vormen, welke niet direct in één der beide numeruskategorieën gelocaliseerd konden worden.
4. De nominale klassilicatie van bet serer.

Over het serer, een onmiddellijk naar het Z. aansluitende
nabuurtaai van het wolof, bezitten we practisch niets anders dan
het boek van P. H. GREFFIER. Dictionnaire français-sérèr précédé
d' un abrégé de la grammaire sérère. St. Joseph de Ngasobil 1901.
Dit ís een zeer uitvoerige studie, waarvan het lexicologische deel niet
minder dan 290 klein bedrukte pagina's omvat, waarin ongeveer
8000 verschillende sererstammen verwerkt zijn. Dit is dus
prachtig uitvoerig, en zeker ook betrouwbaar materiaal. Het
groóte nadeel is echter, dat in semantisch opzicht hier vrijwel
alles aan de opvattingen van de europeesche talen ontleend is;
men heeft eerder een vertaald fransch woordenboek voor zich dan
een dat op de leest van het serer zelf geschoeid is. Woorden als
centenaire; irrécusable; irrémédiable; globe; compatisant komen in
het serer natuurlijk niet voor, althans niet in deze beteekenisnuance.
Ook de afwikkeling van vormreeksen als aimable; aimablement;
aimant, qui aime; aimer of anders pesage; pesamment; pesant;
pesanteur; pesée; peser etc. heeft hier geen zin. Ook in de ordening
der semantische grootheden gaat iedere taal zijn eigen onverwisselbare weg. En daarenboven is er bij een dergelijke werkmethode groóte kans, dat de fijne inheemsche beteekenistrekjes,
waarvan de klassificatie misschien juist afhangt, schade lijden of
zelfs geheel verloren gaan. Vóór het boek van P. GREFFIER
gebruikt kon worden restte dus niets anders dan het geheel om
te werken in deze zin, dat nu uitgegaan werd van de inheemsche
taalvorm. Systematisch werden alle opgegeven beteekenissen of
beteekenisnuancen daarvan opgezocht en bij eengezet, waardoor
meestal een vrij nauwkeurig overzicht van de eigenlijke stand van
zaken in semantisch opzicht werd verkregen. Het dan nog dubieus
gebleven deel van het materiaal werd geëmendeerd; het overige
regelmatig in de vergelijking opgenomen. Alles bijeengenomen
bleven ruim 5000 stamwoorden over.
Volledige lijsten van de verschillende te onderscheiden groepen
en ondergroepen te geven is hier natuurlijk niet langer mogelijk;
dit zou te veel plaatsruimte vergen. Principieel nieuws brengen de
serer-feiten trouwens niet na die van het voorgaande drietal talen;
alleen kl. 4 en 5 zijn interessant. En verder is het vooral ook
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Karakteristiek

plur.

sing.
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0 . ....
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a..ka aka

De hoogst gewaardeerde zaken
De hoog gewaardeerde zaken
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De kleine zaken
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. ka
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8. Йі
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De gewaardeerde zaken

У
\

De dingen, waarbij de globale
totaalindruk overweegt

De dingen zonder uitgesproken numerus
De veeteelt

belangrijk na te gaan, hoe de greep der klassificatietendenzen op
het nominale materiaal hier veel vaster geworden is. Steeds meer
nominale groepen worden geaccapareerd en gerubriceerd. De weg
is daarbij in 't algemeen deze, dat de aanvankelijke peripherieën
min of meer zelfstandig geworden zijn en eigen nieuwe woordcomplexen hebben geassumeerd. Dat het daarbij veelal tot overdekking van de verschillende semantische strooken gekomen is,
spreekt vanzelf. Het aantal dubbele en zelfs driedubbele indeelingen in het serer ís zeer groot. Gelijktijdig begint zich soms
ook de neiging te roeren, om de verbale afleidingen van een bepaald
morphologisch type steeds in dezelfde klasse onder te brengen.
En ook dat leidt tot menige „Entgleisung". Men kan niet anders
zeggen, dan dat de gezonde grondslag van het klassificatiesysteem
ín het serer langzamerhand aangetast begint te worden. En al is
het hier niet tot de abnormaal hooge aantallen van klassen
gekomen als b.v. in het temne en het ful optreden, waar het
klassenstelsel bijna geheel uiteengevallen is; men krijgt toch uit
de verte een kijk op de mogelijkheid van het ontstaan van een
dusdanige overmatige differentiatie. Dat dergelijke belangrijke
ontwikkelingen niet tot stand komen zonder voortdurende parallelle verschuivingen in de samenstelling van het taalsprekende
volk en de groepen die daarin domineeren, is zonder meer
duidelijk. De nominale klassificatie is in de bantuide talen een te
intiem deel van het taalsysteem om enkel op eigen gelegenheid
van structuur te kunnen veranderen. De teekens der 9 klassen zie
bijgaand.
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De eerste klasse: der hoogst gewaardeerde zaken.
De hoogste waardeerïngsklasse van het serer, die sg. o . . oha;
p i . . . va tot teekens heeft, omvat juist als die van het dyola uitsluitend persoonsnamen; in totaal 697.
De indeeling van nak „vampire" bij deze klasse is te verklaren uit
het bij allerlei volkeren verspreide idée, dat dit dier eigenlijk de
•drager van een menschenziel is. Soms treedt de vampier ook rechtstreeks als mensch op. Bij het woord n'uhur „Verbe", dient aan het
christelijk spraakgebruik gedacht te worden, waarin het „Woord"
niets anders aanduidt dan de menschgeworden tweede Persoon van
de H. Drievuldigheid. Deze vorm is natuurlijk pas via de missionarissen in de taal terecht gekomen.
De tweede klasse: der hoog gewaardeerde zaken.
De tweede waardeerïngsklasse met teekens sg. o . . ola; pi. α . . ka,
•aka omvat in totaal 987 stammen.
A. Het dalen van het waardeeringspeil blijkt direct al bij de
groep der persoonsnamen, waarvan men er hier enkel die kent voor
^diverse onvolwaardige of laag geschatte personen; b.v. die voor
„nabot, niais (2 X ) ; paralytique; concubine ( 2 X ) ; gamin; cour
taud". Verder ook voor bepaalde typen van personen; b.v. voor
„homme dans la force de l'âge, homme mûr; fiancé; garçon; orphelin;
fils unique". Ook in „divinité" schijnen de Sererstammen eerder een
zeker type van persoon te zien, dan wel een concreet en vertrouwd
individu. Hoe het met het waardeeringspeil van deze typewoorden
staat, hebben we al gezien. Vervolgens nog enkele woorden voor
complexen van personen, stamnamen etc.
De périphérie die hieromheen past omvat 95 namen van menscheJijke lichaamsdeelen; verder die voor allerlei belangrijke lichamelijke
feiten, waaronder vooral die voor diverse phasen uit het verteringsproces opvallen („constipation; digestion; excrément"). Vervolgens
-een reeds namen van ziektes en een groot aantal woorden voor
kleedingstukken, ook voor europe esche stukken („chapeau; chaussure; col; jabot; sandale (6 X); toque")
B. De kern van het tweede klassedeel omvat 96 namen van
dieren, waarbij alle onderdeelen der inheemsche fauna vertegenwoordigd zijn.
De bijbehoorende périphérie wordt allereerst gevormd door een
.groep namen van dierlijke lichaamsdeelen; verder uit díe voor een
.groot aantal jachttermen, vooral voor wapens (zoowel inheemsche
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als europeesche), wonden, fuiken, schuilplaatsen etc. De vischvangst
komt hier zeker niet minder uit dan die van landdieren.
C. Het agrarische klassedeel is vrij zwak en omvat in totaal
slechts 90 woorden. Hieronder vooral namen van vruchten, voor
deelen van planten en houten zaken. Verder ook enkele woorden
voor dingen die met het landbouwbedrijf in betrekking staan; tenslotte nog twee of drie boomnamen etc. („dattier; cotonnier; gui").
D. De restgroep is natuurlijk zeer uitgebreid en omvat enkele
honderdtallen van woorden. Aan ondergroepjes komen voor 10
namen voor bijzondere kostbare zaken; 63 voor gemoedsstemmingen,
inwendige gesteltenissen, of voor dingen met bijzondere gevoelswaarde; 64 voor diverse menschelijke eigenschappen. Verder nog
47 namen van maten etc. en voor zaken die met de bevloeiing van het
land samen schijnen te hangen. Misschien is men met deze laatste
vormen wel weer in de agrarische sfeer beland.
Tenslotte een zeer groot aantal leenwoorden of althans namen
voor ontleende cultuurgoederen. Senegambïe is blijkbaar een land
waar verscheidene cultuurstroomingen elkaar ontmoet hebben. Zoo
treft men hier b.v. ook een groep woorden voor allerlei aan het
christendom ontleende zaken; duidelijk ziet men de reflex daarvan
in de taal opkomen. Verder voor gebruiksvoorwerpen, onderdeelen
van het europeesche huis; voor vreemde munten en nog vele andere
zaken meer.
De derde klasse: der gewaardeerde zaken.
De derde waardeeringsklasse met de teekens sg. a.. ala; pi. α . .
aka omvat in totaal 1323 woorden; ze is dus veel grooter van omvang;
dan de vorige klasse en schijnt trouwens ook in waardeeringspeil
zeer dicht daarbij te komen. Hier speciaal is het aantal dubbele
indeelingen opmerkelijk groot. Toch is bij enkele onderdeelen de
gradatie ook weer vrij scherp.
A. De kern van persoonsnamen omvat slechts 3 namen van gedeprecieerde wezens; „barbare; concubine; courtisane". Misschien
dient daarbij ook nog geteld te worden „Ie génie qui empêche, dit
on, de pleuvoir.... Les femmes se déguisent en hommes pour le
chasser".
De périphérie omvat vooreerst 35 namen van lichaamsdeelen;
verder 46 voor allerlei lichamelijke feiten, in 't bijzonder voor gebeurlijkheden uit het huwelijksleven, sexueele dingen etc. Vervolgens een heel medisch woordenboek van níet minder dan 71 namen
van ziektes: „abcès; ampoule; chassie; elephantiasis; lèpre; saignée;.
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teigne" etc. Daarentegen bedraagt het aantal namen van kleedingstukken hier slechts ongeveer de helft van dat der voorgaande klasse.
En als aanduidingen voor zeker niet-inheemsch cultuurgoed heeft
men daaronder enkel de woorden voor „echarpe; perruche". Het
verschil met kl. 2 is hier dus zeer sprekend I
B. De kern van het animale klassedeel omvat 110 namen van
kleine en groóte dieren, visschen, vogels etc.
Als périphérie sluiten daaromheen aan 35 woorden voor speciaaldierlijke lichaamsdeelen, dierlijke geluiden („cri d'animaux") etc.
Het aantal namen van wapenen etc. bedraagt echter slechts tien:
„arc; arme; flèche; carquois; harpon; pêche; nasse; hallebarde;
javelot (2 X)". Zooals men ziet, zijn deze meestal inheemsch van
oorsprong en is verder ook de vischvangst veel rijker vertegenwoordigd dan de jacht op landdieren. Ook dit zal wel weer met het
verschil in waardeeringspeil tegenover kl. 2 samenhangen.
C. De groep der namen van agrarica omvat 60 woorden. Men
heeft de gewone ondergroepen voor vruchtennamen, voor die van
bepaalde onderdeelen uit het landbouwbedrijf („moisson; irrigation;
champ défriché (4 X).") en verder voor houten dingen.
D. De restgroep is natuurlijk weer zeer gevarieerd van samenstelling. Men vindt een serie van 63 namen van gewone gebruiksvoorwerpen; en verder een zeer groot aantal voor onderdeelen van
het normale dagelijks geziene landschap, voor natuurverschijnselen
etc. B.v. de woorden voor „banlieue; mare; marigot; rivière; route;
désert; arc-en-ciel ; écho; lumière". Vervolgens een groep van woorden, die op een bepaalde gemoedsgesteltenis wijzen of anders een
sterke gevoelswaarde hebben. In 't bijzonder valt daarbij ook een
complex op met speciaal-negatieve beteekenis: „immodestie; impru. dence; impudeur; inconvenance (2 X); intempérance; opposition;
spoliation" etc. De indeeling daarvan in deze klasse zal ook wel
weer op een waardeeringskwestie berusten.
Het aantal leenwoorden of namen voor cultureele leengoederen
is nu niet zoo groot als de voorgaande maal; alleen die voor aan het
christendom ontleende zaken zijn vele in getal. De inboorlingen
schijnen daar altijd nog eenigszins vreemd en huiverig tegenover te
staan. „Avent; blasphème; chandeleur; épiphanie; harmonium;
litanies; salut; enfer" etc. De vraag in dergelijke omstandigheden is
echter, in hoeverre de zuivere inheemsche taaigeest aan het werk
geweest is.
De vierde klasse: der kleine zaken.
De vierde serer-klasse is die van de kleine dingen, van de dingen
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„beneden de maat" en daardoor soms ook van de eenigszins gedeprecieerde dingen. Ze is weer langs een zeker „stollingsproces" ontstaan, juist zooals dit ook bij de overeenkomstige klasse van het
dyola het geval was. De aanvankelijke vlottende deminutieve groep
heeft hier haar kern gekregen. Alleen kan men in het serer de
geheele gang van zaken veel beter volgen, omdat de opgaven van
P. GREFFIER ZOO uitvoerig zijn. De teekens luiden sg. o.. onga;
pi. fu.. na; verder treedt in dit geval nog nasaleering van de
anlaut op (127 vormen).
1. Allereerst heeft men een aantal woorden voor kinderen en
jonge menschen: „nouveau-né; poupon; moutard; enfant; jeune;
bambin (5 X ) ; enfant, adolescent, gamin; fillette; fille; cadet, frère
cadet, germain, soeur". Verder voor degenen die nog studeeren
moeten of pas ergens mee begonnen zijn: „disciple (2 X); condisciple, écolier, élève, étudiant, commençant, novice, séminariste,
prosélyte". Voor jonge familieleden: „neveu, nièce; petit-fils; petit
neveu"; voor degenen die niet zelfstandig op kunnen treden, maar
in opdracht handelen: „ambassadeur, député, envoyé, intendant".
En tenslotte voor enkele minder hoog gewaardeerde figuren: „diable,
démon; pauvre hère". Ook het woord voor „poupée" past
natuurlijk in deze sfeer.
2. Maar er schijnt hier ook reeds een zekere peripherievorming
te hebben plaats gehad; de opgesomde persoonsnamen zijn als kern
gaan werken en hebben als zoodanig andere analoge vormen geassumeerd. Zoo vindt men in deze klasse ook de namen van een
aantal kleine lichaamsdeelen: „orifice; petit menton; crâne; vertèbre"; die van eenige ziektes en ongesteldheden: „petite vérole,
variole; coqueluche". Verder voor enkele kleinere kleedingstukken,
vooral onderkleeren: „caleçon, culotte, pantalon court (3X)* r #
camisole, chemise, froc, blouse, habit du pays; jupon". De aanduiding
voor een kleine hoofdbedekking: „diadème, couronne".
3. Maar ook in de dierenwereld is gezocht naar de bijzonder
kleine exemplaren; zoo vindt men hier de woorden voor de volgende
kleine dieren: „oisillon, petit oiseau; poulain; poussin; veau; cabri,
chevreau, chevreuil; marmot; poisson; marsouin; kahouanne; tortue
(2X); serpent gris; bai, cheval; cheval (2X)". Ook waardeeringsfactoren zijn hier blijkbaar van invloed geweest.
4. Hierbij sluiten direct aan de volgende namen van dierlijke
lichaamsdeelen: „poitrail; carapace, écaille de tortue; sot-l'-y-laisse;
coque". En verder die voor kippen- en schapenhok: „poulailler;
„bergerie pour les chèvres".
5. In de plantenwereld de volgende woorden voor kleine
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planten: „buisson; fruit d'arbustes; calebasse (2 X); ivraie".
6. Verder nog de woorden voor een aantal kleine gebruiksvoorwerpen: „baquet; cadenas; hachette; gobelet, tasse, gravelle;
nacelle, esquif; opuscule; catéchisme; coupe".
7. In 't bijzonder woorden voor europeesche muziekinstrumenten,
die kleiner van omvang zijn dan de inheemsche: „guitare; violon;
lyre".
8. Vervolgens aanduidingen voor plaatsen, ruimtes van geringe
omvang: „hameau, village; basse-cour (tegenover „cour de devant"
uit de 2e waardeeringsklasse) ; place entre les cases."
9. Voor dingen die ver weg zijn en daardoor de indruk maken
van klein: „étoile; lune, mois, lunaire, lunaison; but, terme".
10. Voor eenheden van maat, plaatsen, etc.: „mesure, prix, poids
de peser; position, lieu, endroit, parage, lieu où l'on réside, emplacement, séjour."
11. Voor zaken die met kleine hoeveelheden vloeien: „menstrues, règles; contribution, impôt, tribut; subside; subvention, aide".
12. Voor dingen die een begin van iets aanduiden: „commencement; printemps."
13. Voor gaten, holen, etc.: „creux, cavité; trou, pertui".
14. Hoe de deprecieerende factoren soms overwegen blijkt uit
een heele reeks namen voor onaangename gebeurtenissen, ongelukken, minder gunstige dingen, e t c : „malheur; affront, censure,
blâme, grondene (2X); condamnation; échéance; surpris; dévastation; accident, adversité, contretemps, aventure, calamité, infortune, malheur, péril, désastre, épreuve; brigandage, capture, butin,
proie; abomination, crime, alarme, calamité, catastrophe, désastre,
danger; colère, courroux; coquetterie; ingratitude; concupiscence".
15. Deze laatste groep woorden schijnt de poort geweest te zijn
voor nog een aantal andere nomina, die meestal half in de ethische
sfeer liggen, maar nu gunstige beteekenis hebben: „avantage, intérêt;
gloire; affirmation; croyance, créance; bénéfice; bienfait". De semantische overgang is niet geheel duidelijk.
16. Het woord voor „sentiment, idée" is hier waarschijnlijk opgenomen vanwege de intimiteit, de diepte van het aangeduide gebeuren, die gemakkelijk de bijgedachte aan kleinheid wekken kan.
Ook de indeeling van „gratitude, reconnaissance, remerciment;
innocence" schijnt van zeer fijne psychologische aanvoeling te
getuigen.
17. Moeilijker te verklaren is echter weer de toekenning van de
deminutieve teekens aan de woorden voor „allee, avenue; prône;
bouillie très épaise; calicot; voile d'un bateau; guinée (étoffe) ;
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désert; lumière, éclairage; salve; us, usage, coutume; utilité; zinc
(2 X)". Bij die voor „danse; jeu" zullen wel gevoelsschakeeringen
meegewerkt hebben.
De vijfde klasse: der femmina.
In de samenstelling van de vijfde serer-klasse, welke sg. gi....
na; pi
ka tot teekens voert en speciaal de namen der femmina
in de psychologische zin van het woord omvat, is tegenover de
overeenkomstige van het wolof en het dyola zooveel veranderd en
verschoven, dat het volop de moeite loont hier weer volledige
woordenlijsten te geven. Allerlei typische momenten uit de ontwikkeling van de positie der vrouw in de W. Sudan zullen we daardoor beter kunnen belichten. De historisch-ethnologische achtergrond van de taalfeiten is hier bijzonder duidelijk (720 vormen).
I. De vrouw als biologisch wezen.

A. Allereerst staat de vrouw hier weer als biologisch
wezen afgeteekend met de speciale kenmerken van
haar lichaam. We vinden de volgende namen voor
vrouwelijke sexueele lichaamsdeelen: „parties sexuelles; matrice
(2 X); mamelle, sein, tetón; sein, poitrine".
Onmiddellijk hierbij behoort een reeks woorden voor paring,
huwelijk, zwangerschap, gebeurtenissen uit het huwelijksleven, etc.
„accouplement, recueil, alliage; rencontre, occurence ( 2 X ) ; Ie
toucher, tact; invitation; rendez-vous; origine; soudure; castration;
circoncision; noce, femme si elle est nouvellement mariée; virginité;
rapt simulé pour le mariage; enlèvement de la fiancée; grossesse;
accouchement; adultère, crime; divorce, division; divorce, repudiation; séparation temporaire entre époux; jalousie (2 X); relevailles;
harem, sérail."
Maar ook de gevoelskant wordt daarbij niet vergeten; zoo
vindt men b.v. ook een aantal woorden voor liefde, liefkozingen,
verlangen, hartstocht etc. „amour, amourette; affection mutuelle;
cajolerie, caresse, compliment (2 X ) ; adoucissement; caresse,
pourboire; désir; concupiscence; volupté; luxure; cupidité, passion
vive, affection, avidité; convoitise, ambition; chatouillement;
apaisement."
Verder nog de woorden voor „rivalité, sport, joute; lutte, lice,
joute, spectacle; jouteur". L. FROBENIUS heeft er in zijn groóte
verzamelingen van sprookjes en volksverhalen uit allerlei deelen
Het lichaam

257

van Afrika herhaaldelijk op gewezen, dat één van de meest geliefkoosde middelen in de daardoor gereflecteerde kuituren om de
strijd tusschen meerdere pretendenten naar de hand van een
bepaald schoon en begeerenswaardig meisje, bestaat in het houden
van een onderlinge wedstrijd. Elk der vrijers krijgt zijn opgaven
gesteld, soms staat op het mislukken de doodstraf. Misschien
passen de geciteerde woorden in deze sfeer, en zou een vorm als
„joute" hier dus 't best vertaald worden met „steekspel, tournooi
om een vrouw."
Rond de groep der sexueele lichaamsdeelen heeft zich verder
secundair een périphérie gelegd, waarin ook nog op andere deelen
van het menschelijk lichaam gewezen wordt. „Rein, hanche; intestin,
boyau; poumon, mou, mol; genou; doigt; oreille; ouïe; lèvre;
ouverture, issue, accès, embrasure; front; visage, physionomie,
mine, figure, face, façade, maintien du corps; vessie; gésier (hommes et animaux); crinière ( 2 X ) ; cheveux de l'occiput chez les
femmes." Het zijn meestal inwendige deelen die hier genoemd
worden, aan sommige zal ook wel een sexueele bijbeteekenis
vastzitten.
II. De vrouw als moeder en leidster der familie.

B. Dat hier een aantal woorden voor kind.
wiegje etc. voorkomen zal wel geen verdere verklaring behoeven. ,,Un enfant nouveau-né; créature
( 2 X ) ; mort-né ( 2 X ) ; enfance; adolescence; jetmesse; couvée
(2 X); famille; pagne servant à porter les enfants sur le dos;
tâtonnement; lange, layette; berceau, maillot." Bij deze woordgroep zullen zich ook wel de vormen aansluiten voor „nain;
mince, homme fluet, svelte, misérable".
C. De woonhut beteekent voor de vrouw de sfeer
De vrouw in
waarin zij leeft, het terrein waarop zij voortdurend werkzaam is. Het aantal woorden voor hut,
woonplaats, woning, onderdeel daarvan etc, dat we hier vinden
beloopt dan ook niet minder dan 25. „demeure; bâtiment (3 Χ);
habitation, logis, domicile, enceinte d' une maison, demeure, établissement; case non couverte pour les circoncis; édifice,
établissement, fondation (2 X); maison, édifice; construction;
hangar; hangar, étui; tente; foyer ( 2 X ) ; charpente; ruine; seuil;
porte, fermeture; entrée, porte; grenier; cabinet; relent ( 2 X ) ;
ventouse."
In dezelfde sfeer passen natuurlijk de woorden voor meubelen,
huiselijke gebruiksvoorwerpen, etc. „siège; piédestal; lit, couche;
De yronw als
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lit élevé en plein air; hamac; oreiller; garde-manger; tamis; natte;
havresac, besace, sac fait d'une peau de boeuf, valise; sac de
peau de boeuf; couteau pour raser, rasoir; oreillons; poignée d'un
instrument; paquet, ballot; pipe".
D. De bezigheden die de vrouw voor haar
ЬеиоКп?
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beeft zijn vele en velerlei,
maar men vindt ze weer trouw opgesomd in
deze klasse. Allereerst heeft men een groepje woorden voor wasschen
etc. „lavage, blanchissage; blanchissage, lavoir, buanderie; rin
çage; baignoire." Verder ook eenige die op melken, karnen etc.
wijzen, „seau pour traire; baratte". Ook nog enkele voor naaien,
borduren etc. „broderie. (2 X) ; bordure; bordure, ourlet; lisière".
Deze laatste woorden zullen wel pas ontstaan zijn onder invloed
van het europeesche onderwijs in deze vakken.
Veel grooter is vanzelf het aantal termen voor koken;
men heeft op de eerste plaats een groep namen van
gerechten, spijzen e t c , en vervolgens voor eetlust, vasten en eenige
andere zaken die direct met de voeding van den mensch samenhangen, „bouillie très liquide; bouillie plus épaisse; bouillie,
assaisonnée avec de la viande ou du poisson; bouillie cuite sans
assaisonnement; bouillie à la farine et au sel; couscous où l'on
a laissé le son; couscous trempé simplement à l'eau; couscous fade
qui n'a pas fermenté; ragoût, mets; rata; fricot; sauce aux
pistaches et au pain de singe; indigo, quand il est préparé en
pains; gourmandise; mil; préparation; appétit, faim, disette;
voracité, rôt, rôti; famine; famine, disette; carême, jeûne; régime
de fruits; ferment, levain; reste."
Een aantal aanduidingen voor gastvrijheid, ontvangst etc. sluit
hierbij aan. „hospitalité, traitement, accueil; banquet, régal,
ripaille; ribote; réception; visitation, visite".
E. Maar de mooiste taak der vrouw is natuurlijk
De vrouw als
¿e opvoeding barer kinderen; in dit opzicht werkt
opvoedster.
.. . . ,t
. . i.
.
zij met alleen voor het direct gegeven moment, maar
ook voor de toekomst. Het aantal woorden voor paedagogische feiten
is zéér groot; de vrouw heeft wel geweten waar haar kracht lag 1
Allereerst een groep namen van deugden, „civilité; conduite; contenance, capacité; adresse; salut, salutation ( 2 X ) ; stabilité; sincérité; rigueur; courage; hardiesse, courage; probité, honnêteté;
sobriété, justesse, alignement; tempérance; constance, persévérance, fidélité; art; talent." Uiterlijke keurigheid speelt hier blijkbaar een groóte rol, maar de innerlijke beheersching wordt daarom
nog niet vergeten.
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Maar ook fouten, misslagen, domheden etc. ontmoet de opvoedster; ook de aanduidingen voor dit type van zaken konden hier dus
niet ontbreken, „incontinence; inconstance, infidélité; violence,
sévérité, méchanceté; ignorance; paresse, apathie, inertie, indolence, fainéantise, oisiveté, nonchalance, désoeuvrement; bévue;
malice; malignité; abus, altération, dégradation; échec; délit,
injure, iniquité; bêtise, stupidité, sottise; stupidité; malignité,
espièglerie". Een waarlijk respectabele lijst !
Een prachtige indruk van het practische paedagogische beleid der
vrouw geven ook de woorden voor voorbeeld, leiding, zorg, kritiek,
aanmoediging, belooning etc, die hier voorkomen, „exemple;
modèle; imitation; parallèle; enseignement; histoire; aide, secours
(2 X); garde; soin, régie; soin, vigilance; refuge; critique; louange,
compliment; expérience".
Maar de vrouw weet ook te straffen als 't noodig is; daarop wijzen
de woorden voor straffen, klappen etc. „sanction, punition; châtiment, tourment; remontrance; soufflet (2 X); coup; coup de poing
(2 X); gifle; claque, soufflet, coup, tape; réclusion; pénitence."
Zóó sterk schijnt het besef dat de woorden voor paedagogica
in de feminiene klasse thuishooren zelfs te zijn in het serer-taalgevoel, dat ook eenige vormen, die evident aan het europeesche
schoolwezen ontleend zijn, als vanzelf het teekenstelsel gi., na
zijn gaan voeren, „lecture; plume; vacances; craie".
F. In het wolof zagen we reeds de eerste teeDe vrouw als
kenen voor de rol die de vrouw soms speelt als
ziekenverpleegster.

.

,

.

,

ziekenverpleegster en doctores; in het serer kan
er in dit opzicht geen twijfel overblijven. We vinden hier vooreerst
35 namen van ziektes, verwondingen, lichamelijke gebreken etc.
bijeen, „indigestion; constipation; plaie, blessure; plaie, piqûre;
coup, blessure; lésion, coup, blessure; plaie d'un membre écrasé;
maladie de langueur qui affaiblit beaucoup les forces et le sentiment; ampoules plus ou moins grosses très douloureuses;
maladie produite par la piqûre de certaines épines très mauvaise;
maladie, même genre mais moins dangereuse; maladie, sorte de
plaie gangreneuse; cancer, chancre; maladie des yeux qui
empêche de voir la nuit; infirmité; surdité ( 2 X ) ; aveuglement
( 2 X ) ; paralysie; obsession; démence, folie, sottise, toquade,
aliénation mentale; vertige, étourdissement; fracture; coupure;
tronçon; morsure; entorse; enflure au jarret du cheval; égratignure; défaillance; saignement de nez; brûlure; pâleur; vice de
corps, défaut, vice."
Van de practische activiteit der vrouw spreekt verder een groep
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woorden voor geneesmiddelen, medische behandelingen en andere
verpie gingszaken, „médecine, traitement d'une maladie; médicament,
remède, onguent, antidote, amulette, grisgris; médecine, purgation, vomitif (2 X ) ; ricin; vaccin, vaccine; saignée; onction; arsenic,
poison; venin; bouillie pour les malades; relâche; cure; soulagement (2 X ) ; brancard; balafre". Is het niet alsof we hier een heel
medisch tractaat voor ons hebben, in verkorte vorm of in trefwoorden?
III. De typische psychologie der Trouw.

G. Ook de typische psychologische signatuur
De vrouw met haar
sterk gevoelsleven,
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lezen. Zoo verschijnt allereerst een zeer groot
aantal woorden voor aangename en onaangename gevoelens, gemoedsstemmingen etc. „plaisir ( 2 X ) ; bon plaisir; joie, hilarité,
jubilation; enthousiasme; amusement, divertissement, bonfonnerie; délectation; accablement; melancholie; gémissement; mésavanture; nargue (dire—d'une chose); rancune mutuelle, pique, animosité, brouillerie; rancune; crainte; horreur, crainte, agitation,
trouble, consternation, anxiété, terreur, transe, peur, appréhension; découragement, abattement moral; timidité, effroi; antipathie, inimitié, éloignement; amitié; orgeuil; aversion; apathie,
inertie, paresse, mollesse; mépris, dédain; admiration, stupéfaction, étonnement; impatience; attente, espoir, espérance, confiance, confidence; confiance; méfiance; répugnance; nonchalance,
tiédeur; insensibilité; insouciance, indifférence, imprévoyance;
envie; pudeur, vergogne; étourderie; pudeur, vergogne". Het is
een heele gevoelscala die we hier vinden, alle mogelijkheden
lijken aangeraakt!
Onmiddellijk sluiten hierbij aan de woorden voor allerlei zaken
met een bijzondere gevoelswaarde, „secret (2 X ) ; ovation; recommendation; plaisanterie, bouffonne; voeu, souhait; cadeau, don,
largesse, offrande; importance; confidence; prise de tabac (lekkernij); ombre, ombrage; crépuscule du soir; crépuscule du matin
(2 X) ; sobriquet".
H. Meer dan de man bezit de vrouw ook de wondere
De intuïtie
maar moeilijk nauwkeurig te definieeren gave der
intuïtie; het vermogen om achter een heele reeks van
feiten ineens de waarheid te ontdekken of het eindoordeel over een
zeer complexe kwestie samen te vatten. Daaraan schijnt hier een
markante groep van woorden voor zekerheid, onzekerheid, waarschijnlijkheid, voorgevoelens etc. te beantwoorden, „vérité; tort;
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souvenir, ce qui rappelle; pensée; recherche; réflexion; conjecture; incertitude; prévision, prognostic". Bij den man hebben de
tuschenliggende schakels van het overleggend verstand veel meer
invloed.
Daarbij sluit zich een aantal vormen aan voor allerlei gemoedsgesteltenissen, vrede, onvrede, verandering e t c , waarbij het eveneens
weer over zaken gaat, die voor de totale toestand van het bewustzijn van beslissende beteekenis zijn. „Accord, concorde, harmonie, entente, concert, union (2 X ) ; alliance, rassemblement, agglomération; désaccord, discorde, dispute, conflit, démêlé, altercation, rixe, querelle, mésintelligence, litige, division, discorde (3 X ) ;
diversité, distinction; dissemblance, différence; débat, discussion,
altercation; dispute, contestation, querelle, discorde; scission,
sécession; indifférence, insensibilité, agitation, trouble, perplexité,
souci, tracas; succession de choses qui se suivent, suite, série,
kyrielle; bienséance; change, aliénation; échange ( 2 X ) ; persuasion; suggestion; délivrance, libération; lien; sollicitude; acception".
J. Ook op lichamelijke zaken richt zich de
belangstelling van de vrouw gaarne; ook hier
й а а * het weer over zaken die onmiddellijk tot
het bewustzijn doordringen. Men heeft aller
lei woorden voor lichaamsbewegingen,
lichaamstoestanden
etc.
„physique; haleine; ride; stercoraire; teint; ombre du corps
humain; grimace; tintement d'oreille; ronflement; rêve; site".
Eenige namen van kleedingstukken
passen in dezelfde sfeer :
„pagne, linge, habit, drap, jupe; pantalon (2 X ) ; pagne neuf; pagne
dont on se couvre les reins jusqu'au talon; habit, pagne pour les
hommes; culotte, vêtement servant de culotte pour les hommes;
robe; chiffon, haillon, loque; couverture, voile d'un bateau; sangle;
collier, byou, joyau; tortillon".
K. Op de drang naar religie in het wezen
De belangstelling voor
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J e e n d e r voorgaande talen reeds gewezen. 1 ) We vinden hier
dezelfde trek terug in de vorm van een groep woorden voor geloof,
devotie, wonder en andere gelootsfeiten etc. „religion, dévotion;
incrédulité; mission, message, prophétie, ambassade; magie, diablerie, séduction; prière, demande, sollicitation, requête; demande,
oraison; demande, question, interrogation; supplique; miracle,
prodige; fétiche; grisgris, gros coquillage qu'on attache aux reins;
*) W. HIRSCHBERG. Die Plejaden in Afrika und ihre Beziehung zum Bodenbau.
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grisgris, que les femmes s'attachent au côté; purgatoire; orgue".
Het inheemsche geloof staat hier blijkbaar nog naast het Christendom.
L. In het bijzonder konden we in de vooríÍT , í"<!r y t h 0 , 0 É Í e
Êaande gevallen op de maanmythologie wijzen
als een der meest typische vormen der religie
in de matriarchaal georiënteerde culturen. Ook in de feminiene
klasse van het serer komen nog wel enkele diemamen voor, maar
voorzoover te beoordeelen valt, is de band met de lunaire mythencyclus daarbij zeer los. Daarentegen overwegen de namen van allerlei huisdieren, smakelijke visschen etc. Het schijnt dus, dat de
maangestalte hier op den duur als religieuse factor ingeboet heeft,
en daarvoor in de plaats andere standpunten getreden zijn, die de
vrouw als practische bestuurster van het gezin alle eer aandoen !
Men heeft aan diernamen die voor „cheval; cheval blanc; criquet;
taureau, boeuf non châtré; boeuf à bosse (2 X); boeuf châtré; boeuf
porteur; hippopotame; rhinocéros; lion; chameau; antilope, bête
fauve, gibier; biche en général, brute, bête fauve, animal; biche mâle;
biche rayée blanc et rouge; biche rayée blanc et noir; biche grosse
rougeâtre; mouton; carnivore; rongeur; lapin, lièvre; poulain;
chat; papillon; serpent; reptile; écureuil ( 2 X ) ; hibou; ascaride,
ver intestinal, ténia; ver, chenille, vermisseau, charançon; frelon;
hanneton qui coupe les branches des arbres; rat; fourmi ( 7 X ) ;
mouche (2 X); bourdon (2 X ) ; cigale; abeille; pou; punaise; puce;
mite, ciron; sangsue; lézard; cancrelat; oiseau; oiseau jaunâtre;
oiseau tout rouge; canari". Aan namen van visschen die voor
„poisson (10 X); poisson sec; raie, poisson (3 X); espèce de morue;
petite carpe; carpe devenue grande; goberge; sardine (2 X);
dorade; moule; limande, barbue ( 2 X ) ; langouste, homard".
Dat de diernamen als groep zelfstandig zijn geworden blijkt ook
nog uit de vrij omvangrijke périphérie die zich hier daaromheen verzameld heeft; men vindt achtereenvolgens woorden voor gebeurtenissen uit het dierenleven, uit het jachtleven en de vischvangst;
zelfs ook enkele uit de sfeer van de veeteelt, „charogne; griffe; serre,
ongle d'oiseau; mors; ébène; gésier pour les oiseaux; mue; crotte,
crottin; étable, écurie; porcherie; nid; nid, juchoir, tanière; chasse;
tire-bourre; épée, glaine, yatagan; charge d'un arme à feu; pêche
(2 X); trappe, piège; piège; rets, lacet, piège; panier oblong pour
mettre le poisson; amorce, appât".
M. Verder nog een aantal woorden voor last,
P e . Ti?uw en
moeite, verdriet, ongelukken etc. „fardeau; charge,
bet lijden.
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ce quon porte, faix; trouble; misere; inconvénient;
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barrière; objection; contrainte; pression; traverse, obstacle; pénurie,
reste; choc, collision, abordage (2 X); secousse; pillage; brigandage,
vol, rapine, maraude, larcin". Zou het voorkomen daarvan in deze
klasse niet samenhangen tnet de bijzondere capaciteit die de
vrouw bezit voor het verdragen van lijden en verdriet? Allerlei
bekende feiten wijzen in deze richting; men denke vooral aan
de vrouwelijke rol in het menschelijk generatieproces.
N. Verder schijnt hier nog van een bijzonder interesse voor
samenkomsten, groepen, vereenigingen etc. te blijken, het aantal
termen daarvoor valt althans bijzonder op. Zou de gedachte aan
haar eigen uit meerdere leden bestaande familie voor de vrouw de
brug naar deze begrippen gevormd hebben? „Association; groupe,
compagnie, confrérie, société, bande, troupe, multitude, agglomération, foule, attroupement, choeur; affluence d'hommes; concours,
affluence; assemblée; groupe, congrès, jonction, conseil, assemblée;
attroupement; compagnie, assemblée, association, multitude, congrégation, assistance, les assistants; réunion, secte, ligue, conseil,
confrérie, affluence d'hommes".
IV. De historie van bet matriarchaat.

De laatste deelen der feminiene klasse, die vooral met de positie
van de vrouw als agrarische figuur samenhangen, zijn bijzonder
interessant en duiden op een belangrijke ontwikkeling die hier
ingetreden is.
P. Van de uitvinding van de landbouw door de
Het matriarchaat
vrouw hebben we de reflex al in het dyola gezien,
strenge vorm.
^ a n ^ e periode van ware gynokratie die daarop
gevolgd is en die men gewoon is in engere zin
het „matriarchaat" te noemen, herinneren hier ongetwijfeld de
frequente aanduidingen voor heerschappij, waardigheid, wet, voorschrift, gehoorzaamheid etc. „Dignité; domination, règne, régime,
gouvernement, royaume; précepte, édit, décret, statut; déclaration,
prédiction, résolution, annulation; annonce; publication, promulgation, annonce; protection; tutelle; ban; exilé, émigration; loyauté;
dispensation; obéissance; servitude, esclavage, joug, captivité;
domesticité; désobéissance, indocilité; soulèvement, révolte, rébellion". De taak van koningin en priesteres „lag" de vrouw blijkbaar well
Q. Maar vooral W. SCHMIDT in zijn
Het teniívallen van de groóte werk „Völker und Kulturen" heeft
vrouw tot de rang van
,
een agrarische hulpkracht.
verder nog aangetoond, dat op deze eerste
periode van het strenge matriarchaat
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spoedig een felle reactie gevolgd is van de zijde van den man. 1 )
Opnieuw heeft hij de leiding van de agrarische zaken en daardoor
ook die van familie en stam aan zich weten te trekken en is op de
eerste plaats getreden. Tenslotte kwam het zelfs zoover, dat de man
de vrouw als weinig meer dan een slavin ging beschouwen, die
speciaal voor veldarbeid geschikt was, zoodat hij er meerdere
tegelijk huwde om dan eenvoudigweg van de opbrengst van haar
zware arbeid te leven. Wel een treurige belooning voor wellicht de
grootste weldaad, die de vrouw in cultuurhistorisch opzicht aan de
menschheid heeft bewezen! Jazelfs de phasen waarin de afbraak
van de positie der vrouw heeft plaats gehad kon W. SCHMIDT in het
ethnologische materiaal nauwkeurig vaststellen. Steeds meer daalde
haar invloed. Uit de linguïstische feiten laat zich weer juist ditzelfde
aflezen 1 Want wanneer men in de feminiene klasse van het serer de
namen der agrarica gaat verzamelen blijkt direct, dat deze niet
meer zooals nog in het dyola het geval was: samen één gesloten
geheel vormen. De mooie band daartusschen is verbroken. En wat
rest zijn niets anders dan stukken en brokken, die soms geheel op
zichzelf zijn komen te staan en op eigen gelegenheid een périphérie
rond zich verzameld hebben; soms ook tot minimale afmetingen zijn
teruggeloopen. De meest karakteristieke ondergroepen, zooals b.v.
die van de woorden voor allerlei landbouwwerktuigen, zaken van
het zaaien, het maaien, het verwerken van de vruchten etc. ontbreken
zelfs geheel. De verbrokenheid van het totale complex komt scherp
uit. Dit kan.toch geen toeval zijn. Teneinde de vergelijking te vergemakkelijken zullen we weer dezelfde onderverdeeling doorvoeren
als hierboven in het dyola.
1. 14. De woorden voor afpalen, afrasteren en die voor lengteen inhoudsmaten, welke onmiddellijk daarmede samenhangen,
hebben zich het eerst uit de agrarische sfeer los gemaakt. En hun
terrein is zoozeer uitgebreid, dat ze met de vormen van groep 14 tot
één geheel zijn samengevloeid. Het complex is nu zeer gevarieerd.
„Mesure du coude; mesure du pouce au majeur; distance; commencement, début; fin (2 X); bout; achèvement; poignée; bouchée
quand on l'a dans la main, boulette; répartition; partage; morceau
(2 X ) ; section; jour, journée (2 X); journée, travail d'une journée
au champ; point du jour, aube, aurore; soir, soirée, crépuscule du
soir; zénith, midi; hivernage, saison des pluies; hiver; ouest, occident,
couchant; est, orient, lever du soleil, levant; séjour, lieu où l'on
réside, habitation; lieu où l'on garde, dépôt; précédemment, début,
>) W. SCHMIDT. Völker und Kulturen. Regensburg 1924; p. 256 vv.; 539 vv.
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de prime-abord, prélude, exorde; secondement; troisièmement; but".
Slechts in zéér enkele gevallen worden we hier nog aan de landbouw
herinnerd; de namen voor plaatsen en richtingen zijn geheel nieuw
in dit verband.
2. 3. 4. De aanduidingen voor rooien etc, voor akkers en landbouwwerktuigen ontbreken.
5. Die welke met de be vloeiing van het land samenhangen hebben
zich daarentegen weer uit het totale complex losgescheurd; men
heeft nu een groep woorden voor regen, wind, rivieren etc. „la
première pluie; pluie, époque des plus fortes pluies; vent du nordouest; bouffée de vent, rafale; averse, rafale; courant, rivière (2 Χ ) ;
ondée; rade, port, mouillage, ancrage; agrès; tangage". Men zou hier
eerder aan het verkeer op zee of op een rivier gaan denken dan aan
een irrigatie-systeem. Aan woorden voor zon, warmte etc. vindt men
die voor „soleil; rayon; chaleur du soleil, soleil; halo du soleil, de
la lune".
6. Eén woord is er nog voor jonge loot. „pousse".
7. Aan namen van vruchten heeft men echter nog een heele serie,
„banane; igname du pays; citrouille; le fruit du palmier; grain pour
semence; graine, grain; épi de petit mil; épi de gros mil pillé; tas
d'épis mis en rond; amas, tas d'épis; noyau de fruit; fleur d'arbre
rouge; fleur d'arbuste rouge; fleur".
8. Ook namen van boomen zijn in grooten getale achtergebleven,
„palmier haut; palmier nain; cocotier; figuier sauvage du pays
(4 X ) ; manglier; baobab; tamarinier; oranger; citronnier; fromager,
arbre; olivier; palétuvier, manglier (2 X); mûrier, mûre; goyavier;
rônier; arbre qui donne la soie végétale; acacia; caïcédra; sorte de
guimauve; arbre, plante; divers arbres ( 3 X ) " .
9. Woorden voor hagel of andere zaken die de oogst kunnen
bedreigen komen niet voor.
10. Op het oogsten zeli, het vervoer der vruchten etc. wijst alleen
het woord voor „l'action d'aller chercher de la paille".
12. Voor de bewerking der vruchten etc. kunnen genoemd worden: „van; van, sas du pays, tamis". Sterk is dit groepje niet.
13. Als périphérie van de namen van vruchten en boomen vonden
we in het dyola ook een groep woorden voor onderdeden daarvan,
houten dingen etc. Ook in 't serer keert dit complex weer terug, nu
echter met een geheel zelfstandig karakter, „feuille de rônier; ce qui
reste du baobab la fleur étant tombée; culasse ( 2 X ) ; bosquet,
bocage; gerbe, fagot; thé du pays; plante, sorte de plante; plant;
mousse, plante; autruche; buisson; cavité dans l'intérieur d'un
abre; bambou; chardon qui s'attache aux vêtements, chardon (3 X ) ;
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sarclure; guirlande d'herbe; parapluie, parasol en feuilles de rônier;
brandon; paille pour couvrir les cases; liane que mangent les
chevaux; pirogue; godille". Van de oorspronkelijke oriëntatie is hier
toch eveneens weer niets bewaard gebleven!
V. Het ontstaan топ bet marktwezen.

R. Maar met de afbraak van een bepaald stuk
ontwikkeling gaat in de cultuurhistorie meestal
tegelijkertijd ook een stuk nieuwe opbouw gepaard. Er is hier weinig
dat definitief verloren gaat. Gewoonlijk kunnen de resten van het
oude direct weer als bouwsteenen voor iets anders gebruikt worden.
En zoo schijnt hier op de basis van de nu geheel aan de vrouwelijke
invloed onttrokken landbouw voor eigen familie en eigen stam lang
zamerhand een uitgebreid marktwezen ontstaan te zijn. Een prachtig
resultaat van de practische mannelijke organisatiezuchtl Want wat
zal men met het overtollige gaan doen, nu langzamerhand de eene
stam dit product gaat verbouwen en de andere dat? Onderlinge uit
wisseling onder redelijke condities is zeker het beste wat gebeuren
kon. In de dagen van de jacht was aan iets dergelijks lang niet zoo
veel behoefte. Het eerste wat aan een marktwezen vast zit zijn
natuurlijk prijzen, koop, verkoop contract, schulden etc; woorden
daarvoor vindt men hier in grooten getale. „Prix, marché, tarif,
valeur, taux; marché, convention; commission; dette, prêt; crédit;
emprunt réciproque; opération dans l'argot du commerce; convention; engagement, transaction, accord; accommodement; engagement; assurance, promesse, convention, pacte; contract; prime;
dépôt; rachat." Volgens de cultuurgeschiedenis zou het geregelde
handelsverkeer op agrarisch gebied pas vrij lang na de uitvinding
van de landbouw ontstaan zijn, toen men deze wat meer gerationaliseerd had en onderwijl ook het contact tusschen de verschillende naburige stammen inniger geworden was. Dit schijnt hier
ten volle bevestigd te worden.
S. Handelen, koopen en verkoopen, leidt echter automatisch tot geschillen. „Waar er twee ruilen, moet er één
huilen" zegt niet toevallig een hollandsch spreekwoord. Geen
wonder dus dat we hier ook allerlei woorden voor twist, pand, list,
rechtbank, uitspraak etc. hebben; deze vormen het noodzakelijke
complement van de voorgaande groep, „tribunal, jugement, le lieu
du conseil, place publique; cause, procès; accusation, cabale,
imposture; indemnité; réprobation, damnation; injure; arrêt,
sentence; rivalité par suite de nom de famille; contestation; diffamation; confirmation; gage ( 2 X ) ; nantissement; gage, otage;
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paraphe; ruse; tour, ruse; tribut, impôt; solde; salaire, paye,
payement, rétribution, rémunération, remboursement, rançon, taxe,
vengeance, expiation, gage; salaire, rétribution, secours, traitement,
appointement, pénitence imposée à la confession".
Er is echter ook nog een andere mogelijkheid om de indeeling van
deze laatste groep van juridica te verklaren, die niet ongenoemd
mag blijven, en misschien met de reeds vermelde heeft samengewerkt. RATTRAY en TALBOT deelen nl. mede dat één van de belangrijkste typen van rechtzaken die op de inheemsche palavers behandeld pleegt te worden, echtscheidingsprocédure's zijn. Ook langs
deze weg zou hier dus weer de schakel naar de vrouw gevonden
kunnen worden. Vgl. groep А, В etc.
T. Tenslotte resten nog de woorden voor „emploi, grade, nomi
nation, promotion; culbute; dépôt, lie; sciure; cordonnerie; fournaise;
enclume; forge (woorden voor bedrijven?); colline; mont, butte;
kinkéliba (?); ricochet; vert-de-gris; gravelle; transmission; espèce
de danse; éboulis; trot; concert; fantassin; tamtam du roi." De
indeeling daarvan bij deze klasse laat zich niet direct verklaren.
De zesde klasse: van de zaken waarbij de globale totaalindruk
overweegt.
De zesde klasse van het serer heeft tot teekens sg... fana; pi...
ka en is weer vele honderden van stammen groot. Het is de klasse
der zaken waarbij de globale totaalindruk overweegt; de samenstelling met het dubbele stel peripherieën is als gewoon.
Als kern fungeeren een aantal woorden voor vloeibare dingen,
rivieren, de zee etc. Daaromheen passen direct die voor een aantal
in of bij het water levende dieren, visschen etc. Verder ook die voor
zaken welke hol zijn en met vloeistoffen gevuld kunnen worden
(„verre pour boire") en bepaalde atmospherische toestanden en
winden, die wel op het naderen van de regen zullen wijzen, („atmosphère (2 X ) ; aquilon").
Bij allerlei namen voor gevoelens, gemoedsstemmingen, geluiden
en in 't algemeen voor zaken die in zich ondeelbaar zijn of ineens in
hun geheel overzien worden, wordt de belevingstructuur evenmin
verder in zijn momenten gezien. Zoo zijn ook de namen van een
aantal maten, tijdstippen, plaatsen hier terechtgekomen en hebben
de weg gebaand voor die van de dagen der week. „Dimanche (2 X) ;
lundi; mardi; mercredi; jeudi; vendredi; samedi".
Verder telt de zesde sererklasse nog een aantal van niet minder
dan 77 persoonsnamen; blijkbaar type-woorden, die enkel een
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bepaald karakteristiek kenmerk, een domineerende trek aangeven. In de overeenkomstige klassen van het wolof en het dyola
is deze groep lang niet zoo sterk. „La femme préférée; la première
femme; reine-mère; mère, maman, soeur de la mère, matrone, dame;
femme mûre; femme de Γ oncle; madame, dame; vierge; prince;
père, papa, frère du père; frère de la mère, patron, président,
supérieur (I); veuve; veilleuse; ouvrier; marmiton; paysan, cultivateur; païen, athée; roturier; affranchi, bourgeois; circonciseur;
celui qui est chargé des nouveaux circoncis; prêtre d'un fétiche,
sacrificateur; 'prêtre; 'abbé, aumônier, curé, ecclésiastique;
évêque; *pape; 'Messie; 'Trinité; dévot; séraphin; ange; 'parrain;
'maçon; chef, gouverneur, commandant, directeur, général d'
armée, conducteur, maître; officier; 'pilote; brave, un grand
guerrier; luron, athlète, hercule; athlète, lutteur; 'cavalier; 'page;
commis; collecteur d'impôts; individu; agent de police; celui qui
a une taille effilée; premier-né; camarade, condisciple; ascendant;
camarade; condescance; colin-maillard; ministre; trésorier,
économe; bourgmestre, maire, chef de village; 'soldat; troupier,
militaire, soldat; docteur (2 X); savant, docteur; témoin; garant;
bouffon". Speciaal op gedeclasseerde of uitgestooten wezens wijzen
de woorden voor „celle qui est moins aimée; subalterne, subordonné; demier-né; barbare; 'domestique; 'satan, démon ( 2 X ) ;
démon, somnabule; un pauvre diable, pauvre hère; infirme,
paralytique; 'hérétique; rôdeur, vagabond, errant, étranger,
voyageur; canaille, bandit, fripon, galopin, gredin, libertin, malfaiteur, maraud, polisson, voyou, sacripant, vaurien; récidive,
ivrogne."
Dat hier zooveel leenwoorden of daarmee gelijk te stellen vormen
voorkomen (de door P. GREFFIER uitdrukkelijk als zoodanig gekenmerkte staan apart aangeduid), is zeker geen toeval. Van dragers
van hooge ambten, geesten etc. houdt men zich ook in psychologisch
opzicht gaarne op een zekere „afstand", zoodat hun individueele
kenmerken spoedig naar de achtergrond gedrongen worden. In de
tweede groep werken nog bijzondere waardeeringsfactoren mee.
Ook ten opzichte van een groot aantal aan het christendom ontleende zaken schijnt het hier tot geen intieme belevingsnabijheid
gekomen te zijn. „'Autel; 'avent; 'baptême; bénédiction (2 Χ);
'cénacle; 'chapelet (2 X ) ; 'communion; 'confirmation (sacrement);
'consécration; culte; dévotion; église; éternité; 'évangile; 'neuvaine;
faute, péché ( 2 X ) ; grace ( 2 X ) ; 'hérésie; 'hostie; impie; miracle;
miséricorde; 'myhrre; mystère; 'ordre (sacrement); 'sacrement;
'sacrifice; sanctuaire; 'scapulaire; 'soutane; vêpres." Hoe fijn licht
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de onvertrouwdheid hier tot zelfs door de taalvorm heenl Het
aantal woorden van dit type is in kl. 6 nog zelfs grooter dan in
Ы. 2 of 3.
De z.g. zevende klasse.
Van de zooeven behandelde klasse heeft P. GREFFIER zorg
vuldig een andere gescheiden gehouden met teekens sg. fa.. fana;
p i . . ka. Alleen in het singulare is hier dus een onderscheid met klas 6.
Practisch is er echter nóch in structuur nóch in semantisch opzicht
verder verschil te bekennen. Precies dezelfde vormgroepen keeren
in juist dezelfde constellatie terug. Daarenboven weet P. GREFFIER
in totaal slechts 28 fa.. /crna-woorden op te geven, wat wel een
bijzonder laag getal is voor de vele duizenden van vormen die in
de „Vocabulaire" voorkomen. Waarschijnlijk is hier dus een misverstand in het spel, en is enkel in kl. 7 een ander (vroeger) overgangsstadium uit het verschuivingsproces der klasseteekens
bewaard gebleven dan in kl. 6. Uit 'fana.. kon natuurlijk pas via
*fana.. fana en 'fa., fana het eindpunt., 'fana ontstaan, dat
in kl. 6 al bereikt is.
De achtste klasse: der zaken zonder uitgesproken numerus.
De 8e serer-klasse met het teekenstelsel sg. gi.. la; pi. α . . aka is
die van de namen der zaken zonder uitgesproken numerus, en staat
kl. 6 dus in allerlei opzichten na. We vinden achtereenvolgens de
gewone groepen vormen voor zeer uitgebreide dingen of dingen die
ineens in hun geheel overzien worden, voor massa's en groóte hoeveelheden, voor vloeistoffen en holtes, voor eenheden en maten. En
tenslotte voor half- of heel abstracte zaken.
Ook hier is bij enkele vormen het oude ongedifferentieerde typenzien der totemisten weer bewaard gebleven; b.v. bij die voor „veuve
de mauvaise vie; nabot, nain". Merkwaardigerwijze ook bij die voor
„boeuf; bouc; cochon"; dat wil dus zeggen bij de namen van drie
laat bij de Serervolken geïmporteerde dieren. Alle andere diernamen
zijn elders terecht gekomen. De Sererneger assimileert blijkbaar niet
snel. Bij alle respect voor de kostbare zaken uit de vreemde cultuur
beschouwt hij deze toch nog lang als „vreemd" en min of meer
.„onvertrouwd". Zelfs hier waar het huisdieren betreft!
De negende klasse: van de

veeteeltf?).

De 9e klasse van het serer, waarvan het lidmaatschap met de
ieekens sg. fo.. ola, pi... ka aangeduid wordt, bestaat uit de
•volgende 23 woorden: „lait ( 2 X ) ; lait des femmes, suc; premier
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lait d'une vache qui a mis bas, le premier vin tiré d'un palmier;
caillé, caillebotte ( 2 X ) ; beurre; beurre frais; bouverie; vin de
palme, tari; vin du haut palmier, vin de rônier; eau de mer;
saumâtre; sel; fumée; jonc; jus, résine, sève; lavure (2 X); lavure
de mil ; lande; potage; poussière". Bij het eerste negental gaat het
zeker over woorden díe op het winnen van melk, de bereiding van
boter etc. betrekking hebben; bij het daarop volgende drietal over
het winnen van wijn. Verder volgen nog drie woorden die met de
bereiding van het zout in verband staan. In al deze gevallen betreft
het dus voor de nigritische economie zéér belangrijke procedé's. De
beteekenis van het woord voor „jus, résine, sève" laat zich wel
passen in deze sfeer; ook de indeeling van die voor „lavure; lavure
de mil; potage" zou nog wel te verklaren zijn. Maar wat te denken
van de woorden „fumée; jonc; lande; poussière"?
Misschien hebben we in dit geval dus met een klasse van de namen
van producten, en wel speciaal van producten van de veeteelt te
doen. De runderteelt is in latere tijd naast de jacht en vooral de
landbouw een van de grondpeilers voor de economie der W.
Sudanstammen geworden. Daarop gaat wellicht in laatste instantie
de constitutie dezer klasse terug.
Schematisch voorgesteld krijgt het nominale sererstelsel het
nevenstaande aanzien.
Jonger zijn hier in ieder
geval kl. 4, 5 en 9, maar
verder valt er over de
ontwikkeling van dit geheele systeem niet veel
te zeggen. Vooral ook
niet omdat de teekenvormen zoo sterk in verval zijn en er dus b.v.
geen middel is om vast
te stellen, waar de plu(ruim 5000 woorden)
rale indices, die later in
kl. 6 (7) en 8 ingevoerd zijn, oorspronkelijk vandaan komen. Opmerkelijk is echter, dat het semantische argument hier blijkbaar voortdurend de situatie beheerscht heeft. Van de innige verweving van
de klassificatietendenzen met de overige deelen van het grammaticale systeem, zooals die b.v. in het dyola zoozeer trof, is hier niets
te merken. Zelfs bij de deminutiva is het constitutieproces aan de
semantische zijde begonnen.

HOOFDSTUK VI.
De nilotische talen.
Het groóte onderscheid tusschen de taalgeschiedenis van de W.
en de О. of Anglo-egyptische Sudan is zeker hierin gelegen, dat wat
zich in het W. in een sfeer van betrekkelijke rust af heeft kunnen
spelen in het O. veel meer schokmatig en veel meer fluctueerend is
verloopen. En de oorzaak daarvan is duidelijk allereerst weer een
zuiver geograpisch feit. Kon de W. Sudan zooeven kortweg als de
„zak" van N. Afrika, als de uithoek waarin dit heele gebied tenslotte
doodloopt, gekarakteriseerd worden; het O. deel is geheel op
transito-verkeer berekend, in verhouding nog meer als het Tchadbekken. Naar alle kanten ligt het vrijwel geheel open. En ieder volk
dat uit het N. of het N. O. komt binnengedrongen moet hier als het
ware terecht komen of minstens even passeeren; natuurlijk als het
van tevoren niet al verder naar het W. is opgetrokken. De Nijl en
zijn vele zijtakken, die zoo diep het land in reiken, vormen een
prachtig verkeersstelsel. En daarenboven is het achterland bijzonder
vruchtbaar, het biedt zoowel goede bouwgrond als vette weiden. Kon
het dan anders of ieder reeds opgebouwd stuk taalstructuur moest
hier telkens weer worden afgebroken en vernietigd: door de stoot
van een nieuw aanstormend volk? Vooral in het stroomgebied van
de Bahr-el-Ghazal en de Bahr-el-Arab vinden we thans practisch
niets anders meer dan brokstukken en resten van een vroeger veel
schooner en aaneengesloten geheel. En daar komt dan nog bij, dat
zich in het latere deel van de O. taaihistorie vooral hamitische of
althans gehamitiseerde stammen met de oorspronkelijke nigritïsche
bevolking hebben gemengd. Totaal onverwante elementen dus, die
aanvankelijk waarschijnlijk in Azië thuis hooren en in het algemeen
klare, koele en logische denkers zijn. Maar de negers zijn ondanks
him uiterlijke ruwheid bijzonder fijn van aanvoeling en delicaat van
oordeel. Welk een radicale omvorming van het taalsysteem moet
hier dan telkens hebben plaats gehad; en niet het minst in het stelsel
der nominale klassificatie, dat juist de subjectieve waardeeringen en
aanschouwelijkheidsvormen van de taalsprekers reflecteertl Over
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hoeveel cultuurfeiten zullen de veetelende Aziaten geheel anders
hebben geoordeeld dan de autochtone Afrikanen! In het W. klemt
de kwestie van de hamitische invloed eigenlijk alleen bij het haussa,
het ful en misschien ook het songhay.
Bij zulk een wisselende en geaccidenteerde historisch-geografische
situatie is het uit de aard der zaak niet mogelijk precies de grenzen
van de nilotische talengroep aan te geven. Ook dit probleem is hier
veel moeilijker als in de W. Sudan. Voortdurend dient er rekening
te worden gehouden met nilotische deelen, die later onder vreemde
invloed zijn geraakt, of waar omgekeerd de nilotische infiltratie pas
secundair en partieel ingedrongen is. De groepsgrenzen zijn vloeiend.
In het Z.W. en het Z.O. deel van het gebied verloopt alles in dit
opzicht nog vlot. In talen als het zande, het mangbetu, het kwafi, het
tatoga en het iraku hebben we hier zeker goede eindpunten en overgangsgevallen naar aangrenzende groepen van andere structuur. 1 )
Maar vallen het bari en het masai nog onder de nilotische groep of
zijn dit reeds kuschi tische talen? En het nuba? En wat te denken
van de nieuw ontdekte bantuide talen van Z. Kordofan als talodi,
tumeli, eliri, kanderma etc?
MEINHOF is om al de onderlinge verschillen die hier zeker aan den
dag treden ineens zoover gegaan, dat hij het bestaan van een zelfstandige nilotische taalgroep vlakweg ontkend en al de talen, die
daartoe zouden behooren op de een of andere wijze bij het „sudantype" ingelijfd heeft. „(Mit) dem Begriff ^ilotisch'.. (ist) etwa
ebensoviel anzufangen wie mit dem Begriff .Donausprachen'. Es
werden am Nil Sprachen sehr verschiedener Herkunft gesprochen,
und es gibt keine nilotische Sprachform die sich von andren klar
unterscheiden liesze und eigenen Gesetzen folgt. Ich bin durch das
Studium der Sudansprachen zu der Überzeugung gekommen, dasz
es sich hier im Wesentlichen um isolierende Sprachen handelt. Sie
haben weder Genus noch Klasseneinteilung, ihre scheinbaren
Flexionsformen zerfallen in meist einsilbigen Wurzeln. Diese
Wurzeln sind im übrigen formlos.. Es ist WESTERMANN gelungen,
den Nachweis zu führen, dasz diese Sprachgruppe tatsächlich bis
Nubien reicht". 2) Maar zulke hooge eischen, als b.v. nog wel voor
het bantucomplex kunnen gelden, al is ook daar de taaihistorie niet
geheel van schokmatigheid vrij te pleiten, mogen hier niet gesteld
worden! Tot de rust voor het uitkristalliseeren van een zuiver en
afgerond taaitype, voor de vorming van één vast aaneengesloten
') H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu. BaeszlerArchiv Bd. XI (1927); p. 1—129.
2
) С. MEINHOF. Die Sprachen der Hamiten; p. 3.
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taalfamilie, hebben de omstandigheden het in de O. Sudan nooit
laten komen. De kwestie is dat hier twee groóte volkeren- en taailagen, twee groóte systemen van taaltendenzen op elkaar gestooten
zijn, juist zooals dit ook in de W. Sudan het geval geweest is: het
oudere taaitype der totemisten en het jongere der later aangekomen
matriarchale stammen. Op allerlei manieren, in allerlei wisselende
verhoudingen zijn daar kruisingen en mengingen tusschen ontstaan.
En vóór zich nog al deze processen volledig hadden voltrokken
kwamen daar vanuit het O. nog de woeste hamitische stammen overheen waarover we reeds gesproken hebben. En ook deze hadden
weer him eigen eischen met betrekking tot de taalstructuur, zoodat
alles bijeengenomen een vrij verward geheel ontstaan is. In het
N., juist in de landschappen Wadaï, Dar-Fur, Kordofan, Meröe,
waar de groóte invalspoort lag, een aantal zuivere vertegenwoordigers van het ingedrongen matriarchale type, waarvan het nuba met
zijn vele dialecten het centrum vormt. Maar in het O. en in het
middengebied talen als b.v. het mangbetu en het gang, waarin nog
betrekkelijk veel van de oorspronkelijke totemistische trekken bewaard gebleven is. En daartusschenin allerlei overgangsgevallen en
vooral ook veel gapingen. Zuivere, hoewel half voltooide, mengproducten zijn althans de bantuide talen van Z. Kordofan, waarvan
er reeds enkele genoemd zijn. Secundair hamitisch beïnvloed zijn
zeker talen als het bari, het masai. Men zou kunnen zeggen, dat de
verschillende ondergroepen en ontwikkelingsphasen, die in de W.
Sudantaalhistorie vrij scherp onderscheiden kunnen worden, hier
telkens in elkaar overgevloeid en over elkaar geschoven zijn. De
historische en geographische continuïteit daartusschen is verbroken.
„Nicht alle Typen sind (hier) gleich typisch" kan men DREXEL nazeggen. De nilotische talen zijn alle in mindere of meerdere mate
mengtalen, een ideale soort daarvan bestaat niet. De concrete werkelijkheid is daarvoor veel te complex.
En het is dus volkomen terecht, dat onderzoekers als MURRAY
en C. CONTI ROSSINI later inzake de kwestie van de verwantschap
tusschen de nilotische talen, het ontstaan en het karakter daarvan,
een ietwat milder en ruimer standpunt hebben ingenomen. 1 ) Eén
dat misschien aanvankelijk minder kritisch en technisch aandoet,
maar daartegenover zeker het onmiskenbare voordeel biedt meer
direct bij de onmiddellijke taaihistorie van deze streek aan te sluiten
dan dat van MEINHOF. Trouwens ook de morphologische overeen·) G. W. MURRAY. The nUotic languages. A comparative essay. J R A I Bd. 50
(1920), p. 327—368. С. CONTI ROSSINI. Lingue nilotiche. R S О Bd. XI (1926), p.
.69—102! p. 121—16819
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stemmingen tusschen de verschillende talen zijn achteraf èn ín aantal
èn in verspreiding nogal meegevallen. Vooral С CONTI ROSSINI
formuleert zijn conclusie zeer voorzichtig, maar deze is daardoor des
te waardevoller. „L'esame morfologico — se non erro — dimonstra
l'existenza d'un grande gruppo linguistico, che dalle regioni eritree
fra il Gas' ed il Setit protendesi per la vallata del Nilo sino al lago
Vittoria ed ai contrafforti del Chilimangiaro.. La denominazione di
Nilotico, pel gruppo linguistico ha contenuto scientifico, como ha già
sufficiente evidenza geografica.. Ulteriori conoscenze, maggiori
elementi di studio completeranno i sottogruppi, e potranno far sorgere nuovi divisioni, con idiomi oggi ignoti о troppo male conosciuti".
En als trekken van het nilotische systeem worden verder nog aan
gevoerd „nessuna distinzione di genere nei pronomi, nei verbi, nei
sostantivi; in qualche famiglia, deliniamento d'una distinzione,
fondata sull'uso di speciali elementi d'origine determinativa, fra
grande e piccolo, forte e debole, maschio о femmina.." Ook
WESTERMANN heeft later ingezien, dat men hier bij slot van rekening
vei der komt met wat minder scherp enkel op 't kompas der morpho
logie te zeilen en spreekt dan van de nilotische talen als „a clearly
circumscribed group of african languages". 1 )
Alles bijeengenomen bestaat het nilotische taalblok dus uit be
paalde verder ontwikkelde lagen van het mangbetu en het zande; en
verder het shilluk, dinka, mekan, nuer, anywak, gang, lango, kavirondo, bari, nandi, suk, turkana, masai, liri, kwafi, (tatoga en iraku).
In volkomen overeenstemming met de meening van REINISCH,
SCHUCHARDT, DREXEL, LANG en indirect ook die van KAUCZOR en
ZYHLARZ krijgt ook het nuba met zijn beide groóte dialectgroepen
hier zijn plaats, en wel zijn voorname plaats naar we al zagen.2)
En verder zijn daar dan nog tagoy, tumale, shibum, kawama, lumun,
kanderma, tumtum, talodi, lafofa, eliri uit Z. Kordofan. Voor het
barea en het kunama, die beide juist op het grensgebied van N.
Abessynië gesproken worden, heeft de matriarchale laag der nilotische groep zeker een belangrijk deel van de taalstructuur geleverd,
') D. WESTERMANN. The Shilluk People. Berlin 1912; p. 33.
*) L. REINISCH. Die sprachliche Stellung des Nuba. Wien 1911. H. SCHUCHARDT.
Bari und Dinka. WZ KM Bd. XXVI, p. 11—41. К. LANG. Barea und Nuba. Folia
Ethno-glossica 2; p. 21—26. D. KAUCZOR. Die bergnubische Sprache (Dialect von
Gebel Delen). Wien 1920. E. ZYHI.ARZ. Zur Stellung des Darfur-Nubischen.
W Ζ К M Bd. XXVIII (1928), p. 84 vV. — Gnindzüge der nubischen Grammatik
im christlichen Frühmittelalter (Altnubisch). Leipzig 1928. Ook nog С. CONTI
ROSSINI. Studi su popolazioni dell'Etiopia. R S О Bd. Ill (1912); p. 849—900;
Bd. IV (1913); p. 599—651; Bd. VI (1915); p. 365—425. — Per la conoscenza,
della lingua cunama. G S A I Bd. XVI; p. 187—227.

275

maar de hamitische inslag schijnt later toch overheerschend geworden te zijn. Deze talen worden hier verder dus buiten beschouwing
gelaten.
Van sommige nilotische talen als b.v. het anywak is niet meer dan
een korte woordenlijst bekend. Van andere als die uit Kordofan
slechts een vrij globale grammaticale schets met verder eenig lexicologisch materiaal. Maar we moeten nu eenmaal roeien met de riemen
die we hebben, en met kritiek en voorzichtigheid laat het zich daarmede ook wel een heel eind brengen. Bij de behandeling van de
nilotische taalfeiten zullen we ons juist zooals zooeven weer vooral
door genetisch-historische gezichtspunten laten leiden. En dus onderscheiden: 1. taalfeiten die afkomstig zijn uit of direct aansluiten bij
het oude totemistische taal type; 2. feiten die bij de inval van de
matriarchale stammen behooren; 3. de uit deze beide lagen ontstane
half of heel volgroeide mengvormen; en 4. de feiten die op de invloed
van hamitische of hamitoide zijde wijzen. Een gaaf aaneengesloten
geheel wordt daarmede wel niet verkregen ; we zullen vaak op
gapingen en lacunes stooten waarover we heen moeten springen.
Maar toch wel een inzicht in die factoren die successievelijk het
krachtigst op de taaihistorie hebben ingewerkt. En zoo sluiten we
ook het nauwst aan bij de parallelle feiten uit de W. Sudan, die hier
nooit uit het oog verloren mogen worden.
A. De oude totemistische onderlaag.
Dat het taalsysteem der aanvankelijke totemistische volkeren,
zooals we dat in de centrale Sudan vooral in de aequatoriale taalgroep kunnen leeren kennen, hier in het O. niet meer intact gebleven
is spreekt na wat daarover reeds is medegedeeld wel vanzelf. Overal
zijn de oude trekken reeds verdwenen, of minstens is de samenhang
daartusschen verbroken. Zoodat thans niets meer over is dan enkel
oude en verwarde resten, die niet thuis te brengen zouden zijn in
de taalgeschiedenis, als we niet voortdurend de parallel van de
W. Sudan tot onze beschikking hadden. Als zoodanig is het totemistische type hier verdwenen. Feiten als in de mandingo-dialecten b.v.
nog regelmatig voorkomen op het gebied van de constitutie der
nominale kategorie, de numerusdistinctie etc, behooren in de O.
Sudan tot de zeldzaamheden. We zitten hier op de onderste laag
der taalontwikkeling en véél, zéér veel daarvan is later totaal omgebouwd.
1. Zoo staat b.v. alleen voor het dinka met voldoende duidelijkheid vast, dat hier de differentiatie der verschillende woordsoorten
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nog pas begint doorgevoerd te worden. MlTTERRUTZNER schrijft:
„Fast alle dinkaischen Verba sind primitive Wurzeln welche nicht
selten — ohne grosze Veränderung der Quantität u.s.w. — auch als
Substantive, Adjektive oder Präpositionen gebraucht werden".1) In
het bari zijn het blijkbaar vooral de namen van hoog gewaardeerde
zaken, die zich het eerst en het verst van het oude stadium der zinswoorden verwijderd hebben, juist zooals dit ook in het khassonke
het geval is. MlTTERRUTZNER geeft b.v. gevallen als car „richten",
car-et „Gericht", ka-car-a-nit „Richter"; yol-o „singen", yol-et „Gesang, Lied", ka-yol-o-nit „Sänger, Sängerin". De nieuwe barigrammatica van SPAGNOLO wijst op analoge voorbeelden.2) Een
vorm als shilluk α-bu „poor" naast bu „to have not" beteekent naar
etymologisch-historische ontleding eigenlijk „die-niets-heeft, diearm-is, een arme"; o-kok „flower" naast kogo „to blossom" ongeveer
„die-bloesemt". Hier is het dus vooral de nadere determineering in
semantisch opzicht, die het ontstaan der nominale kategorie ver
raadt; de teekens a-, o- etc. zijn van deiktische oorsprong. Maar in
talen als het zande, het nandi en vanzelf natuurlijk ook het groóte
aantal bantuide talen van Z. Kordofan zijn al duidelijk 2 of 3 scherp
gescheiden kategorieën: verba, nomina (substantiva, adjectiva) etc.
ontwikkeld.
2. Van meer direct belang voor ons doel is de kwestie van het
ontstaan van het nominale numerus, die beter bestudeerd is en
waarbij duidelijk blijkt, dat ook de beide muneruskategorieën in dit
type van talen nog pas in eerste opkomst zijn. De numerusdistinctie
lééft hier nog volop, is niet zoozeer vermechaniseerd en door analogie vereenvoudigd in zijn uitwerking als b.v. bij ons. De natuurlijke
aanschouwing der dingen met al de wisselende mogelijkheden daarvan is nog van veel invloed, en daarom staan alle nominale groepen
ook volstrekt niet gelijk in dit opzicht. Zoo zijn het in het gang, de
taal der Acholi-stammen ten N. van het Victoria-meer, nog alleen
de persoonsnamen die het onderscheid tusschen singularis en pluralis
uit kunnen drukken. Men heeft hier b.v. een zeer algemeen gebruikt
prefix la- waarmede nomina agentis of patientis afgeleid kunnen
worden van transitiva, maar alleen als het namen van personen
betreft staat daar lu- naast voor het meervoud; la-lonyo „a rich
») J. С MlTTERRUTZNER. Die Dinkasprache in Central-Afrika. Brixen 1866;
p. 29. — Die Sprache der Bari in Central-Afrika, Brixen 1867; p. 16.
R. C. R. OWEN. Bari grammar and Vocabulary. London 1908; p. 7, § 18
(prac tisch niets anders dan een bijna letterlijke vertaling van het voorgaande
werk).
*) FR. SPAGNOLO. Bar' grammar. Verona 1933.
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man" pi. lu-lonyo; la min'min „a fool" pi. lu-min'mirí maar labwor
„lion, lions". Toch begint ook bij sommige andere groepen reeds een
plurale op i- in te dringen; got „hill" pi. godi, guài; ot „house" pi.
odi, udì; dyel „goat" pi. dyegi. Ook hier heeft zich de nieuwe taaidifferentiatie dus weer in een sfeer van bijzondere waardeering voltrokken. Aanvankelijk konden alleen de woorden voor kostbare en
gewichtige grootheden als de hier genoemde daar de weerslag van
ondervinden. 1 )
Maar met deze eerste doorbraak is de overwinning op het volle
nominale front nog lang niet bevochten; vóórdat het zoover is moet
er nog heel wat tijd verloopen. Zoo verzetten zich in het kavirondo
b.v. speciaal de namen van dieren nog lang tegen het invoeren der
numerus distinctie. Hier kon het oude ongedifferentieerde typenzien,
de voorkeursrichting der totemistische jagerstammen, zich natuurlijk
gemakkelijk nog lang doen gelden. Ook bij de namen van ziektes,
abstracta en plaatsen kan nog geen numerusonderscheid worden
uitgedrukt; nyalolwe „sleeping sickness"; kar-nindo „sleeping
place"; kar-bet „sitting place". Volgens de voorbeelden van MlTTERRUTZNER is in het dinka precies hetzelfde het geval, vooral met de
diernamen. 2)
In eenige talen uit het Z.O. zijn we echter al een stapje verder
gekomen op dit punt. Hier laten de genoemde nominale groepen wel
reeds de numerusdistinctie toe; maar in tegenstelling met wat elders
plaats heeft is het thans vrij geregeld het singulare, dat met een
speciaal teeken uit de affixlooze plurale vorm wordt afgeleid en niet
omgekeerd. Zoo heeft men b.v. bij de 4e groep van masai-nomina,
die volgens HOLLIS een groóte groep namen van volkeren, stammen
of andere daarmede gelijk te stellen groepen, en verder ook vooral
namen van insecten, kleine dieren, vogels en woorden voor min of
meer collectieve begrippen omvat, een speciaal singulariseerend
teeken -i of -ni. Bij de 5e groep van namen van zaken, die het eerst
in een zekere collectiviteit, een zekere complexiteit worden overzien,
doet -a of -o in analoge functie dienst. Il-Ashumba „the Swahili
(pi.)" maar Ol-Ashumba-i „a Swahili"; Il-Turkana „the Turkana
(pi.)" maar Ol-Turkana-i „a Turkana"; i-roruat „the foot-prints"
maar sg. e-roruat-a; il-papit „the hair" maar sg. ol-papit-a. Uit het
nandi kan men daar direct de groepen 10 en 11 naast zetten, die
'J Α. L. KlTCHING. An Outline Grammar of the Acholi-language. London 1932;
p. 3.
2

) SOME FATHERS OF S T . JOSEPH'S SOCIETY. A Handbook of the

Kavirondo

language. Kisumu z. j . (1920); p. 11. J. С MlTTERRUTZNER. Die Dinka-Sprache;
p. 15. Voor bet lango vooral J. H. DRIBERG. The Lango. Londen ζ. j . ; p. 290—296.
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resp. bestaan uit „a large number of substantives which were
probably first known as collective nouns" en „names of tribes of
people, and of trades or callings", en resp. -a, -o, -fa, -io, -ya, -yo en
-in als singularísator hebben. En uit het suk groep 1 en nog enkele
andere kleine verspreide series vormen van analoog karakter. Bij
de andere nomina is voortdurend de plurale vorm secundair; nandi
róboon „potatoes" maar sg. roboon-io; sege „soldiers" maar sg.
sege-in; Nandi „the Nandi" maar sg. Nandi-in; suk kokel „stars"
maar sg. kokel-ian. Maar bij de namen van stam- of volksgroepen
wordt nu in het masai ineens weer de gewone wijze van pluraliseering aangetroffen; waartoe natuurlijk juist het speciale waardeeringskarakter van de aangeduide personen aanleiding heeft gegeven!
Dat doorbreekt de hier anders regelmatig gevolgde regel. Ol-Maasani „de Masai-neger" pi. ll-Maasa-e „de M. stam"; Ol-Aïsungu-i „een
Europeaan" pi. Il-Aïsungu-n „de blanken"; Ol-Musungu-i (<swahili
mzungu) „de ,governor', aan wien wij onze schatting moeten afdragen" pi. Il-Musungu „de blanken". Hoe deze toestand in het masai,
het nandi en het suk ontstaan kan zijn naast die uit het kavirondo
en het dinka, waarin immers vrijwel dezelfde nominale groepen naar
voren komen, volgt eigenlijk reeds half uit de formuleeringen van
HOLLIS en MERWYN BEECH die hier overgenomen zijn.1) Van nature
is de oude affixlooze nominale stam vanzelf numerusloos. Maar later
toen de scherper analyseerende denkvorm in de taalstructuur begon
door te dringen, werd deze overal tot het grammatische singulare,
waar de natuurlijke normale aanschouwing den spreker het eerst
het enkele exemplaar van de soort voor oogen stelde. Later moest
daar dan het meervoud weer van afgeleid worden met een speciaal
affix. Bij de stamnamen en de andere hier genoemde groepen geldt
de natuurlijke en meest eenvoudige ervaring echter juist de collectiviteit, het meervoud, waardoor nu het singulare apart gevormd
moet worden. „To words denoting a collective class, or perhaps to
old plurals, no longer distinguished adaequately from the singular",
schrijft MURRAY terecht,2) „selective words meaning a man, a
definite kind of man, or an instrument, were added to mark
particular individuals of those classes". Over de diernamen, waar
weer andere factoren van invloed zijn geweest, is hierboven al
gesproken. De regelmatige correspondentie van 2 zelfstandige
Ч А. С HOLLIS. The Masai, their language and folklore. Oxford 1905;
p. 18—33. — The Suk, their language and folklore. Oxford 1909; p. 166—180.
MERWYN W. H. BEECH. The Suk, their language and folklore. Oxford
1911; p. 54—63.
*) G. W. MURRAY. The Nilotic languages. J R A I Bd. 50 (1920), p. 356.
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singulare en plurale teekens, zooals die b.v. in de westersche talen
voorkomt, is pas van veel later tijd.
Zoo wordt het nu ook begrijpelijk, waarom het in verschillende
nilotische talen soms precies hetzelfde morphologische procédé,
b.v. een verandering van quantiteit, kan zijn, waarmede nu weer
eens het plurale uit het singulare en dan weer juist omgekeerd het
singulare uit het plurale wordt afgeleid; dinka pur „Karst, Ackereisen" pi. pur maar evenzoo tîm „Bäume, Wald" sg. Um „Baum".
De lange vocaal dient hier blijkbaar voor het „van nature" gegeven
numerus, de korte voor het secundair daarvan afgeleide. Erg
scherp gescheiden zijn de beide numeruskategorieën hier dus nog
niet. En verder blijkt nu ook, waarom het zoo vaak juist teekens
van oorspronkelijk deiktisch karakter zijn die als numeruselementen zijn gaan optreden. In de W. Sudan hebben we dit verschijnsel reeds herhaaldelijk gezien. Zoo leidt WESTERMANN
shilluk -k b.v. direct af van ak „these"; vgl. nuer ka-, ké-, ke- naast
ké' „they". Hoe sterk de determineerende kracht soms nog nawerkt blijkt ook uit een vertaling als WESTERMANN geeft van nuer
ke'-lon „they (are) lions", en dus niet gewoon „lions". Eigenlijk
zijn het op deze phase der taalontwikkeling dus alleen de zeer
bepaald bekende zaken die kunnen worden „geteld", overal elders
overweegt nog het globale type.
B. De matriarchale invasie.
De verspreiding van de typische taaltrekken, die we vooral in
de Bomu-taalhistorie reeds als annex aan de groóte matriarchale
invasie in N. Afrika hebben leeren kennen, vormt waarlijk een
locus classicus op de afrikaansche taalkaart. Tusschen de le en
4e cataract, in Kordofan en Darfur waar vooral nubische dialecten
gesproken worden, ligt blijkbaar het centrum der actie, de haard
der allogene besmetting. Vrijwel al de bedoelde trekken keeren
hier terug en vormen samen één groot aaneengesloten geheel.
Meer naar het Z. is de ééne gave stijl echter spoedig verbroken.
De oude totemistische ondergrond doet zich veel scherper gelden
en slechts op enkele verspreide punten heeft de latere infiltratie
het kunnen winnen. Hier staan we duidelijk in het gebied der
périphérie, der diaspora. Darfur, Meroe en Kordofan zijn de
invalspoort geweest voor de matriarchale stammen, en vandaar
zijn deze voortgetrokken naar het Z.O., en iets minder krachtig
ook naar het Z.W. Het nuba kan in de nilotische taalgeschiedenis
dus met geen mogelijkheid gemist worden.
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Nu zijn we over het nubisch gelukkig vrij goed ingelicht. Vooreerst door de beide groóte boeken van REINISCH en LEPSIUS, die
elkaar in vele opzichten aanvullen maar ín andere ook tegenspreken. *) Verder door de jongere studies van ALMKVIST en
2
KAUCZOR en nog enkele andere over bepaalde dialecten. ) En
tenslotte is in de laatste jaren ook nog het oud-nubisch uit de
vroeg-christelijke tijd toegankelijk gemaakt door de studies van
3
GRIFFITH, JUNKER, ScHäFER, CZERMAK, ZYHLARZ e.a. ) De laatste
vatte alle daarop betrekking hebbende gegevens klaar en goed samen
in zijn boek Grundzüge der nubischen Grammatik im christlichen
Frühmittelalter (Altnubisch). Leipzig 1928. Maar welk werk men
nu ook raadpleegt, welk der dialecten men ter bewerking kiest,
steeds liggen de kenmerken van de matriarchale denkvorm
duidelijk in het taalsysteem gereflecteerd. Zoo onderscheidt b.v.
het oud-nubisch, dat in dit verband vanzelf de meeste beteekenis
heeft, al duidelijk tusschen nomina en verba. (1) Elk van deze beide
kategorieën heeft zijn eigen vormingswij zen en vormveranderingen. Alleen het verschil tusschen substantiva en adjectiva is
nog niet scherp. „Seiner Funktion nach" vermeldt ZYHLARZ „dient
das N o m e n . . b) als nähere Bestimmung eines andren Nomens..
Die letztere Verwendung zeitigte das Auftreten einer Anzahl
nominaler Ausdrücke, die ihrem Inhalt nach adjectivisch aufgefaszt werden könnten, die sich aber formell in keiner Weise von
der Bildung dinglicher Nomina unterscheiden. Nur in diesem Sinn
ist also von einem Adjektivum im Nubischen die Rede". 4) (2) Ook
het numerusonderscheid wordt hier steeds goed geobserveerd. (3) Een
eigenlijk artikel bezit het oud-nubisch niet; daarvoor in de plaats
echter een determinant-/ die aan de stam van alle nomina kan
>) L. REINISCH. Díe Nubasprache. Wien 1879. — Die sprachliche Stellung des
Nuba. Wien 1911. С. R. LEPSIUS. Nubische Grammatik. Berlin 1880.
s
) H. ALMKVIST. Nubische Studien im Sudan. Leipzig 1911. D. KAUCZOR. Die
bergnubische Sprache. Wien 1920. W. CZERMAK. Kordofannubische Studien.
Wien 1919. I. 1. HESS. Beiträge zur Kenntnis der Kordofannubischen Sprache.
Ζ К S Bd. X, p. 63 vv. H. A. Me. MICHAEL. Notes on the Zaghawa and the People
of Gebel Midob (Anglo Egyptian Sudan). J R A I Bd. XLI (1912); pt. II.
H. SCHäFER. Nubische Texte im Dialect der Kunuzi. Berlin 1917. H. ABEL. Die
Verbalformen des abhängigen Satzes im Nubischen. Heidelb. Akad. 1921. G. V.
MASSENBACH. Wörterbuch des nubischen Kunûzi-Dialektes mit einer grammatischen Einleitung. M S О S Bd. XXXVI (1933)! p. 99—227.
J
) F. LL. GRIFFITH. The Nubian texts of the Christian period. Berlin 1913.
H. JUNKER. Die christlichen Grabsteine Nubiens. A e Ζ LX, p. 11 vv. SCHäFERSCHMIDT. Die ersten Bruchstücke christ. Literatur in altnubischer Sprache.
S B A W B , Bd. XLIII (1906). E ZYHLARZ. Grundzüge der nubischen Grammatik
im christlichen
Frühmittelalter
(Altnubisch). Leipzig 1928 (met verdere
litteratuur).
4
) E. ZYHLARZ. Grundzüge der nubischen Grammatik, p. 28.
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worden toegevoegd, welke niet als bijstelling bij een ander zinslid
fungeeren of praedicaat zijn; n'od „Herr, Gott" maar riod-il „der
Herr"; kosmosi „Welt" (leenwoord) maar kosmosi-l „die Welt". 1 )
(4.) Ook casus die zulk een zeldzaamheid zijn in de negertalen
kent het oud-nubisch, of althans eenige zaken die zich duidelijk
daartoe aan het ontwikkelen zijn. Zoo krijgt een nomen hier b.v. een
suffix-n of -na, indien het in een genitivische of possessieve verhouding tot een ander zinslid staat; n'od-in aggelos „der Engel des
Herrn"; soms ook -ka „zum Ausdruck des Hinweises.. als direktes
oder indirektes Objekt"; U-gou-ka „den Menschen"; na-k' „einen
Sohn". Verder wordt nog onderscheid gemaakt tusschen een
„status subiectivus" als „ein Nomen.. für sich.. steht" en een
met -a versterkte „status praedicativus", voor het geval dat dit
„als Prädikat in Verbindung mit einem Verbum des Seins"
getreden is; of anders „kopulativ oder mit emphatischem Suffix"
staat. Of al de fijne nuances in de verhoudingen tot de omringende
zinsleden die er mogelijk zijn door de Nubiers dus ook scherp
worden aangevoeld; zonder speciale kenmerken te dragen die
daarop wijzen komt geen enkele vorm in de zin voor! „Ein Nomen
auszerhalb der Syntax, also ein „Vokabel" im fiktiven Sinn der
Sprachpraxis existiert im Altnubischen prinzipiell nicht". 2) Kan er
scherper en korter karakteristiek gegeven worden van wat hierboven bij de bespreking der Bornu-talen de zin voor sterke
integratie van de totale belevingsstructuur in de matriarchale denkvorm genoemd is?
(5.) Verder is eveneens de z.g. persoonstlectie bij het oud-nubische werkwoord regelmatig doorgevoerd. Allerlei gewone vormkategorieën als praesens, praeteritum, subjunctivus, emphaticus,
imperativus etc. hebben telkens hun eigen rijen van pronominale
persoonselementen ontwikkeld. Voor de voornaamste en meest
sprekende kan ZYHLARZ nog een vrij goed geslaagde poging doen
om de samenhang met het absolute pronomen te reconstrueeren;
zoo zou b.v. het teeken -e van den eersten persoon singularis best
uit ai „ich" ontstaan kunnen zijn, -o of -u van de dito pluralis uit
u „wir (inclus.)" etc. Bijzonder scherp ontwikkeld is de persoonsflectie hier in ieder geval dus niet. De oude totemistische
onderlaag, waaraan zulke samengroeiingstendenzen vreemd zijn,
zal het ontstaan van een innige en onoplosbare verbinding
') Andere opvatting bij G. W. MURRAY. The nilotic languages. J R A I Bd. 50
(1920); p. 348 v.
2
E. ZYHLARZ. Grundzüge der nubischen Grammatik, p. 29.
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tusschen verbale stam en persoonsteeken hebben verhinderd en
tegengewerkt.
Maar in de zooveel verder ontwikkelde contemporaine dialecten
is daar zeker reeds een einde aan gekomen. Zoo oordeelt b.v.
LEPSIUS over de persoonselementen in de door hem bestudeerde
dialecten: „Diese Flexionen lassen durchaus keine Verwandtschaft mit dem Personalpronomen erkennen.. Ihre Entstehung
bleibt daher noch unerklärt". En op vrijwel gelijke wijze schrijft
ook MURRAY over de door vergelijking gewonnen oer-nubische
elementen. „We thus arrive at the following inferred personal
endings, Singular 1, 2 and 3, '-im, *-in. Plural 1 and 2, *-ыл. 3. "-ал.
I take it that the vowels of these forms corresponded once with those
of the personal pronouns „though there is little or no trace of that
now". WESTERMANN'S poging om de huidige nubische persoonsflectie via die enkele gevallen, waarin de volle personalia om
bijzondere redenen van duidelijkheid tóch nog aan de reeds
geflecteerde vormen moeten worden toegevoegd, aan het vormlooze werkwoord van andere negertalen vast te redeneeren, dient
als mislukt beschouwd te worden.1) Zóó gemakkelijk wordt een
dergelijk ingewikkeld verschijnsel niet verklaard, nóch het nubisch
zonder meer bij het gewone isoleerende sudantaaltype ingelijfd.
Het is en blijft een geweldig onderscheid of er zulk een sterke
integratie in de belevingsstructuur van den spreker bestaat, dat
één en dezelfde vorm uit het taalstelsel zoowel de handeling zelf
als ook den steller daarvan aanduidt, of dat daarvoor telkens
minstens een dubbel stel vormen noodig is. En dit psychologisch
argument gaat door, nog afgezien van alle vragen naar mogelijke
verdere verwantschap tusschen de personalia en de verbale persoonsteekens. De weinige voorbeelden waarop LEPSIUS in dit
verband gedoeld heeft en waarnaar ook WESTERMANN weer
verwijst, bewijzen daarenboven alleen dat absolute en conjuncte
persoonsteekens m functie gelijk staan; maar daaraan is nooit door
iemand getwijfeld. In de overige deelen der grammaticale
structuur sluit de situatie in de contemporaine nubische dialecten
vrijwel direct aan bij die van het oud-nubisch.
En wat nu
de meer Z.
verwezen te
opzichte van

verder de invloed van de matriarchale volkslaag op
gelegen talen aangaat, daarvoor dient allereerst
worden naar de reeds besproken veranderingen ten
de oorspronkelijke toestand, toen de totemistische

4 D. WESTERMANN. Die Sudansprachen, p. 73 v.
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tendenzen nog volop de overhand hadden. Deze vele en veelzijdige
feiten vormen de onmiddellijke linguistische neerslag van dezelfde
denkvorm als ook de structuur van het nuba bepaald heeft. Maar
vervolgens is daar ook nog de ontwikkeling van het artikel en
die der syntactische verhoudingen.
1. Het artikel is een woordkategorie die succes gehad heeft in
de nilotische taalgeschiedenis. Vooreerst naar het aantal talen
waarin zich dit heeft weten in te dringen en dat hier in verhouding
veel grooter is dan in de W. Sudan. Men vindt het duidelijk in het
barí, het masai, het nandi, het mangbetu en volgens BARTON,
M. BEECH en ELIOT ook in het turkana. 1 ) Voor het zande wordt
het bestaan ervan door Mgr. LAGAE op goede gronden ontkend; 2)
in het suk komt het zeker niet voor. Maar verder vooral ook door
de bijzonder krachtige ontwikkeling, die het heeft doorgemaakt
en die het van het begin tot het eind totaal doet verschillen van
wat b.v. de nederlandsche lidwoorden zijn. Aanvankelijk niet meer
dan globale determineerende teekens, neemt naderhand de
specifieke klassificeerende nevenfunctie der nilotische artikels
zoozeer toe, dat ze tenslotte in de talen, waar zich na de kruising
en de volledige onderlinge doordringing van de beide onderste
volks- en taallagen langzamerhand de bantuide taalvorm begint te
ontwikkelen, geheel onmisbaar worden. Men kan rustig zeggen,
dat de bantuide klassenteekens, voorzoover zich deze hier scherper
afteekenen, regelrecht uit de oorspronkelijke primitieve „artikel"vormen zijn voortgekomen. In de W. Sudan verloopt dit belangrijke ontwikkelingsproces op analoge wijze. Zoo is b.v. het artikel
van het mangbetu in wezen nog niet veel meer dan een nader
determineerend element, of zooals P. VEKENS het fijntjes van de
negatieve kant uitdrukt: „Le Mangbetu, n' employant le substantif
qu' au concret ne l'exprime pas sans le faire précéder de l'article". 3)
De deiktische kracht is echter zoo gering, dat het regelmatig
zelfs óók nog toegevoegd wordt, als er reeds een demonstrativum
bij het nomen staat; nâ belu „homme" nâ belu ne „cet homme". Alleen
bij een possessief of anders als het nomen als eigennaam gebruikt
wordt, zooals in sprookjes en volksverhalen nogal eens voorkomt,
blijft het weg. Ook in zinnen met zuiver negatieve beteekenis, waar
4 J. BARTON. Turkana grammatical notes and Vocabulary. В S О S Bd. II
(1921—'23) p. 43—73. M. W. H. BEECH. The Suk, their language and folklore.
Oxford
1911. Sir C. ELIOT. The East Africa Protectorate. London 1905.
г
) С. R. LAGAE. La langue des Azande. Gand 1921. Bd. I, p. 77 vv.
3
) A. VEKENS. La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu. Gand
1928; p. 19.
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natuurlijk al evenmin een verdere determineering in de psychologische orde plaats heeft; andrà su „mon coeur"; andre su „son
coeur"; ne dupa „hippopotame" maar Dupa ne kiríi „le chef Dupa";
né jo „maison, une maison" maar kaé norojo „il ne possède pas de
maison". De klassificeerende functie daarentegen is zeer duidelijk
ontwikkeld; want elk der drie klassen die het taalsysteem kent heeft
hier zijn eigen artikel vormen; kl. 1. sg. ne, né, nê etc., pi. e, è, è etc.;
kl. 2. op gelijke wijze sg. na, ná, pi. a, â; kl. 3. sg. no, no, nò,
pi. o, ó, ô.
In het nandi en het masai is de determineerende factor al veel
sterker geworden; de toevoeging van een demonstratief of een ander
pronominaal type sluit nu direct die van het artikel uit; masai ol
tungan'i „the man" maar ledo-tungani „that man", pôki-tungan'i
„each man", likae-tungan'i „another man", kal-tungan'i „which
man?", obo tungan'i „one man". Voor het nandi vermeldt HOLLIS
„The place of the article can be taken by the indefinite pronoun,..
the interrogative pronouns,.. the numeral one". En het artikel blijft
hier ook alleen weg in de zin als daarin verder geen determineering
optreedt, zooals b.v. wanneer het substantief adverbiaal of „in a
general sense" gebruikt wordt. En vanzelf eveneens ook wanneer het
zaken betreft, die in het bewustzijn van den spreker van nature reeds
voldoende aanschouwelijk zijn. Zoo b.v. bij het noemen van de eigen
woonplaats of de gewone onderverdeelingen van de dag; bij woorden
als „death", „honor", „shame" etc.; de namen van de verschillende
typen van het rundvee, die in deze veetelersculturen natuurlijk al
zeer gewoon zijn; en tenslotte ook in eenige composita. A-nom-e tuka
kwa muren (en niet muren-et) „When I am a warrior I shall seize
cattle"; a-pun-u ka (man speaking) „I come or am coming from
the hut or kraal" (vgl. nedl. ik kom van huis) maar a-mi-i kot-appapa „I am in father's hut"; ki-masas „ox with marks cut in its
ears"; Asis, Asis-ta „God, the God"; Nandi, Nandi-ek „Nandi, the
Nandi". Vooral in het masai is ook de klassificeerende functie van
het artikel zeer duidelijk. Ook in het nuba schemert trouwens reeds
een stuk determineering door het gepostponeerde /-element heen;
MURRAY heeft dat zeer terecht opgemerkt. *) In het bari is de
artikelvorm mase, lo, fem. na; pi. comm. gen. ti zelfs direct van die
van het demonstrativum afgeleid; lo-lor „dieser Tag".
2. Zulke scherp ontwikkelde casusvormen als het nuba soms
heeft weten te bereiken keeren elders in de nilotische groep niet
meer terug; dit kon ook bijna niet anders verwacht worden. Maar
·) G. W. MURRAY. The Nilotic languages. J R A I Bd. 50 (1920); p. 348 v.
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d a a r is wel een overvloed van partikelverbindingen, en deze
vormen n a a r reeds aangetoond is in historisch opzicht meestal de
directe voorgangers van de echte declinatievormen. Als het partikel
aan de nominale stam gaat vastsmelten en verstarren zijn deze er
in beginsel al. Tot een primitief soort genitief, waarbij een klein
deiktisch element of soms ook een possessieve vorm tusschen nomen
regens en nomen rectum wordt ingeschoven, hebben het practisch
alle nilotische talen gebracht; turkana e' tunganan ngolo Lorogumo
„a man of L". In het masai en het bari en misschien ook nog in andere
talen treedt een tusschengevoegd element op, dat sterk op het artikel
lijkt. Indien deze verwantschap werkelijk bestaat, ligt hier dus al de
basis voor de latere bantuide klassenconcordantie in dit constructie
type. Vgl. G. W. MURRAY. The Nilotic languages. J R A I Bd 50 (1920)
p. 357. Interessant in dit verband is ook de z.g. „relatieve" con
structie van de nandi-genitief; rotuet перо metit „the knife that of
the h e a d " = the razor; pi. rotok chepo metit.
In het mangbetu, het zande, het bari en misschien ook het dinka
e n het shilluk schijnt het zelfs tot de constitutie van een soort
datief verbinding gekomen te zijn; mangbetu ko komt b.v. alleen in
die gevallen voor waar men in europeesche talen van een datief
verhouding spreken zou; ku wo na belu ne ko „donne le à homme
ce à" = donne-le à cet homme etc. Bij zande fu schijnt iets dergelijks het geval te zijn; ma fu he fù gbiya „donne le au chef". In het
Ъагі spelen bij de „datief" met ko in ieder geval ook nog allerlei
•ablativische en instrumentale factoren een rol.
Er ís toch echter ook nog een andere omstandigheid, die hier
in het oog gehouden dient te worden, en die ons verhindert bij de
analyse van de vele nieuwvormingen in de Z. Nilotische talen enkel
op de genetisch-psychologische feiten en een mogelijke invloed van
het sterk van matriarchale zijde beïnvloede nuba te letten. De
-werkelijke verhoudingen zijn veel meer ingewikkeld. Het markante
feit is n.l., dat dezelfde morphologische teekens, die in talen als het
masai, bari etc. als artikels en casusindices optreden, aan gene zijde
van het nilotische taalgebied in Abessynie, Erythrea, Somali-land
etc. veelal weer terugkeeren op zuiver hamitisch terrein. Door
. M E I N H O F , W E S T E R M A N N , S T R U C K , H O L L I S , M. B E E C H en vooral
ook С. CONTI ROSSINI en MURRAY zijn successievelijk heele reeksen
-van dergelijke klank- en vormcorrespondenties opgesteld. Wat valt
daarvan te denken? Is hiermede de verdedigde nubische hypothese
nu ineens van de baan en rest er niets anders dan uitsluitend
„.influenze cuscitiche" aan te nemen, zooals speciaal de beide laatst-
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genoemde geleerden willen? Of is er hier bij slot van rekening geen
tegenspraak tusschen de feiten van de innerlijke en de uiterlijke
taalvorm, en geldt het slechts een synthese te vinden die elk van
beide zijn eigen rechten geeft, maar ook niet meer?
Vooreerst staat de redeneering van MURRAY en ROSSINI zwak,
omdat de reeksen van hamito-nilotische overeenstemmingen, hoe
Icing en veelzijdig ook, nooit een sluitend geheel vormen. Men vindt
hieronder b.v. nimmer alle nominale declinatieteekens of alle persoonsindices van het werkwoord in een bepaalde taal, doch telkens
slechts losse en verspreide correspondenties. En nog veel minder
zijn het voortdurend dezelfde Z. Nilotische en hamitische talen, of
althans nauwer samenhangende groepjes daarvan, waaraan men de
gegevens ontleent. Naar allerlei verschillende richtingen grijpt men
uit. In methodologisch opzicht ontbreekt hier dus nog veel. Want
juist zooals de talen uit vaste stelsels van kategoriëen bestaan, die
in vaste systemen van vormen worden uitgedrukt en verwoord, zoo
zijn het ook alleen de gesloten systemen van psychologische of
morphologische overeenstemmingen, die hier een volop sluitend
bewijs voor beïnvloeding of zelfs genealogische verwantschap opleveren. Etwas weniger wäre hier mehr gewesen.
E. LEWY heeft ooit schertsenderwijze bij een bespreking van
dergelijke vragen een vrij uitvoerige lijst van morphologische
en phonologische overeenstemmingen opgesteld tusschen het finsch
en het Z. Amerikaansche ketschua, waarbij dan nog niet minder dan
60 sluitende woordvergelijkingen gevoegd waren. Een leerzame
grap, want zooals LEWY zelf heel leuk besluit, het „haupsächliche
Gemeinsame" tusschen deze beide totaal verschillende talen zal
toch wel hierin gelegen zijn „dasz ich von beiden Wörterbücher
besitze". *) Onlangs heeft ZYHLARZ het even ver gebracht bij een
vergelijking van het oud-nubisch en zijn moedertaal, het duitsch. 2)
Maar ook afgezien van alle methodologische moeilijkheden, en
de niloto-hamitische vormcorrespondenties voor een oogenblik in
hun volle waarde gelaten, volgt daaruit nog niet zooals geconcludeerd is, dat deze op een directe eenzijdige ontleening berusten,
waarbij de hamitische zijde uitsluitend de gevende geweest is. Er
bestaan nog verschillende andere verklaringsmogelijkheden van
dezelfde feiten. En zoolang deze niet voorgoed geëmendeerd zijn of
·) E. LEWY. Zeitschrift für vergi. Sprachforschung. Bd. 56 (1929), p. 146—151
(in een bespreking van W SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise der
Erde).
2
) E. ZYHLARZ. Zur angeblichen Verwandtschaft des Baskischen mit afrikanischen Sprachen. Prähist. Zeitschr. (Beilin); Bd. 23 (1933); p. 69 vv.
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althans hun juiste aandeel in de definitieve totaal-oplossing nauwkeurig ís bepaald, staat de exclusieve hamitische hypothese
voorloopig nog onzeker. Dat is wel het sterkste argument dat tegen
de opvatting van ROSSINI en MURRAY kan worden uitgespeeld.
Het zou immers ook zeer goed kunnen zijn, dat hier eenvoudigweg
sprake was van een gelijk stuk taaihistorie aan beide zijden van
de taalgrens. Eenzelfde taal- en volkerenlaag die van de Bahr-elGhazal tot de Roode Zee en de Atlantische oceaan reikt en overal
zijn invloed heeft doen gelden. Want al zijn de Z. hamitische taalfeiten nog nooit systematisch met elkaar vergeleken, zooveel kan
toch wel reeds afgeleid worden, vooral uit de diep borende en breed
geïnformeerde studies van REINISCH over de personalia en de
verbale persoonsvormen van deze talen, dat men hier in geen geval
klaar komt met de simpele hypothese van een „langue-mère", die
successievelijk van haar overvloed het somali, het galla, het kunama
etc. naar de verschillende hooger of lager gelegen deelen van N.O.
Afrika uitgezonden heeft. Dat is ook de juiste kern in de latere
studies van COHEN en BROCKELMANN, al gaan dezen m.i. nu weer
ineens veel te ver met vrijwel alle samenhang tusschen de verschillende hamitische talen en ondergroepen te ontkennen. ')
De hamitische talen stellen waarschijnlijk niets anders voor dan
de opeenvolgende en telkens weer eenigszins uiteenloopende resultaten van de vermenging van de talen der in Afrika binnengedrongen:
veetelers met die der autochtone bevolking. Een scherpe ontwikkeling valt erin te onderkennen. Volken van allerlei type en voorkeursrichting hebben hier aan de taaihistorie meegebouwd. En als niet.
alle teekenen bedriegen zijn nu ook duidelijk elementen van
matriarchale herkomst, nauwere of verdere verwanten van de nubasprekers, daarbij betrokken geweest. Want vooreerst zijn er hier in
talen als het galla, het sidama, het quara, het bilin, het afar, het
somali etc. een aantal verschijnselen over de ontwikkeling van een
primitief soort casus, de constructie van een substantief met een.
adjectief en geheel de verdere zinsbouw; en niet het minst ook de
vertakking der pronominale kategorie, die zich hier met een geweldige snelheid en een dito zucht naar consequentie doorzet, welke
onmogelijk van de overeenkomstige reeds besproken feiten uit het
nilotisch gescheiden kunnen worden. Zóó groot en zóó nauwkeurig
is de overeenstemming. En vervolgens moet hier op de een of andere
') M. COHEN. Langues chamito-sémitiques in L M, p. 81 vv. С BROCKELMANN.
Gibt es einen bamitischen Sprachstamm ? Anthropos Bd. XXVII (1932),·^
p. 797—818.
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manier blijkbaar ook rekening worden gehouden met een nigritischbantuide infiltratie, of althans iets dat deze zeer nabij komt. Zooals
bij nauwkeurige analyse blijkt, verschuilt zich nl. onder het schijnbaar zoo eenvoudige en zoo gladde twee-genusstelsel der kuschitische
talen in werkelijkheid het zooveel meer gecompliceerde maar ook
zooveel rijker stramien van een ordening der nomina volgens bantuide
princiepen. Juist dezelfde woordgroepen en woordgroepjes als in het
wolof, het dyola, het serer, het mangbetu telkens worden bijeengevat
en samengehouden, en daar aanleiding geven tot kransvorming,
keeren hier ook weer terug; maar nu steeds zonder périphérie en
globaal ingebed binnen de ontzaggelijke massa's nominale vormen
die de weinige klassen van het taalsysteem kent. Vooral in de ietwat
verder ontwikkelde hamitische talen als b.v. het somali blijkt dit
duidelijk; kwestie van puur toeval kan dit onmogelijk zijn. Men krijgt
de indruk, dat de afrikaansche negers in de engere zin van het woord
zich aanvankelijk veel verder over het continent hebben uitgestrekt
dan de vrij beperkte zone waarbinnen ze thans opgesloten zijn.
Misschien hebben hun woonplaatsen aanvankelijk wel gereikt tot aan
de Roode Zee en de delta van de Nijl; en zijn ze pas later door de
opeenvolgende invallen der Kuschïten etc, en voorzoover er geen
menging volgde, meer naar het W. en het Z. teruggeweken. Inderdaad! wat zou b.v. de matriarchale volkerenstroom, die zulk een
belangrijk contingent aan de nigritische mengbevolking geleverd
heeft, bewogen hebben zich enkel tot het Nijldal en dat der zijrivieren
te bepalen? Ook de overige deelen van N.O. Afrika zijn vruchtbaar
en aantrekkelijk. 1 )
Zoo is m.a.w. de taal- en volkerengeschiedenis van dit deel van
Afrika veel te complex om voor het bewijs van het bestaan van de
een of andere speciale beinvloedingsrichting enkel met de nevenelkanderstelling van eenige reeksen van gelijke formantia te kunnen
volstaan. De volle diepte der vele feiten wordt daarmede niet
geraakt. Minstens 3 of 4 groóte taalgroepen kruisen zich hier met
elkaar en stapelen zich opeen. Zoowel uit het N. als uit het Z. en het
O. dringen de invloeden op. En daarom is het ook volstrekt geen
toeval, dat hier juist zoo vroeg zulk een hooge cultuur ontstaan is.
En dat men, waar het halfduister van de praehistorie voor het volle
licht der geschiedenis begint te wijken en de eerste volkerennamen
voor den dag komen, direct ook op N.O. Afrikaansche bodem staat.
>) H. BAUMANN. Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika. Ζ E Bd. 58 (1926); p.
138 vv. J. H. DRIBERG. The Status of Women among the Nilotics and NiloБ а т Ш с з . Africa Bd. V (1932Ì; p. 404—421.
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Het meest wenschelijk zou zijn hier eerst ineens de synthese van alle
betreffende feiten op te stellen, om dan later daarbinnen meer in
het bijzonder de niloto-hamitische parallellen te localiseeren en te
waardeeren; maar voorloopig vragen deze nog de controle en de
aanvulling van andere zijde.
Rest nog slechts hieraan toe te voegen, dat de vermelde beschouwingswijze der N.O. Afrikaansche cultuurgeschiedenis, voorzoover
daaraan reeds vorm kon worden gegeven, volstrekt niet nieuw is.
In germine verschijnt deze reeds bij niemand minder dan L.
REINISCH, die van de studie van dit deel van het zwarte continent
zijn levenswerk gemaakt heeft, en in een van zijn laatste groóte
werken het nuba uitdrukkelijk als een soort tusschenblok tusschen het
hamitisch en het (Z.) nilotisch karakteriseert. „Die vorangehende
Untersuchung hat nun gezeigt, dasz das Nuba mit ausnähme der hier
noch nicht vorhandenen Unterscheidung der geschlechter in allen
übrigen grammatischen merkmalen, sowie im überwigenden teil des
Wortschatzes mit den chamito-semitischen und zwar zunächst mit
den Agau-sprachen in Übereinstimmung sich befindet.. femer hat
es sich herausgestellt, dasz das Nuba.. das binde glied bildet
zwischen den übrigen nilotischen und den chamito-semitischen
Sprachen".1) Een formuleering die aan duidelijkheid niets te
wenschen overlaat. Ook A. DREXEL heeft in zijn „Gliederung" later
de primordiale beteekenis van het nuba voor de verdere nilotische
taaihistorie scherp in het licht gesteld en op het matriarchale
karakter van deze taalstructuren alle nadruk gelegd. 2)
С

Bantuide mengfeiten.

Blijft er in de teekening van de beide voorgaande lagen uit het
nilotische taaicomplex om allerlei redenen veel vaags en onzekers
en ontbreken daar herhaaldelijk de gegevens om de lijnen zoo door
te trekken als wel gewenscht zou zijn; in de derde laag der bantuide
mengfeiten, waar zooveel latere periodes uit de taalgeschiedenis
geraakt worden, klaart de situatie ineens aanmerkelijk op en worden
de lijnen veel strakker. Vooral op twee reeksen van feiten moeten
we hier letten: op die over het mangbetu, een der meest interessante
') L. REINISCH. Die sprachliche Stellung des Nuba. Wien 1911.
£
) Ook de talrijke interessante studies van E. ZYHLARZ schijnen deze richting
uit te wijzen. — Aeltere und jüngere Pluralbildung im Berberischen. Z E S Bd.
XXII (1931). — Ursprung und Sprachcharakter des Altägyptischen. Z E S Bd.
XXIII (1932). En vooral — Zur angeblichen VerwandtschaU des Baskischen mit
afrikanischen Sprachen. Prähist. Zeitschr. (Berlin); Bd. 23 (1933); p. 69 vv.
20
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talen van het centraal-afrikaansche gebied ten O. van het Alberten het Victoria-meer, en verder op die over de lang onbekend
gebleven bergdialecten van Z. Kordofan van afwijkend type. Op het
zande komen we in het volgend hoofdstuk terug. Over de positie van
het iraku en het tatoga in het uiterste Z.O., die door DELAFOSSE
geheel anders beoordeeld wordt dan door STRUCK, laten o.i. de
voorhanden gegevens geen zeker oordeel toe. *) Als hier verwantschap met de bantuide laag van het nilotische taalstelsel bestaat, is
deze in ieder geval een verder verwijderde.
Het mangbetu.
Het mangbetu, juist op de grens van de anglo-egyptische Sudan,
neemt een geheel eigen positie in het nilotische taaicomplex in en
vormt daarom een mooie toetssteen op de historische en structureele
analyse die men daarvan geeft. Tot voor kort was er van deze taal
niet meer bekend dan een vrij gering aantal woordenlijsten, maar in
1928 schonk de Bibliothèque Congo ons de mooie grammatica van
P. VEKENS, die een overvloed van inlichtingen geeft zoowel op
grammaticaal als op lexicologisch terrein. 2 )
Het meest karakteristieke punt van het taalsysteem van het mangbetu bestaat ongetwijfeld hierin, dat het niet alleen de substantiva
zijn die hier onder de klassificatie vallen, maar ook de adjectiva,
de verba etc. „La loi fondamentale de tout le lexique veut", zoo vermeldt P. VEKENS, „que substantifs, verbes et adjectifs soient commandés, en règle générale, par l'une des trois voyelles α ou e ou o,
chacune avec ses accentuations diverses. Cette loi régit les mots en
eux-mêmes, leurs racines, indépendamment de leurs formes grammaticales et du voisinage des autres mots avec lesquels ils entrent
en composition.. Tous les substantifs, verbes, adjectifs, dérivés d'une
même racine, seront commandés par la même voyelle. Exemple:
ang-e-kwara „il est fort" ou „il fortifie"; ne kwakwara „la force";
me-kwakwara „fort". s ) Waar de karakteristieke vocaal (dat is
misschien de beste te kiezen vertaling) telkens komt te staan, volgt
reeds uit deze voorbeelden. Bij de substantiva in het singulare na de
artikelstam n-, in het meervoud echter geheel vrij; bij de verba na
het temporeele augment ang-. Alleen bij de adjectiva is de situatie
meer ingewikkeld. En zelfs bij de adverbia kunnen α, e en o op den
duur indringen; te kwakwara „avec force, fortement".
') M. DELAFOSSE. L M p. 492. В. STRUCK. Ueber die Sprachen der Tatoga- und
Irakuleute. Mitt. a. d. deutschen Schutzgebieten. Erg. H. IV, p. 107—133.
=) A. VEKENS. La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu. Gand 1928
») A. VEKENS. op. cit. p . 11.
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Blijkbaar heeft zich het bantuiseeringsproces in het mangbetu met
zeer groóte snelheid en kracht doorgezet en zijn de kategorieën der
substantiva, verba, adjectiva etc. als het ware daardoor overvallen,
nog vóór ze zich goed en wel van elkaar gedifferentieerd hadden.
Juist hetzelfde was in de W. Sudan ook het geval bij het atjülo, het
kandjaga, het kussassi etc. van de Volta-groep. Het eenige onderscheid is, dat de oude ongesplitste zinswoorden zich daar nog enkel
bij een deel der totale woordenschat hebben kunnen handhaven, terwijl hier over de geheele linie de aanvankelijke toestand bewaard
gebleven is. De O. situatie is dus meer primitief dan die uit het W.
Daarmede hangt vanzelf ook samen, dat het mangbetu, zooals uit
het bovenstaande citaat al volgt, geen spoor van de gewone bantuide
klassenconcordantie vertoont. De opeenvolgende leden van de zin
staan eenvoudigweg naast elkaar en van nauwere constructievorming,
van overname van de substantivische karakteristieke vocaal door het
adjectief of iets dergelijks, is verder geen sprake; na belu teiere
„im homme bon" (adj. zonder vocaal), ina me-tetere „il est bon".
De matriarchale laag heeft zich in het mengvolk der Mangbetu in
ieder geval niet sterk doen gelden, anders was het hier wel tot
verdere synthese in de zinsbouw gekomen. Misschien is de afstand
tot de N. invalspoorten in Kordofan, Ouadai, Meroe, Darfur etc. te
groot geweest en was ook de tusschengelegen strook te moeilijk
begaanbaar, dan dat het velen landbouwstammen gelukken kon tot
hier achter het Nijl- en het Uele-stroomgebied door te dringen.
Misschien heeft ook de zeer geaccidenteerde historie, die de Mangbetu achter de rug hebben, aan de matriarchale denkvorm geen
rustige gelegenheid gelaten om zich in het taalsysteem uit te kristalliseeren. Maar in ieder geval sluiten de zuiver uiterlijke omstandigheden hier precies aan bij de innerlijk-structureele linguïstische
feiten. Dat is een conclusie van veel beteekenis.
Op de eigenlijke grondslag van het nominale klassenstelsel van
het mangbetu komen we hieronder terug (p. 311).
De bantuide talen van Z. Kordofan.
Reeds Dr. TUTSCHEK had tegen het midden van de vorige eeuw
door toevallige omstandigheden — de reis van een aantal nilotische
negers naar Duitschland — de gelegenheid gehad iets naders te vernemen over het tumale, een der bergtalen van Z. Kordofan.1) Maar
') K. TUTSCHEK. Über die Tumale-Sprache. Gel. Anz. d. k. bayr. Akad. d. Wiss.
1848; No. 91—93, p. 729—752.
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pas LEPSIUS in zijn „Nubische Grammatik" wees er duidelijk op,
dat dit taaitype geheel afweek van dat der omringende talen, en
wilde het daarom, zooals precies bij zijn verdere opvattingen over de
afrikaansche taalontwikkeling paste, op de een of andere wijze met
de bantutalen in verbinding brengen. ') Lang werd er aan deze
interessante casuspositie verder weinig aandacht geschonken; het
nuba trok alle geleerden tot zich en daarenboven kwamen de eigenlijke gegevens van TUTSCHEK pas laat voor den dag. 2) Maar in 1911
publiceerde Mevr. B. Z. SELIGMANN opnieuw een aantal feiten over
z.g. nubische dialecten, die onder veel gunstiger omstandigheden
opgenomen waren en in principe geheel LEPSIUS' vermoeden bevestigden. 3) Nu weis er geen twijfel meer mogelijk! Naast het thans
reeds meerdere malen beschreven nubische type herbergde het bergland van Z. Kordofan ook nog een ander van totaal afwijkende
structuur. F. BORK ging zoover dat hij in „die Erforschung (dieser)
neuen Sprachenwelt" niet meer en níet minder zag dan „eine
wichtige Aufgabe für die Hamitistik und die leider noch immer für
sich allein marschierende Semitistik".4) En MEINHOF, die heel goed
begreep van welk een groot belang deze situatie was ook voor de
verhouding van de door hem en WESTERMANN aangenomen naburige
sudan- en bantutaaltypes, vond daarin zelfs voldoende aanleiding
om persoonlijk de toestand ter plaatse te gaan onderzoeken. Na
eenige maanden van vruchtbare studie kon hij de totnutoe gedane
constateeringen volop bevestigen. C. MEINHOF. Eine Studienfahrt
nach Kordofan. Hamburg 1916.
Alleen bleken nu de werkelijke verhoudingen wel eenigszins meer
gecompliceerd te zijn: er kwamen hier twee van het gewone nubisch
afwijkende taaitypes voor. Eén dat door MEINHOF direct als van
zeer oud sudankarakter werd herkend, en vooral ten Z.W. en ten
Z.O. van de belangrijke plaats El-Obeid, waar ook MEINHOF een tijdlang station genomen had, verspreid was; en een ander, dat duidelijk
bantuid was en vrijwel precies ten Z. daarvan zijn terrein gevonden
had. De nubische dialecten zelf waren beperkt tot een strook, die
niet verder dan 100 K.M. ten Z.O. en 140 K.M. ten Z. van El-Obeid
•) R. LEPSIUS. Nubische Grammatik. Berlin 1888. Einleitung.
ή Μ. HEEPE. Tutschekiana I, II. (Aus dem Besitze der Bayrischen Staats
bibliothek mitgeteilt von —.) M S O S Bd. XXXI (1928) en XXXII (1929); p.
193 vv.
3
) B. Z. SELIGMANN. Note on the languages of the Nubas oí Southern Kordofan.
Ζ К S Bd. Ι; ρ 167—188. — Note on two languages spoken in the Sennar pro
vince of the Anglo Egyptian Sudan. Ζ К S Bd. II; p. 297—308.
4
) F. BORK. Zu den neuen Sprachen von Süd-Kordofan. Ζ К S Bd. Ill (1912-Ί3);
p. 140—150.
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reikt. Men kan de geographische situatie globaal a.v. samenvatten:
1. Haraza.
2. El Turaa.
3. EI Obeid.

III. Nyima.

4. Kordofan.

5. Daier.

7. Kadero.

6. 1Dubab.

8. Gulfan.

I. Tegele.

Г . Katla.
V. Telau.
VI. Miri.
VIL Kurungu.

a. Tira Achdar.
b. Tira Mandi.

d. Kawarma.

с. Kinderma.

e. Lemum.

II. Shat.

f. Talodi.
g. Eliri.

h. Lilota.

De met gewone cijfers voorziene namen duiden nubische dialecten
aan; die met romeinsche cijfers zijn sudantypes, de cursief gedrukte
tenslotte de bantuide talen. Van het eerste type beschreef MEINHOF
speciaal geheel of ten deele de dialecten van Daier, Dilling, Dulman,
Garko, Gulfan, Kadero, Koldegi; van het tweede die van Tegel e,
Rashad, Koalib, Katla, Tima, Miri, Kudugli, (Nyima), Dagig, Keiga,
Moro, Tira, Sabari; en van het bantuide het tagoy en verder tumale,
talodi, eliri, lalofa, tumtum, kanderma, kawama, lumun, schabun. 1 )
Een prachtige bevestiging vond MEINHOF'S tripartitie der Kordofantalen eenige jaren later in het magistrale artikel van B. STRUCK.
Somatische Typen und Sprachgruppen in Kordofan. (Ein Beitrag
zur Methodik der Typenanalyse). Ζ E Bd. 52 (1920-'21), p. 129-170.
Hierin werd al het anthropologische materiaal, dat er uit Kordofan
bekend is, aan een scherp-vergelijkend onderzoek onderworpen. En
vooral ook dank zij STRUCK's vernuftige methoden het belangrijke
punt van de historische opeenvolging der drie gevonden taal- en
volkerenlagen opgehelderd, dat bij MEINHOF wel eenigszins te kort
gekomen was. In het gebied der nubische dialecten heerscht volgens
STRUCK het somatische type A: de „ober-nubische Dolichokephalie";
·) С MEINHOF. Sprachstudien im egyptischen Sudan. Z K S Bd. VI (1915—'16);
p. 161—205; p. 264—284; Bd. VII (1916—'17), p. 36—80; p. 105—133; p. 212—250;
p. 326—335; Bd. Vili (1917—'18); p. 46—74; p. 110—139; p. 170—196; p. 257—
267; Bd. IX (1918—·\% p. 43—64; p. 89—117; p. 167—204; p. 226—255.
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in beide strooken van de nigritische sudantalen type В: de „Bergbrachykephalie" ; tot het gebied der bantuide taalgroep is daaren
tegen beperkt type С: de „Kordofan-mesokephalie". „Die Genotypen
treten im wesentlichen noch als Biotypen in Erscheinung, Typen
mischlinge finden sich fast nur im Gebiet der Bantoidsprachen, ohne
jedoch einen neuen Biotypus zu bilden". Dit is dus een volkomen
overeenstemming tusschen linguïstische en anthropologische feiten
als maar zelden gevonden wordt. Een schitterende en diep gefundeerde synthese! En wat nu verder het practisch-historische ontstaan
van deze constellatie aangaat: „Obemubische Dolichokephalie und
Bergbrachykephalie sind in Kordofan gleich bodenständig und
ursprünglich durch eine.. Linie geschieden. Obemubische Dolichokephalen haben sich dann zentral und südlich in das Gebiet der
Bergbrachykephalen, bald darauf.. die bisher landfremden Mesokephalen aus Südwesten gleichfalls in die Südhälfte des Gebiets ausgebreitet, sich mit der Vorbevölkerung gemischt und ihre bantoiden
Sprachen auf sie übertragen. In dem.. nilnubischen Biotypus kann
in ursprünglicher geographischer wie sprachlicher Einheit auch die
obemubische.. Dolichokephalie als Genotypus vermutet werden. Im
übrigen bestehen Aehnlichkeiten der obernubischen zur nilotischen
Dolichokephalie. Die Bergbrachykephalen scheinen in den Rückzugsgebieten des inneren Sudan weitere Verbreitung zu haben und
schlieszen sich westlicheren Typen an (Urwaldbrachykephalie,
Guinea-dolichokephalie). Aehnlichkeiten mit der Kordofanmesokephalie weisen Czekanowskis Sudan-subbrachykephalie sowie die
zentralsudanische Dolichokephalie auf".
Het is alsof we hier door alle vakwetenschappelijke analyse heen
ineens een groot stuk van het afrikaansche talen- en volkerenepos
zich voor onze oogen zien ontrollen. Volkeren passeeren, mengen en
kruisen zich en stapelen opeen; maar niets van het volks- en cultuurbezit, van welke aard dan ook, gaat verloren. Alles zinkt op de een
of andere wijze neer en blijft behouden. De oeroude sudan-brachycephalen, de autochtone inwoners van het land mogen we STRUCK
aanvullen, staan aanvankelijk tegenover de matriarchale dolichocephalen uit het nubische en het verdere nilotische gebied. Maar
later dringen deze nauwer opeen; blijkbaar onder uitwendige druk:
de inval van de snel voorttrekkende veetelers in N.O. Afrika. En
ook de elders uit de vermenging van deze beide lagen reeds ontstane
somatische typen komen nu opgezet en zoeken expansie voor him
talen. Als hier de ondergrond daarvoor niet reeds in zekere mate
bereid was, had iets dergelijks vanzelf totaal tot de onmogelijkheden
behoord. Talen verplaatsen zich nu eenmaal wel steeds mèt, maar niet

295
als de menschen; omdat ze meer dan een besloten individueel bezit
zijn en eerder aan de volksgemeenschap zelf behooren, welke diep in
het ras en het biologische type zijn wortelen slaat. Van de daaraan
eigen karakteristieke denkstijl zijn ze niet te scheiden. En tenslotte is
de periode der groóte schokken weer voorbij en liggen de volkerenen talengroepen, gehavend maar veilig voor een tijd, opgeborgen in
hun teruggetrokken bergdalen. Z. Kordofan is m.a.w. juist wat het
centrale en N. Togobergland in de W. Sudan geweest is: een refugium
gentium, een wijkplaats voor alle van elders verdreven en versplinterde volks- en talentypes. Niet op dit kleine gebied zelf hebben
zich de groóte mengingen voltrokken. Deze hadden elders plaats
in de zooveel gunstiger maar ook zooveel gevaarlijker omstandigheden van de druk doorkruiste O. vlakten, maar Z. Kordofan ondervond daarvan telkens de reflex. Opnieuw een natuurlijk talen- en
volkerenmuseum !
En dat het hier bij de achtereenvolgende dialectgroepen nu
werkelijk over het sudan-, het nubische- en het bantuide taaitype
gaat, valt na de uitvoerige argumentatie van MEINHOF niet meer
te betwijfelen. Over het nubische karakter van de dialecten rond
El Obeid heeft trouwens nooit onzekerheid bestaan. De verhoudingen
waren híer te duidelijk. In talen als die van Tegele, Tima, Katla etc.
is het gemis aan differentiatie tusschen de verschillende woordkategorieën nog vrij duidelijk; en de ontwikkeling van het pronominale systeem wijst op een indeeling van het volk in 2 of meer
exogame clans. Zeker twee van de voor het oudste sudantaaltype
meest karakteristieke trekken keeren hier dus direct volledig terug.
Het vormlooze verbale conjugatietype begint in eenige gevallen
echter reeds door het zooveel verder ontwikkelde der naburige
talen aangetast te worden; zoo schijnt de tegele-conjugatie b.v.
onder invloed te staan van die van een bantuide taal als het tumale.
Ook wat de numerus-distinctie betreft is er reeds een beweging
naar verder gedifferentieerde vormen merkbaar. Zoo blijft in het
katla b.v. de meerderheid der nomina nog totaal onveranderd bij
de overgang van het singulare naar het plurale, maar in het tima
ligt het overwicht al aan de andere zijde. En in het tegele geldt het
pluraalsuffix-an [-en, -in etc.) als een zeer gewoon deel van het
taalstelsel; tidin „Bruder" pi. udin-en. Maar daartegenover staat
dat het adjectief hier nog geregeld in het singulare blijft staan,
„wenn der Begriff der Mehrzahl nicht besonders betont wird".
Juist dus zooals in het W. zoo vaak voorkwam.
In de derde dialectgroep van het talodi, het tagoy, het tumale etc.
ís het taalstelsel al veel verder ontwikkeld. De klassenindeeling van
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de hier reeds duidelijk gedifferentieerde nominale groep wordt geregeld met behulp van prefixen tot uitdrukking gebracht, welke
van gedaante veranderen bij de constructie van het meervoud. Hier
en daar komen ook wel suffixen voor, maar deze schijnen niet van
bantuide aard te zijn en eerder op een hamitische inslag in het
taalsysteem te duiden. Tagoy w-ebe „der Nubier" pi. y-ebe; f-aran
„Kuh" pi. y-aran; talodi dj-odok „Stem" pi. m-odok; dj-oma
„Haus" pi. m-oma; eliri //-are „Kochtopf" pi. m-are; tj-alana
„Keule" pi. m-alana etc. De pronominale kategorie is rijk ontwikkeld; alleen bij het zooveel moeilijker te hanteeren verbale conjugatietype is nog veel ouds en primitiefs bewaard. Bijzonder
interessant zou het zijn door middel van een zorgvuldige analyse
ook iets te weten te komen over de eigenlijke grondslag waarop
de nominale klassificatie in deze talen berust. Maar helaas bestaat
daartoe geen gelegenheid, omdat zelfs in de gunstigste gevallen,
als dat van het tagoy het beschikbare materiaal te gering van omvang is om met zekerheid op voort te kunnen bouwen.
Iets gunstiger is de situatie inzake de doorvoering van het stelsel
der klassenconcordantie, dat zooveel later valt in de bantuide taalgeschiedenis en waarvan daarom ook veel meer bewaard gebleven
is. De minder ver ontwikkelde talen staan hier nog duidelijk naast
de verder gedifferentieerde. Zoo behouden in het tumtum en het
kanderma b.v. de ad jee ti va onder alle omstandigheden en ook in
de constructie met een substantief, regelmatig hun eigen klassenteekens. Blijkbaar is hier, juist als zooeven in het kussassi, het
atjülo en het mangbetu, de adjectivische kategorie nog niet scherp
van de andere woordkategorieën gedifferentieerd. Kanderma l-idi
l-etjelu „der gute Topf" pi. η-idi k-etjelu; vgl. ook u-gi k-arono
k-etjelu „der gute Mann" pi. li-gi t-alono l-etjelu; u-gi k-arawa
k-etjelu „die gute Frau" pi. li-gi t-ela l-etjelu. Volkomen in overeen
stemming hiermede is dat MEINHOF speciaal het tumtum een
„Mischsprache" noemt, waar de bantuide trekken slechts zeer opper
vlakkig ingedrongen zijn ; „eine Sudansprache.. die sich in der
Umgebung von Präfixsprachen die Präfixe als fremdes Gut
angeeignet hat". In het tagoy, het tumale, het eliri, het kawama
en vooral het talodi wordt echter het substantivische klassenteeken regelmatig nog eens voor de adjectiefstam herhaald als
aanduiding van de bijzondere syntactische band. In het tagoy en het
tumale is ditzelfde ook het geval in de constructie van een substantief
met een numerale. Talodi k-arano g-ore „der gute Topf" pi. /-arano
l-ore; d-on d-ulik „das Maul ist grosz"; tagoy w-ebe ip-enda „ein
Nubiër", y-ebe y-ikok „zwei Nubiër" etc.
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Wat de genitiefconstructie betreft staan de bantuide Kordofantalen in ieder geval op de overgang. Soms komen de versclüllende
uitdrukkingswijzen in één en dezelfde taal nog regelmatig naast
elkaar voor. Zoo past het tumale in dergelijke gevallen nog de
oeroude parataxis toe, maar in andere gevallen wordt hier toch ook
het partikel -run „sein" tusschen nomen regens en dito rectum ingeschoven; ber nuwin „aarde kinderen" = menschen; djen-run ra
„Vater sein Feld". In het kanderma doet ka dienst als vast verbindingselement. In het tagoy en het eliri wordt zeker de phase van de
volle concordantietechniek bereikt; het prefix van het vooropgeplaatste nomen regens keert vooraan het algemeene tusschengeschoven partikel -α nog eens terug. Tagoy h-am h-a gedjet „das
Haar des Mannes"; eliri b-a b-ura Ъ-ά Dayo „ein Eliri-Mann". Dit
is m.a.w. juist dezelfde constructiewijze als ook in de volgroeide
bantutalen wordt toegepast. MEINHOF heeft daartegen wel aange
voerd, dat het gerepeteerde prefix in het bantu niet altijd precies
met de oorspronkelijke nominale vorm overeenkomt; maar naar uit
de vergelijking van de verschillende talen blijkt is dit slechts een
secundaire ontwikkeling van het zooveel eenvoudiger constructie
type, waarbij dit regelmatig wèl het geval is, en dat hier eveneens
nog zeer verspreid is; suaheli vi-su vy-a f < vi-a) mzungu „die
Messer des Europäers". Aan het interessante parallellisme met de
bantutalen wordt hiermede dus niets afgedaan.
In de zooveel moeilijker constructie van een verbum met een
subject is, zooals niet anders te verwachten viel, de syntactische ontwikkeling veel minder ver voortgeschreden dan in de beide voorgaande. In het tagoy en het eliri schijnen de beide constructieleden
nog gewoonweg naast elkaar geplaatst te worden; in het kawama
komen echter voorbeelden voor als l-emir l-uten le-madile kw-are
le-mavele „zwei Männer machen sich von dem Baum auf und gehen".
Maar daarnaast evengoed ook l-emir m-elag-uten „zwei Männer
kommen"; l-emir m-eta por „alle Männer kommen". Gevallen van
klassenconcordantie dus naast andere, waarbij van een herhaling der
nominale klassenindices geen sprake is.
Rest nog de interessante vraag naar de bijzondere positie der
Z. Kordofantalen. Hoe kunnen deze hier in zulk een uithoek van
het nilotische taalgebied verzeild geraakt zijn, geïsoleerd van alle
verdere verwanten? En waarom zijn daar telkens bij de steeds
duidelijk terugkeerende bantuide signatuur toch ook zulke groóte
verschillen in graad van ontwikkeling ? Welke historische en
linguistische gebeurtenissen hebben daartoe geleid? De quaestio
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vexata der nilotische taalgeschiedenis! MEINHOF heeft in dit verband
een oogenblik gedacht aan de mogelijkheid, dat men hier met eenigszins uit de koers geslagen en gecorrumpeerde bantu-dialecten te
doen zou hebben, maar — goed bantuist als hij is — dit vermoeden
direct daarop ook weer verworpen. Want het is duidelijk, dat de
prefixvormen van de Z. Kordofantalen volstrekt niet passen in het
goed bekende en gesloten stelsel der overeenkomstige teekens in de
bantu-talen. En verder blijft ook het groóte verschil in ontwikkelingshoogte van de syntaxis bestaan waarop hierboven reeds gewezen is.
Een andere veronderstelling spreekt van niet minder dan in verval
geraakte ful dialecten. Het ful is een taal, die over een zeer groot
deel van de afrikaansche middenzone verspreid is, en van de W.
Atlantische kust tot het hartje van de W. Sudan en zelfs tot
Adamaua reikt. Waarom zouden dan enkele splinters daarvan ook
niet nóg verder naar het O. verzeild kunnen zijn geraakt? De roerige
afrikaansche taalgeschiedenis kent zelfs in het zoo ver en hoog
ontwikkelde bantu-gebied nog dergelijke verschuivingen en verplaatsingen van talen, die een half continent overbruggen. Ook W.
SCHMIDT kent aan de bergdialecten van Z. Kordofan slechts
„sekundäre Bedeutung" toe, en beschouwt ze eenvoudigweg als „eine
Schar Sprachen im älteren Stadium der Bantuisierung", die vanuit
de W. Sudan „durch ein besonderes Schicksal so weit nach Osten
verschlagen sind". 1 ) DREXEL is van ongeveer gelijke opinie. 2) Maar
de afstand tusschen de Anglo-egyptische en de W. Sudan of ook
maar die tot Adamaua toe is zeer groot. Het tusschenliggende deel
is moeilijk toegankelijk en slecht begaanbaar. En hoe zouden de
doortrekkende bantuide sprekers, die in ieder geval toch als een
groep wijkelingen beschouwd zullen moeten worden, al de stammen,
die hier het terrein al bezet houden, opzij hebben kunnen schuiven?
En waarom hebben dezen zich dan later, toen ze eenmaal in
Kordofan aangekomen waren, weer naar het Z. gewend, zooals toch
uit de practische geographische constellatie duidelijk volgt dat het
geval geweest is? En tenslotte vooral: de verspreiding der bantuide
talen over het groóte vlak van de W. Sudan is volstrekt niet willekeurig. Afgezien van détails en enkele latere kleine wijzigingen
passen de geographische positie der talen en het bereikte structureele
ontwikkelingspeil hier telkens precies aaneen. Aan de randgebieden
liggen de verst volgroeide en meest geëquilibreerde mengvormen.
') W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg
Д926; p. 112.
-) A . DREXEL. Gliederung der afrikanischen S p r a c h e n ; p. 97.
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Maar het centrale deel, waarop de groóte aanval der later ingedrongen matriarchale elementen het eerst gericht was, heeft de schok op
weten te vangen en zoo ook de Z. kuststrook voor een overvloedige
overstrooming met heterochtone stammen behoed. Nergens is de
bantuide taalstructuur hier tot volle wasdom kunnen komen. Vooral
geldt dit ook voor de typisch verbrokkelde ligging der vele groepjes
van fuldialecten, naar we gezien hebben. Maar in dit vrij vast
gesloten stelsel is voor zulk een geweldige sprong naar Z. Kordofan
als hier bedoeld wordt geen plaats.
Al de geciteerde veronderstellingen, die met zulke geweldige
ketens van taaiverwantschappen werken, komen voort uit een gevoel
van een zekere verwondering, een zekere schrik over de onvermoede
aanwezigheid van het bantuide taaitype in de bergdalen van Z.
Kordofan. Maar zooals uit het voorgaande deel van dit hoofdstuk
al genoegzaam gebleken is, bestaat daartoe toch eigenlijk geen voldoende aanleiding. Want bij slot van rekening zijn in de anglo-egyptische Sudan weer juist dezelfde taallagen en dezelfde complexen
van taaltendenzen aanwezig als waaruit ook in het W. de bantuide
taalstructuur voortgekomen is. Waarom zou de vermenging en de
kruising daarvan hier in het O. dan niet hetzelfde resultaat hebben
kunnen opleveren? Het eenige verschil van beteekenis is, dat in het
W. alle tusschenphasen uit het ontwikkelingsproces precies bewaard
gebleven zijn, terwijl veel daarvan in het O. onder den voet geloopen
en verloren is gegaan. Maar de feitelijke gang van zaken wordt
daarmede niet in discussie gesteld; daarover kan geen redelijke
twijfel blijven bestaan. Voor het zoeken van een buiten-nilotische
oplossingsrichting voor de typische moeilijkheid van de positie der
Z. Kordofantalen bestaat m. a. w. geen voldoende reden. Het
nilotische terrein zelf biedt gegevens genoeg om hier tot een sluitende
verklaring te komen. Waarmede behalve aan zakelijke linguïstische
eischen ineens ook aan een gezond methodologisch principe voldaan
is. Want iedere geographisch-linguistische constellatie draagt toch
allereerst haar oplossing in zich.
D. De hamitische inslag.
Inzake de kwestie van de hamitische invloed op het nilotische
talen- en volkerencomplex is hierboven tot voorzichtigheid gemaand
ten opzichte van de conclusies; daaraan wordt ook hier verder niet
getornd. Maar er schijnt toch wel één punt te zijn, waarop men
ondanks alle complexe verhoudingen in dit verband iets verder kan
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komen dan een bloot vermoeden. En dit betreft het bijzondere type
van nominale klassificatie dat in eenige grenstalen tot stand
gekomen is. In opzet en doorvoering verschilt dit totaal van het
systeem der omringende en verwante nigritische talen. Maar het
sluit zoo nauwkeurig aan bij dat der meer N. en N.O. gelegen hamitische talen, dat een zekere verwantschap daarmede niet te miskennen
valt. Telkens wordt één hoogere waardeeringsklasse tegenover één
lagere gesteld. In de grammatica's spreekt men gewoonlijk van een
masculien en een feminien genus, omdat de voornaamste en meest
consequent doorgevoerde distinctie, die hier bij de persoons- en
diemamen geldt, de biologisch-sexueele is. Voor de inanimata gelden
natuurlijk andere criteria. Helaas is de ontwikkeling van dit nieuwe
indeelingsstelsel, dat allerlei interessante détails oplevert en van
comparatief standpunt van groot belang is, alleen voor het bari
nauwkeurig te volgen. Voor een onderzoek van de andere talen zijn
geen voldoende gegevens voorhanden. Voor het masai zou het eerst
het boek van Miss HINDE in aanmerking komen. 1 ). Maar in de
woordenlijst is hier de scheiding tusschen de prefixen en de nominale
stammen niet altijd precies aangeduid en ook de plurale vormen
geven in deze gevallen niet altijd opheldering; zoodat het gevaarlijk
zou worden hiervan zonder meer uit te gaan. Het lexicologische
materiaal van HOLLIS is niet geschift en geordend. 2) De analyse van
de bari-feiten volgt hieronder; thans voorloopig alleen nog enkele
algemeene opmerkingen over de parallelle punten in het masai, het
nandi, het suk en het turkana.
In het masai wordt de genusindeeling tot uitdrukking gebracht
met behulp van het voorgevoegde en bijzonder nauw met het substantief versmolten artikel; voor de hoogste waardeeringsklasse ol-,
voor de tweede en-, in het meervoud il- en in-. Waar deze vormen
vandaan komen is moeilijk vast te stellen; hamitisch zijn ze in ieder
geval niet. Ook tegen een parallelliseering met bantu-teekens, zooals
LEPSIUS en TROMBETTI gewild hebben, rijzen direct morphologische
bezwaren. En sinds KLINGENHEBEN de fulgenusfeiten op zulk een
totaal nieuwe manier verklaard heeft, blijft er vanzelf ook niet veel
over van de anders wel aantrekkelijke poging van MEINHOF om de
magai-artikels met de hypothetische explosiveerende */- en *npartikels van het ful te combineeren. Niets belet ons dus het geheel
eens te zijn met CONTI ROSSINI op dít punt en voorloopig niet verder
') H. HINDE. The Masai language. Grammatical notes together with a Vocabulary. Cambridge 1901.
г
) A. C. HOLLIS. The Masai, their language and folklore. Oxford 1905.
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te gaan dan een verbinding met de bari artikels lo en πα. Dat hiertusschen verwantschap bestaat spreekt vanzelf. Verdere reconstruc
ties van het historische vormverloop zijn echter nog niet mogelijk.
Wat de eigenlijke aard en de verhouding der beide klassen betreft,
stemmen de beschrijvingen van JOHNSTON, HOLLIS e.a. waarbij zich
ook MEINHOF aangesloten heeft, vrijwel overeen. HOLLIS geeft de
volgende samenvatting: „The Masai language distinguishes., two
genders or classes answering approximately to masculine and
feminine. As a general rule the former signifies big, strong and
masculine; whilst the latter may be taken to mean something of a
weak or feminine nature, and also of a deminutive or affectionate
character
ol-tungan'i „the man" en-dungarii „the little man";
ol-dia „the dog" en-dia „the bitch or pup"; o-sanja „the male lover"
e-sanja „the female lover"; ol-ashe „the bull calf" eng-ashe „the cow
calf"; ol-alem „the sword" eng-alem „the knife"; ol-kerr „the ram"
en-gerr „the ewe"; ol-aputani „the father or son-in-law" eng-aputani
„the mother or daughter-in-law". Als uitzonderingen worden daarbij
nog opgesomd ol-origha „a small three-legged stool"; il-keyo
„tears"; ol-kimojino „the finger or toe"; eng-aina „the arm or hand";
en-geju „leg or foot"; e-типу „rhinoceros"; en-gukun, en-dyemasi
„a devil or fantastic wild beast, which takes the place of the dragon
in english fairy tales". Maar als naam van een gewichtig meubel is
ol-origha in de hoogste waardeeringsklasse uitnemend op zijn plaats.
Vingers of teenen zijn belangrijke en actieve lichaamsdeelen naar
nigritische beoordeeling; armen en beenen zijn daartegenover wel
lang en uitgestrekt maar inactief. Ook in het bari komen daarom de
vormen van dit type in de πα-klasse terecht. Bij en-gukun schijnt
een deprecieerende factor in het spel geweest te zijn.
HOLLIS' karakteristiek is m.a.w. niet altijd direct op de practische
feiten toepasselijk; er konden meer en vooral ook algemeener om
schrijvingen van de masai-klassen gegeven zijn. Maar als geheel
voldoet ze ongetwijfeld zeer goed. Miss HINDE heeft zich tegen de
termen masculinum en femininum verzet; haar argumentatie bewijst
echter alleen dat de biologisch-sexueele distinctie niet voor alle
deelen van de woordenschat evenveel beteekenis heeft. Maar dit is
nooit ontkend en de tegenovergestelde opinie ligt ook in het gebruik
van de genoemde terminologie volstrekt niet opgesloten. Wel krijgt
men bij het nagaan der masai-ieiten voortdurend de indruk, dat het
genusverschijnsel hier in het taalsysteem nog vrij jong is. De
distincties staan nog niet op alle punten vast en zijn voor elk der
klassen ook nog niet tot één groot samenhangend geheel aaneengegroeid. De cohaerentie schijnt voorloopig vrij gering.
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Nog scherper dan in het masai schijnt de betrekkelijke jeugd van
de genusdistinctie naar voren te komen in het nandi, waar men de
twee genusklassen door de toevoeging van kip, resp. chep onder
scheidt. Deze partikels kunnen echter lang niet bij alle vormen waarover te taal beschikt gebruikt worden. „The nandi language" schrijft
weer HOLLIS, „distinguishes., two genders or classes answering
approximately to masculine and feminine. The former signifies big,
strong or masculine; the latter something of a small, weak or feminine nature. These particles are prefixed to certain substantives and
often form a part of the word, which would be unintelligible without
them, e.g. kip-sikisiek „the Lumbwa people"; kip-sirichet
„the
rhinoceros"; kip-soiyuet „the cock"; chep-tirgichet „the gazelle";
chep-keswet „the small knife"; chep-kildet „the small finger". A t
other times the particles are used to draw a distinction between the
sexes, or between something great or small, and can be omitted;
thus sirue „a white ox, bullock or cow"; kip-sirue „a white bull";
:hep-sirue „a white cow"; kon'gak „one-eyed"; kip-kon'gak „one-eyed
(man)"; chep-kon'gak „one-eyed (woman)"; ch-erêngen „locust";
kip-erêngen „cloud of locusts"; morin „fingers" ki-morin „centipede". Ook in het meervoud schijnt hier nog iets van een genusdistinctie door te schemeren. „The particles akut and angui, which are
prefixed to α few substantives and to one or two classes of pronouns
to form the plural, appear to have in former times also marked the
gender, akut being for the masculine and angut for the feminine;
but the distinction has now been nearly lost sight of, and akut or
angut are used somewhat indiscriminately by the present generation.
Old people, however, still generally use akut-kwanda for „the
fathers", angut-kamet for „the mothers"; akut-n'gô (m.) and angutn'gô (f.) for „who?" The Kipsi-kisiek or Lumbwa are said to use ingut
for both genders; they, however, also at times use akut for the
masculine". In 't algemeen genomen blijkbaar dus een analoge
constellatie als in het bari en het masai. Alleen is nog slechts een
deel van de geheele nominale woordenschat door de klassificatietendenzen geaccapareerd geworden en de genusaanduiding eenigszins anders georiënteerd.
Dat de genusdiscriminant in bepaalde gevallen — en juist vooral
bij de sexueele distinctie van de persoonsnamen — rustig gemist kan
worden zonder dat daardoor eenige onduidelijkheid in de taaiaanduiding ontstaat, valt niet te verwonderen en behoeft niet op een
terugloopen van de beteekenis der klassificatiefactoren te wijzen. In
de objectieve orde is het bewuste biologische kenmerk natuurlijk
altijd aanwezig, maar dit sluit niet in dat dit nu ook door den
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spreker ervaren en in zijn taal uitgedrukt zal worden. Het kan best
zijn, dat diens subjectieve voorkeursrichting een heel andere kant
uitgaat en er b.v. enkel een bepaald algemeen type van persoon
aangeduid wordt. De sexueele factor blijft dan dus geheel buiten
spel. Níet iedere persoonsnaam is, taalkundig beschouwd, tevens
ook de naam van een mannelijk of een vrouwelijk persoon. Het is
m.a.w. juist de frischheid en het levend karakter van de nandigenusindeeling die zich hier verraadt. In andere talen waar deze
reeds zooveel meer verstard en verstrakt is, is ook het genusteeken
onwrikbaar met de nominale stam vergroeid. Dat volgens HOLLIS
in het meervoud de greep der klassificatietendenzen op het nominale
materiaal langzamerhand schijnt te verslappen behoeft met dit
laatste volstrekt niet in tegenspraak te zijn, want op het punt van de
nominale klassificatie verkeert het nandi blijkbaar in een stadium
van overgang. De eene taallaag stuwt de ontwikkeling daarvan
steeds verder en steeds hooger op, maar de andere remt. Hoe
gemakkelijk kan dus de een of andere kategorie voor een oogenblik
tot stand komen om in een volgend moment, als anders georiënteerde
krachten in het taalleven gaan domineeren, weer te verdwijnen!
Daarenboven zijn er structuurverschuivingen in het taalleven, die
vóór ze volledig doorzetten een zekere incubatieperiode door moeten
maken. Het tijdelijk verdwijnen daarvan is dus veeleer een „reculer
pour mieux sauter", dem wel 't begin van de uiteindelijke ondergang.
Misschien behoort het doordringen van de nominale klassificatie
in deze overgangstalen ook wel tot dit type structuurwisselingen; of
is dit althans daarmede annex.
Of het turkana sporen van genusverschijnselen vertoont is niet
zeker. Sir GEORGE ELIOT meent van wel, maar BARTON vermeldt
enkel naar aanleiding van de verschillende artikelvormen der taal
„Possibly masculine and feminine forms are found.... ; they are
difficult to recognize and to explain in inquiry from Turkana, who
always deny their existence". Omgekeerd van de substantiva heel
duidelijk „These do not seem to be divisible into classes". *) Daartegenover staat echter dat de feiten waarop ELIOT en JOHNSTON zich
beroepen in dit verband vaak zeer markant zijn. Zoo staan b.v.
tegenover elkaar e-takho ,,a calf" n'gi-takh „calves (mase)" en atakho „a calf" nga-takh „calves (fem.)" De α-vormen, zou men
zeggen, hebben hier toch duidelijk een feminiene beteekenis.
Het suk schijnt geen nominale genusdistinctie te kennen. Wel
4 J. BARTON. Turkana grammatical notes and Vocabulary. В S О S Bd. ÌI
(1921—'23), p. 43—73.
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wordt hier soms het nandi-genusteeken chep-, chem-, chebteruggevonden, maar dit is dan slechts een kwestie van oppervlakkige ontleening. Hetzelfde geldt van de enkele gevallen waarin
ook het mannelijk prefix kap-, kip-, ki- wordt aangetroffen. Ook de
ephemere resten van artikelvormen in het acholi en het nuba, waardoorheen volgens sommigen nog sporen van de genusdistinctie
heenschijnen, zijn voor de kwestie van een mogelijke hamitische
inslag in deze talen van geen beteekenis.
Samenvatting.
De afstand tusschen de verschillende lagen van het nilotische
talencomplex, zooals we die hierboven in hoofdtrekken hebben
leeren kennen, is blijkbaar niet steeds dezelfde. Daar zijn gevallen
van zeer geleidelijke overgang naast ware lacunes en gapingen.
Van de eerste laag zijn slechts weinig samenhangende groepen van
feiten en structuurlijnen over. Maar voorzoover daarvan wat te
zeggen valt, is het contact met de opvolgende laag, waardoor zooveel veranderingen in de taalstructuur ontstonden, hier zeer innig
geweest. De derde laag, die der bantuide mengfeiten, staat in ieder
geval vrijwel geheel geïsoleerd; het bantuide taaitype verrijst als
ineens voor onze oogen en wel in een zeer rijk ontwikkelde vorm.
Van de voorafgaande groei, die er vanzelf geweest moet zijn, is
nauwelijks hier of daar nog een enkele rest te bekennen.
Het is m.a.w. weer juist dezelfde kwestie als we ook reeds in de
W. Sudan ontmoet hebben, die hier terugkeert. Ook in het W. is er
tusschen de guineesche ondergroep, waarin de bantuide structuur
zich nog slechts zeer vluchtig en oppervlakkig begint te ontwikkelen,
en de daarop volgende W. Atlantische een zeer groóte gaping. De
continuïteit in het groeiproces van het taalsysteem, die de grootste
bekoring van de behandeling der mandingo- en der guineesche talen
uitmaakt, is hier ineens verdwenen. Als verklaring hebben we daarvoor in het vierde hoofdstuk juist op dit moment van de taaihistorie
een exodus van bantuiseerende stammen naar midden- en Z. Afrika
aangenomen. Zou in het O. de gang van zaken wel veel anders
geweest zijn? Een verplaatsing naar het Z. en het Z. W. toe was
hier natuurlijk al zeer gemakkelijk. Men behoeft slechts de Nijl of
een van zijn vele takken te volgen om in de vruchtbare en aantrekkelijke streken der huidige bantustammen terecht te komen.
Ook het uitzonderlijke bantuide taaitype, dat in het mangbetu tot
stand gekomen is, vindt in deze gedachtengang ineens zijn verklaring. Blijkbaar is het taalproces hier zoo snel verloopen onder
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de druk der uiterlijke omstandigheden: het opdringen der wegtrekkende mengtypen. En bij diezelfde gelegenheid is ook de oude
eenheid der totemistische sudantaaltypes in Z. Kordofan verbroken
geraakt, en zijn de door MEINHOF beschreven bantuide bergdialecten daar tusschenin gedrongen. Maar in bijzonderheden laat
zich de verhouding van de derde nilotische taallaag van het bovenNijlbekken tot de bantutalen vanzelf verder niet beoordeelen; de
gegevens ontbreken daarvoor. In talen als het tumtum en het
kanderma is nog slechts een kleine innerlijke consolidatie, een
zekere innerlijke doorwerking der bantuide tendenzen vereischt —
vooral naar de syntactische kant — vóór het volle bantustandpunt
bereikt is.
De directe aanleiding tot de volksverhuizing naar het Z., die
natuurlijk van groot belang is voor de practisch-historische opvatting
van de eenheid van het groóte bantucomplex en de daarin verder
nog voor den dag komende ondergroepen, zal wel het opdringen van
een overmaat van matriarchale stammen geweest zijn. Gewoonlijk
zijn deze zeer kinderrijk en vragen ze vanwege hun landbouw veel
plaats. Ook de intocht van de Hamiten zal hier zeker van veel
invloed geweest zijn, Veetelersgroepen verplaatsen zich in het algemeen gemakkelijk, en ook him behoefte aan grond voor weideplaatsen van de duizenden en duizenden stuks vee is groot. Volkomen in
overeenstemming hiermede is, dat de 3e en 4e taallaag in het
nilotische complex, waarvan de laatste eigenlijk op een heterochtone
verovering berust, juist bijzonder nauw aaneensluiten. Op dit punt
van de taalgeschiedenis is de overgang bijna onmerkbaar. Men denke
b.v. aan de artikelvormen van talen als het masai, het nandi, het
turkana etc, die nu eens bantuid aandoen en dan weer aan die van
de hamitische of de europeesche talen herinneren.
Het terrein van het nuba, het groóte krachtcentrum waarvan de
meeste actie in de 2e taallaag van de nilotische groep is uitgegaan,
grenst in het O. direct aan dat der verwante (eveneens sterk van
matriarchale zijde beïnvloede) bornu-talen. Zoo sluiten de nilotische
taalfeiten dus ook aan bij die van het centrale deel der afrikaansche
middenzone, en wordt hier voor de geheele Sudan een eenheid in
het historische aspect verkregen díe van veel beteekenis is.
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HOOFDSTUK VIL
De nominale klassiiicatie der Nílotische talen.
1. De nominale klassi&catie van het mangbeta.

Aïs „loi fundamentale de tout le lexique" vermeldt P. VEKENS
voor het mangbetu „que substantifs, verbes et adjectifs soient commandés, en règle générale, par l'une des trois voyelles „a" ou „e"
ou „o", chacune avec ses accentuations diverses".1) Nu vertoont
de a- vocaal in het mangbetu twee zeer uiteenloopende nuances; de e
en de o zelfs vier, zoodat men op grond van de laatste toevoeging zou
kunnen meenen, dat deze taal eigenlijk 10 verschillende nominale
klassen bezit. Ook elders spreekt P. VEKENS, die het geheele begrip
„klasse" in dit verband niet gezien heeft, zich over deze kwestie niet
scherp uit. Bij de practische analyse blijkt echter, dat vormen als
e, é; a, â etc. in grammaticaal opzicht slechts onbeteekende
varianten van elkander zijn. Met het aannemen van 3 klassen komt
men dus volledig toe.
Τ e e ken s
plur.
sing.

Karakteristiek

1

ne, né, né, né'

e, é, è, è'

Hoog gewaardeerde zaken

2

na, ná

a, α

Gewaardeerde zaken

3

no, nò, nò, nò'

0, ó, ô, ó'

Gewone zaken

Toch is het mangbetu-klassenstelsel ondanks het geringe aantal
klassen vrij complex, omdat hier juist zooals in het gola van de
W. Sudan nog allerlei distincties en vormgroepen dooreenliggen en
verward worden, die zich in de verder ontwikkelde bantuide talen
intusschen reeds hebben gedifferentieerd. Ook zijn er nog sporen
van diverse secundaire verschuivingen.
4 A. VEKENS. La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu. Gand 1928;
p. 4 et passim.
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De eerste klasse: der hooggewaardeerde zaken.
De eerste klasse van het mangbetu, die als kenmerkende teekens
voeren kan ne („plus ou moins ouvert"), né („fermé"), né („la
voyelle e allongée") of né' („la voyelle β allongée"), is er weer juist
zooeen als de bt-klasse van het wolof. Uit vrijwel alle levensgebieden
zijn de hoog gewaardeerde zaken bijeengezocht, zoodat het totale
aantal vormen niet minder dan 1332 bedraagt, d.w.z. meer dan de
helft van het geheele aantal dat er van het mangbetu bekend is
(2386). De klasse is zeer druk bezet, maar de globale karakteristiek
blijft toch overal duidelijk gelden. De innerlijke geleding is zeer
scherp.
A. Men heeft vooreerst in het eerste klassedeel een kern van 47
persoonsnamen en wel van hoog gewaardeerde personen of dragers
van bijzondere eigenschappen. „Chef, roi; forgeron 1) ; femme principale; homme de race blanche; goliath; vieillard, vieille femme;
homme légendaire; „qui retire ses jambes" (in de legende) ; homme..
rapide; homme faible, malingre; avare; squelette vivant; grimpeur;
jeune homme, excitation ou manifestation du désir sexuel; fou;
compagnon ( 2 X ) ; amitié, ami; jeune fille; fillette". Verder is er
nog een groóte groep verwantschapsnamen, waaruit vooral de door
de Mangbetu zoozeer gewenschte kinderrijkdom blijkt. „Enfant
(2 X ) ; nouveau-né; enfant nouveau-né (2 X); enfant qui naît enveloppé; vivant tendre et fragile qui vient de naître; foetus, grossesse;
avorton qui ne se développe pas; mur.. un nouveau né venu longtemps après le dernier enfant; cadet; jumeau; ancêtre; beau-père;
veuf, deuil; belle-mère du mari; beau père, beau frère; soeur du
frère; frère, cousin; grand' mère, grand' tante; tante paternelle;
soeur jumelle; neveu". En tenslotte eenige woorden voor bepaalde
groepen van personen. „Race, tribu, étranger (2 Χ ) ; famille moins
étendue que le clan; famille".
De bijbehoorende périphérie is ver vertakt. Men heeft op de eerste
plaats een aantal namen van gewichtige lichaamsdeelen; vooral van
die, welke bij de slikbeweging te pas komen; het oog en andere
zintuigen; deelen die begroeid zijn en daardoor sterk opvallen; en
verder onderdeden, buigpunten van armen en beenen etc. „Bouche
Ч С. VAN OVERBERGH. Les Mangbetu, p. 271. „Le forgeron mangbetu jouit
d'une grande considération. Les chefs se les attachent" (Laplume); p. 271. „Les
Mangbetu, sont avec les Mobadi et les Mangbellet, les plus habiles forgerons
de l'Uele et de l'AruwimL II faut aller chez des peuples de civilisation supérieure pour trouver des travaux de forge faits avec autant de soin et d'art".
Vgl. ook С. MEINHOF. Die Religionen der Afrikaner in ihrem Zusammenhang mit
dem Wirtschaftsleben, p. 58 et passim.
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(2 X ) ; dent; dent amulette; gencive, bouche édentée; maxillaire
inférieur; langue, flamme; amigdale; joue; cou; cou, gorge; menton;
peau sous le menton; nuque, occiput; pomme d'Adam (3 X) ; glande
du cou; veine jugulaire; oeil, yeux; pupille de l'oeil (2X) ; paupière;
cil; sourcil; glabelle; corps; squelette; os; crâne; tête; sommet de
la tête; front; feuille, oreille; peau; poils dubas ventre chez la femme;
poil ou cheveu blanc; cheveu, poil; ligne de poils sur le ventre;
coiffure; barbe, moustache; bras; aisselle; épaule; coude; main;
pouce; petit-doigt; ongle, griffe; pied, jambe; genou; doigt du pied;
envie près des ongles; os iliaque; lombes; région du coxys; scia tique;
cuisse, giron; hanche; glande; veine, nerf; nerf". Vervolgens nog
namen voor inwendige deelen, bepaalde voorname streken van het
lichaam etc. „Intestin; foie; poumon; rate; anus; ventre, milieu;
ventre gros; bas ventre; nombril; côte, os; coeur, convoitise; peau qui
enveloppe l'enfant dans le sein de la mère; creux à l'arrière du
genou; sein, mamelle; bosse, bossu (2 X); partie du corps au dessus
des reins; région des reins; le derrière; poitrine; dos".
Verder een aantal namen voor ziektes, verwondingen, zweren etc.
„Maladie ( 4 X ) ; elephantiasis des hommes; elephantiasis de la
femme (2X); sorte d'eczéma (2X); purulence des paupières; boutons de la peau; cou raide; suer; excroissances (maladie) ; fente, trou;
souillure, taché (2 X); maladie vénérienne; circoncision, échange de
sang; flux de sang, hémorroïsse; râle; toux; tuberculose, phtisie;
hoquet; inflammation; tache de lèpre; épilepsie; pelade; inflammation de l'anus; cicatrice (2 X); gros rhume, bronchite; maladie des
dents ( 2 X ) ; rhumatisme; mal de tête, fièvre; maladie de peau;
maladie du ventre; maladie des poumons; calvitie; sorte de lèpre;
bourgeon; plaie, blessure; asthme; dyssenterie; tumeur, gros abcès;
toux sèche; aigreur, envie de vomir; être sans saveur; être fade,
sans esprit; pâlir, être jaune; être bourré de nourriture jusqu' à
l'indigestion; enfler; être fade; tousser; brisure; compère à l'oeil;
tousser pour rejeter ce qu' on a avalé de travers; être obstrué,
difficile; vomir; toux; étemuement".
En tenslotte enkele woorden voor kleeding. „Pagne strié de noir
et blanc; sorte d'éventail.. des femmes pour couvrir le postérieur;
ceinture en cuir pour attacher le pagne des hommes ; large partie du
pagne de l'homme; cordelette dont on entoure le sommet de la
tête; lien dont on entoure la tête; sorte d e . , pendatif servant à
assujettir le petit tablier que porte la femme; anneau que les femmes
portent..; tresse; bouton qu' on enforce sur le nez". 1 ) En verschil') H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mantfbetu. BaesslerArchiv. Bd. XI (1927) ¡ p. 14—19.
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lende andere voor lichaamshoudingen, lichamelijke of geestelijke
toestanden, speciaal menschelijke handelingen of situaties etc.
„Danse; danse obscène (2X); tarir, donner le sein; nourrir, donner
la becquée; résister, refuser de faire; faire mourir; tombe; mariage;
veuvage; abstinence à cause de deuil; bande de cordes pour porter
un enfant; rêve; dormir, coucher; avaler; remède en poudre; bois
creux.. pour lavements; conduire un malade dans un autre lieu;
guérir; fiente, matière fécale; incirconcision, incirconcis; desserrer,
être à l'aise; nudité; corpulence; craindre; crainte; se taire, faire
taire; peur, indisposition; répondre; murmure de gens; gémissement;
façon de tomber de fatigue; rêver; nourrir, élever; élever; être couché
face contre terre; chasser (à l'homme); oser, être cause de; être
modeste; punir, faire souffrir; manière de regarder; conduite,
caractère; orgeuil, vanité, prétention; parole; soif; gémir; attiédir,
chauffer; faim, désir; paresse; exciter, commander; mettre en fuite;
manière de marcher; porter sur l'épaule; rire". Ook hier draait alles
op de een of andere wijze weer om de figuur van den mensch.
В. Wat de belangstelling van de Mangbetu voor het dier en de
jacht aangaat, schrijft de belgische onderzoeker LAPLUME: „Les
Mangbetu sont les chasseurs les plus adroits de l'Uele. — La chasse
est l'apanage du sexe fort.... Les vrais chasseurs qui chassent tout
le long de l'an constituent des groupes de trois, quatre ou six.
Exceptionnellement, ils partent seuls. Ils chassent l'antilope, le
cochon, le buffle, la civette, le singe, le léopard, les oiseaux, je ne
sais quel animal le Mangbetu ne chasse pas. L'arc, la lance, le filet,
le fusil, le piège, la fosse, la trappe, le collet sont employés, suivant
les gibiers. Le filet et la lance sont préférés pour l'antilope et le
cochon, le fusil pour le singe, le léopard, le buffle, les oiseaux etc.,
la fosse pour l'éléphant et le piège pour le léopard".1) Na deze
mededeeling kan het niet verwonderen, dat de kern van het animale
klassedeel in totaal niet minder dan 177 diernamen omvat. Vooreerst die van een aantal groóte jachtdieren: „grand éléphant (2 X);
éléphant solitaire à 4 défenses; grand léopard; jaguar (2 Χ);
crocodile; hippopotame; rhinocéros; buffle; éland; cochon; cochon
mâle; girafe; hyène; bouc ( 2 X ) ; antilope ( 2 X ) ; grande antilope
( 2 X ) ; petite antilope; espèce d'antilope moyenne; antilope
moyenne; sorte d'antilope aux longs poils; antilope cheval; espèce
de gde antilope aux longs poils". Slangen: „serpent ( 2 X ) ;
serpent rouge; espèce de serpent; serpent noir; serpent python;
г

) С VAN OVERBERGH. Les Mangbetu. Bruxelles 1909; p. 246. H. BAUMANN.
Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu; p. 33 vv.
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python rouge". Apensoorten: „singe; petit singe; sorte de grand
singe; le singe paresseux; espèce de singe blanc". Stekende of
bijtende dieren, vooral insecten: „fourmi (5 X); espèce de fourmi
(2 Χ) ; caravane de fourmis.... à la recherche de nourriture; petite
fourmi ( 2 X ) ; mouche; mouche qui pique; petite mouche; grande
mouche; moustique; taon; sorte d'insecte.. mordant; sorte de quêpe;
espèce de guêpe; pou ( 2 X ) ; pou qui s'accroche dans les poils
intestinal". Voor groóte en kleine vogels etc.: „aigle (2X) ; petit aigle;
Hier kunnen ook de woorden voor ratten en wormen aansluiten:
„rat (4 X); petit rat; gros rat; rat de la brousse; ver; ver, larve;
vers à soie (2 X); grand ver; ver qui ronge le bois; grand ver
intestinal". Voor groóte en kleine vogels etc.: „aigle (2Χ) ; petit aigle;
lier on; épervier; nom du ramier.... quand sa voix mue à la saison
sèche; chauve-souris (2X); oiseau (3X); espèce d'oiseau (SX);
sorte d'oiseau; grand oiseau ( 3 X ) ; grand oiseau noir; espèce
d'oiseau grand; petit oiseau (5X); petit oiseau noir; oiseau
au
bord de l'eau; l'oiseau serpent". Voor verschillende kleinere dieren:
„chien; race de chien; espèce de chien sauvage; chat sauvage; serval;
hermine; herminette; lézard; pintade de forêt; souris; écureuil; petit
écureuil; sorte de hérisson; grillon; sorte de cigale; luciole; chenille
( 2 Х ) ; gorge, mille-pattes; sauterelle; sorte de sauterelle grande;
papillon; libellule". Voor visschen en in of bij het water levende
dieren: „poisson (7 X); espèce de poisson ( 4 X ) ; poisson petit
(2 X ) ; tout petit poisson (2 X ) ; grand poisson (2 X ) ; très grand
poisson; le plus grand des poissons; poisson électrique; têtard; grenouille; silure.. petit; silure adulte; moule; moule d'eau douce;
bécasse; bécassine; crabe; espèce de canard; crapaud (2 X); grand
crapaud; gros crapaud de pluie; sorte de crapaud". En tenslotte de
algemeene termen voor „animal ( 3 X ) ; animal femelle; nom d'un
animal; petit animal". P. VEKENS is zeker niet nauwkeurig geweest
in het opgeven van de specifieke beteekenisnuancen, die hier misschien telkens de doorslag bij de indeeling hebben gegeven. Maar
•ook zonder dat kan men duidelijk merken, dat de waardeering eerder
de groep dieren als zoodanig getroffen heeft dan wel enkele bijzondere groepen daarvan die om de een of andere reden uitstaken.
Anders was het aantal vormen nooit zoo hoog opgeloopen.
De périphérie, die allereerst een aantal woorden voor de jacht
•op landdieren, de visscherij etc. omvat, is vrij klein van omvang,
-maar zeer volledig. „La chasse; suivre à la piste; laisser échapper;
grande lance pour tuer l'éléphant; fusil; fusil perfectionné; cartouchière; bajonnette; flèche ( 2 X ) ; arc; espèce d'épée très étroite;
iilet; filet de chasse; grand filet; grand filet de chasse; grand filet
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de pêche; pêcherie; la pêche par épuisette; canne à pêche; nasse;
grande nasse; petite nasse; sorte de nasse; hameçon; ver., à la
pêche; mettre le licot à un piège; plateau rond en terre, piège aux
rats; piège d'oiseaux; piège à lacets; fossette; maille de filet; filet
en osier; morceau de viande; lard; enlever l'écorce ou la peau".
Wat LAPLUME aan jachttechnieken gezien heeft met eigen oogen,
kan men hier ook nauwkeurig volgen in de taal!
Verder zijn er nog eenige woorden voor dierlijke zaken, juist van
die dieren welke ook hierboven het sterkst naar voren kwamen:
olifanten, slangen, wespen, kippen. „Trompe d'éléphant; come;
queue; ongle, griffe; corne des pieds d'animal; manière d'un serpent. . ; anneau d'un serpent; fourmillier; petite élévation de terrain
faite par les termites; guêpier; graisse de termites; oeuf; grande
plume de poule; plume; gloussement; aile".
C. Over de beteekenis en de uitoefening van de landbouw bij de
Mangbetu vermeldt baron DE RENETTE, een der eerste belgischebevelhebbers in het Uele-gebied, in het door С VAN OVERBERGH uit
gegeven verzamelwerk: „Le soin de faire et d'entretenir les planta
tions est réservé aux femmes qui se réunissent pour cela par groupe
on plutôt par famille, par foyer. Elles cultivent le mais, l'arachide,
diverses espèces de haricots et de plantes potagères, la patate douce,
le sorgho, l'eleusine, le tabac, le pili-pili etc. Elles entretiennent les
bananeraies et récoltent les produits des palmeraies. Pour ces travails elles n' emploient que la houe et des couteaux de former
diverses mais à deux tranchants. Les hommes se chargent toutefois
de faire, aidés des femmes, les défrichements nécessaires pour établir
les plantations nouvelles en forêt". De toestand verschilt hier blijkbaar dus niet veel van die, welke in het W. bij verschillende stammen
van de Guineesche en de W. Atlantische kust bestaat. Van elders
bezit men analoge berichten. Cfr. С. VAN OVERBERGH. Les Mangbetu,
p. 251—254. H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und
Mangbetu; p. 36—40. Ook hier kunnen we dit geheele proces weer
precies meeleven in de taal; DE RENETTE's woorden staan als het
ware in de nominale klassificatie geboekstaafd en vastgelegd. Zooheeft men hier:
1. een aantal vormen die op bouwterreinen, het rooien van
boomen, het wegbranden van het struikgewas betrekking hebben.
„Partie de brousse qui s'avance en coin dans la forêt; morceau de
forêt défrichée ( 2 X ) ; terrain défriché; savane brisée; défrichement d'un terrain de culture au bord de l'eau; feu de brousse,
brousse; grande plaine herbeuse; brousse qu'on ne réussit pas à
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brûler; rôder; terrain de culture; plantation; égaliser; feu". Een
karakteristiek groepje !
2. een groep boomnamen; voorzoover te beoordeelen valt, vooral
van soorten die kostbare vruchten voortbrengen, de grondstoffen
voor een primitieve landwijn opleveren of om andere redenen de
bijzondere aandacht der inboorlingen getrokken hebben. De palmboom neemt in ieder geval een bijzondere plaats in. „Arbre (9 X) ;
espèce d'arbre (4X); sorte d'arbre (2X); arbre grand (2X); arbre,
bois, bâton; arbre de brousse; arbre qui répand une odeur..; arbre
très élevé.. ; arbre de forêt; arbre au fruit recherché.. ; arbre rempli
de fourmis et d'insectes; arbre., au bord des rivières, racine est
médicament contre le mal vénérien; arbre, qui donne le fruit dont
on extrait d'huile..; palmier (2 X); palmier raphia; palmier dont
l'huile est supérieure..; la grande forêt".
3. namen van vruchten, waarbij vrijwel alle types vertegenwoordigd zijn, vooral ook de hierboven genoemde: „Banane; banane
indigène; espèce de banane; bananeraie; tabac; sorte d'igname;
espèce de manioc; espèce de patate douce; eleusine; farine d'eleusine; fruit du caoutchouc (2 X); herbe légumineuse; légume (2 X);
fève, haricot; grain de maïs, riz, arachide; maïs; fruit (3 X); espèce
de fruit; fruit très gros; large feuille comestible; herbe comestible;
herbe qu'on mange; mousse végétale; graine oléagineuse ( 3 X ) ;
petit champignon; calebasse rétrécie; courge; espèce de courge;
courge., vase à boire; courge brisée; courge tendre; grande courge
amincie., servant de vase". Men merke op, welk een hooge trap
van ontwikkeling de landbouw hier reeds bereikt heeft.
4. Een mooi groepje vormen wijst op de agrarische techniek,
speciaal het planten en de voorwaarden voor het gedijen: regen,
vocht en warmte. „Planter; eau dans laquelle on a planté des herbes
salives; recouvrir la terre après l'ensemencement; gonfler, fermenter; houe; sorte de houe; hache; couteau; fer, couteau; grand couteau (2 X ) ; petit couteau; couteau courbé; sorte de couteau; gaine
de couteau; espèce de rasoir; pluie (2 X ) ; pluie du matin (2 X ) ;
pluie du midi; pluie rapide; rigole, torrent de pluie; goutte à goutte;
saison des pluies; lune des fortes pluies et de la grande crue des
eaux; saison sèche; lune de décembre, commencement de la saison
sèche; lune pendant que la brousse se dessèche; grande crue à la
fin de la saison des pluies; soleil; grêlon, grêle; dépotoir; receuillir,
réunir un à un; tas, gerbe, fagot; pilon; van". Misschien dat de
merkwaardig nauwkeurige kennis van de maan en haar diverse
gestalten hier ook wel in verband staat met de maan-mythologie.
5. Maar ook alles wat er verder in dit gebied nog groeit staat
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hier aangeduid; planten, struiken, kruiden en 't wilde oerwoud
warrelen dooreen. „Herbe (nom générique); herbe (2 X ) ; petite
herbe; longues herbes; petite herbe de forêt; herbe avec laquelle
on fait le bousin; herbe coupante; brousse; arbuste ( 2 X ) ; petit
arbuste; arbuste de brousse (2X) ; plante; plante odoriférante; plante
aromatisante; plante aquatique; liane ( 3 X ) ; liane caoutchouc;
herbe légumineuse; fourré de branches et lianes; chardon; sorte de
chardon; grand rongeur, le farenbusch; roseau; roseau servant de
lien; espèce de roseau ( 2 X ) ; sésame; ronce; pénis de la verge;
tresse de fibres de palmier; se décomposer en fibres; filasse; boqueteau; rendez vous, boqueteau; gerbe, entassement".
6. Ook bij de groep namen van onderdeden van planten,
vruchten etc. verraadt zich weer de degelijke agrarische vakkennis
der Mangbetu. „Feuille de bananier (2 X ) ; feuilles de bananier
séchées; feuille séchée et tombée; feuille large; feuille qui sert de
serviette de toilette; feuille avec laquelle l'on tresse des paniers;
feuille qu'on enroule..; écorce de bananier; gousse; racine; tige,
radicelle (2 X ) ; tige des grandes herbes; tout petit rameau; fleur;
coquille de courge; le fond d'une coquille de courge; chair de la noix
palmiste; chair de la noix palme; jonc; jonc avec lequel on fait de
la sparterie; miel; balle, pelure; écorce de bambou; ramille.. pour
cordes; coeur très noir du bois".
7. Aan namen van houten dingen eie. komen hier voor. „Tronc
(2 X); tronc d'arbre; copeau de bois; souche; plat en bois; siège..
en bois; gaffe, perche; faux bambou; bois en forme de crochet..
porte-manteau; bois., flambeau; osselet de bois., qu'on attache
aux poignets et aux chevilles; canne de promenade; fourche; appui
de bois.. derrière un siège; bois fourchu.. piège; picot de palmier;
bois à construire; pinceau, bois léger; bois qui sert à faire jaillir le
feu par frottement; bois en fourche.. pour supporter; bois taillé en
pointe; bois fiché près de l'entrée pour assujettir la porte".
8. Men teelt en kweekt echter om te eten; en zoo vinden we hier
ook nog een uitgebreid complex woorden voor koken, spijzen,
kruiden etc. „Gâteau de maïs; pâte faite de manioc; nourriture fine;
purée de légumes; purée de graines oléagineuses; gâteau d'éleusine;
viande., un repas; boucaner, faire sécher au soleil; sécher, fumer;
dessécher; retirer du feu, assécher; couver, en parlant du feu;
enlever du feu; fermenter; vapeur, fumée; cuire sur la cendre;
brûler, chauffer; bâton dont on remue les aliments pour qu'ils ne
brûlent pas; mettre directement au feu, faire griller; rôtir; braise;
tisonner; égoutter; laisser égoutter; assaisonner de sel; mortier à
piler; sorte de pain; paquet d'aliments envelloppés dans les feuilles
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de bananier; condiment; selles liquides; miette; purée". Heel het
inheemsche menu staat hier aangeduid ; dat de vrouw aan de opbouw
van dit klasse-onderdeel sterk heeft meegewerkt, spreekt wel vanzelf.
D. De restgroep van deze klasse is zeer uitgebreid maar ook zeer
interessant. Hier ktmnen we vooral ook duidelijk merken, dat we in
een sfeer van hooge waardeering verkeeren. Vertegenwoordigd zijn:
1. het woonhuis met zijn meubels, onderdeelen. „Maison, foyer
conjugal; série de maisons en cercle; habitation., réservée..;
maison carrée en feuilles ; résidence récente et provisoire (2 X ) ;
cabane en feuillage; endroit abandonné par un ancêtre et qu'on vient
occuper; lieu autrefois habité., aujourd'hui abandonné; résidence,
village; rebord surélevé en terre., en maison; place autour d'une
maison; grenier suspendu (2 X ) ; grenier ménagé; grand montant
d'un.. hangar; caverne.. où habitent les esprits; toiture sur piliers,
salle de réunion; coin; coin secret d'une maison; fossé d'aisance
(2 X) ; toit; table; étagère, table; lit; la place entre le lit et la mur;
côté du lit qui est près du feu; pilier, bois du lit; grand siège très
bas; balai; balai dur; balayer, nettoyer; natte; terre meuble dans
laquelle on enfonce, trou de serpent". Een mooi kijkje binnen de
inheemsche woning!
Maar bijzonder moeten hier een aantal namen van gebakken
potten, pannen, gevlochten mandjes etc. genoemd worden, die aansluiten bij de boven reeds opgesomde woorden voor spijzen, koken
etc. en opnieuw erop wijzen hoe groot de invloed van de vrouw op
de samenstelling van deze klasse geweest is. „Récipient.. de feuilles;
récipient, boite; vase pour boire, très évasé; grand vase, jarre; petit
vase en terre; objet de sparterie; sac en sparterie que l'on porte sous
l'aiselle; panier; panier rempli de vivres; vase en terre; grand panier;
petit panier; panier aux grandes mailles; couvercle en sparterie des
vases à vin; petit vase pour puiser le vin; fourreau (medje); fourreau,
gaine; boîte portée en bandoulière; boîte; morceau de vase brisé;
argile".
2. De belangrijke momenten uit het leven van den inboorling
worden steeds opgeluisterd en gevierd met dansen; men telt er hier
verschillende soorten van. „Danse; espèce de danse; danse à laquelle
seulement les femmes prennent part; danse exécutée pour s'assurer
le succès d'un piège à l'éléphant; danse ayant pour but de réussir
la chasse à l'homme; danse de sorcellerie". Ook de verschillende
dansbewegingen staan verder genoemd. „Manière de se tourner.,
sur soi même; bondir (3 X) ; rebondir; retomber sur ses pieds; façon
de tomber droit sur ses pieds; saut à pieds joints; sautiller; sautillement; tourner ( 2 X ) ; tourner, changer; tourner plusieurs fois;
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balancement; coup de pied sur le sol; bourdonner.. aller comme un
bourdon; mouvement de haut en bas ( 2 X ) ; syncope; intervalle;
reprise en choeur, refrain; manière de consentir en foule et en
choeur; préparer la lieu de danse". En niet te vergeten de onontbeerlijke muziekinstrumenten die voor de begeleiding zorgen. „Gong
(2 X); sorte de gong; tambour gros et bas; cymbale en fer; tamtam
en fer; sorte de cloche en bois, gong; sorte de guitare; longue guitare;
espèce de mandoline ; instrument de musique". J)
3. Nu zijn we geheel aangeland in de sfeer van de feestelijke
samenkomst, vriendschap, tractaties vooral van wijn etc; vroolijkheid etc. „Etre nombreux; être abondant; réunion, assemblée;
assemblée, ordre; engagement, promesse d'amour, d'amitié; amitié;
compagnonage; donner beaucoup de vin; vin trouble; allumer, être
vif; être doux, sucré, plaire (2 X); sucrer, rendre doux (2 X); être
acide; être en abondance; être lisse, glissant, poli; sphère; gloutonnerie; égayer, réjouir; se réjouir, être en allégresse".
Maar bij een feest behooren versierselen, opschik en speciale
toiletten; ook de neger dient dan zoo keurig mogelijk voor den dag
te komen! „Laver; purifier (2 X); se purifier; vase très évasé.,
pour se laver; être pur, beau; être très beau; très beau; être très
blanc; blanc d'une blancheur éclatante; sans ride; être ridé; être
tendre; luissant de graisse ou d'huile; poudre; peigne; épingle
d'ivoire (2 X); parer; vase., huile de toilette; cornet en tournoir
de feuilles; tondre; odeur; se promener avec des richesses; souiller;
être désordonné, manquer de soin". De inheemsche waardeering
op dit punt teekent zich wèl duidelijk af. 2)
Verder schijnen zich hier nog een aantal woorden voor bewegingen
in het algemeen en speciaal snelle bewegingen te hebben aangesloten.
„Balancer; agiter; secouer (2 X); brandir; ébranlement; éloigner;
s'en aller, quitter; heurter du pied; surgir à l'improviste; le fait de
détourner la tête brusquement; marche, besoin de se mouvoir; rapprocher un objet distant; pencher, coucher; introduire le bras dans
quelque chose; glisser; vitesse; vitesse, précipitation; très grande
vitesse; manière d'entrer très vite; façon d'entrer., rapidement;
façon de sortir vite; se dépêcher; lutte de vitesse; se hâter". Ook
hier zal wel een zekere waardeeringsfactor in het spel zijn.
4. Op de bijzondere positie van den smid bij de Mangbetu is
reeds gewezen. Zijn persoon is heilig. Hij woont niet in het dorp
samen met de andere stamleden, maar heeft zijn hut daarbuiten,
>) H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu. p. 65—71.
') H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu; p. 19—21.
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soms zeer ver verwijderd. Hij heeft eigen tabu's, eigen gebeden voor
de arbeid etc. Vgl. С. VAN OVERBERGH. Les Mangbetu, p. 209. Van
daar dat in deze hoogste waardeeringsklasse uitdrukkelijk ook
ruimte opengelaten is voor een aantal woorden die op het smeden,
smidswerktuigen etc. wijzen. „Travail de la forge; soufflet de forge;
grand marteau du forgeron; enclume (2 X) ; marteau.. petit; déchet
du fer, scorie; tuyère de forge; minerai de fer; burin; aiguille; grosse
aiguille de fer; baguette de fer; ruban.. dont on entoure les manches
d'outils".
5. „Le Mangbetu est un guerrier brave et intrépide" schrijft een
hunner onderzoekers; en enkele alinea's verder „Les Mangbetu sont
passés maîtres dans l'art des embuscades". Zeker is in ieder geval,
dat deze stammen — met de Amidi, de Mobenge, de Abarambo
etc. — de geweldige stoot der uit het N.W. aanvallende Azandevolkeren op hebben weten te vangen, terwijl overal elders de verhoudingen in centraal-Afrika daardoor totaal gewijzigd werden. Een
aantal termen uit het krijgsleven kunnen híer daarom niet verwonderen. „Celui qui porte la corne contenant des cendres en tête d'une
troupe en guerre; se fortifier; temps de guerre; palabre-guerre;
concourir, rivaliser, disputer; défendre; fortification; front de
bataille; armée, grande suite; entrecroisement de lances; l'action
d'étreindre quelqu'un, ..jeter par terre; s'approprier; baisser,
vaincre; l'annonce du triomphe; dérober, voler; vol, larcin; fuite;
fuite clandestine; fléau, gourdin; bouclier (2 X ) " .
6. In weer een heel ander levensgebied bewegen we ons met een
groep woorden voor het verkeer en de handel; men heeft vooreerst
die voor reizen en trekken: „être loin, aller loin; chemin, route (2X) ;
trace, trace de pas; passer à travers de la brousse; chemin de
brousse.. pas à une habitation; petit chemin à la résidence; bifurcation; marché, transaction; dépôt". De gewone onderdeden van het
landschap, gebeurlijkheden op de reis, kampvuur, overnachten e t c :
„vallée; vallée, trou; grotte; île; promontoire, presqu'île; l'avant;
horizon vaste; grand boucan construit à l'extérieur; être surpris par
la nuit; torche.. de la résine; flambeau; allumer; épuiser l'eau d'un
trou; la lime; étoile; étoile., grand ours; aurore; ombrage". Maar
het gewone verkeer in een zoo waterrijk gebied als dit gaat natuurlijk per boot. Vandaar ook een groóte groep woorden voor rivieren,
stroomen, veren, doorwaadbare plaatsen, cano's etc. „Rivière, fleuve;
rapides de cours d'eau; tout petit cours d'eau; grande quantité d'eau;
bas-fond de rivière; source; source où on va puiser l'eau; écume
(2 X ) ; mare d'eau; écume, ebulition; bulle d'air dans l'eau; mare,
flaque; marais profond; étang en plaine; eau qui séjourne dans le
22
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creux des arbres; eau impure, souille; humidité; être humide; rive,
berge; versant, pente de terrain vers la rivière; berge, lisière, côté;
sable de rivière; endroit de la rivière où on la traverse; endroit de
la rivière où il y a un passage; endroit de la rivière où il y a une
pirogue pour la passer; pont (2 X); passage; pirogue; pagaie".
7. Een interessante- groep is ook die der jurídica, die allerlei
woorden omvat voor gerecht, misdaad, uitspraak, vredestichting etc.
„Mettre en branle (une cause); cause; affaire, tribunal; méchanceté,
crime, cruauté; inconduite, méfait; méfait; maltraiter; méchanceté
( 2 X ) ; mensonge; dessein criminel; malice, tromperie; assassiner;
complot, méchanceté préméditée, ruse; exercer sa malice, tromper;
faire des propositions à une femme; impertinence; conspiration;
mépriser, traiter avec hauteur; troubler la pureté; contredire sans
raison; se dissimuler; interdire; reproche, affront; désordre; insister; serment; secret (2 X); contestation (2 X); cas isolé, caractère individuelle; cause de faire exception, dispenser; contenter;
paix, paisiblement".
8. Eén van de weinige gevallen, waarin de nominale klassificatie
van het mangbetu zeer duidelijk met het overige deel van het
morphologisch systeem verweven is geraakt, betreft het vormen van
z.g. verba activa. Men kan van een verbum neutrum, dat is er dus
een waarbij de aangeduide handeling geheel binnen het zelf van
den spreker besloten blijft en verder niet op een buiten hem gelegen
object overgaat, een verbum activum maken door de karakteristieke
vocaal daarvan volgens bepaalde transformatie-regels in één der
4 e-varieteiten te veranderen. Of, indien er al een e stond, deze
te verlengen tot ê of e. Ook verba waarvan de beteekenis volgens
de gegeven omschrijving reeds actief is kunnen hun vocaal in een
der c-rij veranderen, waardoor ze dan een z.g. „causatieve" zin
verkrijgen. Ang-a-gba „il saisit, il prend" maar ang-ê-gba „il fait
saisir, il fait tenir"; ang-o-hi „elle engendre" maar ang-ê-hi „elle
assiste, elle aide à un accouchement"; ang-o-ga „il entend" maar
ang-ê-ga „il fait entendre, il dévoile un secret". Met de e-vocalen
komt men dus telkens ineens in een sfeer van veel grooter en veel
sprekender activiteit. Een mooi indicium dat deze werkelijk de
hoogste waardeeringsklasse van de taal karakteriseert I l) In de
woordenlijsten van P. VEKENS komen aan dergelijke gevallen voor:
„devenir fort; faire répéter; faire pourrir; réduire en poudre;
commencer à paraître; situation d'une femme s'asseyant derrière
') A. VEKENS. La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu; op. cit.,
p. 56.
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son mari; aplatir, élargir; rendre droit; vieillir ( 2 X ) ; rendre
fluide, briller; sécher, clarifier; faire souffrir; devenir petit; faire
voler; rendre abondant; anéantir; ralentir, radoucir; rendre heureux; raffraîchir, soulager; appointir (2 X ) ; faire sortir; faire crier;
noircir; appauvrir; inactivité; rendre effilé; faire passer à un autre
endroit; réveiller; raidir; amollir, attendrir; faire régner; adoucir,
amollir; faire durer, rendre long".
9. Onmiddellijk sluiten bij deze groep aan een aantal woorden
voor bepaalde toestanden, bepaalde manieren van handelen, van
zijn etc. „Revenir, être de retour; être lourd; être ou rendre épais;
être paresseux, mou ( 4 X ) ; être rouge; être élevé, grand; être
collant; être lâche; être acide; être mauvais, salir; être souillé par
un long usage; manière de lancer un objet; être fort; être rugueux;
être facile; être plat; être insensible; être sans profondeur; être ou
rendre petit ( 2 X ) ; passer au-dessus; rendre léger; être bombé;
être chaud; être fétide; devenir grand; être mou, tendre; être impénétrable; rester; être filant; adoucir, être faible; être coriace;
fortifier; être grand; état de ce qui est lâche; manière d'arrêter
quelqu'un; d'une manière invisible, prestement; façon d'introduire
quelqu'un; manière de répandre l'eau pour qu'elle coule comme
un rtiisseau; être profond". Eigenschappen, vaste qualiteiten van de
dingen uit het wereldbeeld worden door de Mangbetu blijkbaar op
hooge prijs gesteld. Juist nu het individueele element in hun belevingsstructuur steeds meer beteekenis gaat krijgen, is dit zeer
goed te verklaren.
In 't bijzonder moeten hier nog een aantal woorden genoemd
worden voor kleuren, afmetingen, bepaalde physieke toestanden.
„Très noir; noirceur; ne pas être rempli; balancement; aveugle; ne
pas entendre; rougir (3 X ) ; froid; profond; pauvreté; facilité; ressembler, paraître, feindre".
10. Vervolgens de namen van een aantal waardevolle of daarmede gelijk te stellen zaken. „Héritage, tous les biens laissés par le
défunt; échange de cadeaux; bonne fortune; butin, compensation;
perle; cadeau; gage ( 2 X ) ; prêter; gagner, produire; bâtonnet de
bon augure; bâtonnet de mauvais augure; poudre d'un certain
bois.. (sorcellerie) ; bâton avec grelots qui sert au chef.. quand
il visite les cases de ses femmes".
In de beteekenis van een volgende groep woorden steekt telkens
íets van kracht, van volhouden, volledigheid, herhaling etc. „Force
( 2 X ) ; activer; activité; pouvoir, puissance; noeud; lien, fil;
appuyer; cambrer; courber, fléchir; charger; exciter, causer joie ou
peine; exciter; s'exciter; assiduité, persévérance; augmenter; combler;
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bloc, solide; haie contre les animaux; épuiser, finir, l'emporter
sur; exagérer ( 2 X ) ; excéder, exaspérer; faire effort pour voir;
silence parfait; regard fixe; disparition complète au point qu'il ne
reste aucune trace; dessécher au point.. de tomber en poussière;
rempli jusqu'au bord; hauteur, sommet; arrêter brusquement; rester
longtemps à.., durer; ceuillir, choisir; ravir, enlever par violence;
étrangler, resserrer; suivre, poursuivre; donner plusieurs fois le
même objet; poison". Telkens is men hier om de een of andere
reden boven de gewone maat.
11. In 't bijzonder nog een aantal namen voor gevoelens, gemoedsstemmingen etc. „Etre étonné, ¿'étonner (2 X); fâcher; tristesse, bouderie (2 X); bouder; se donner du coeur; malheur, malchance; dégoût, répugnance; causer de la répugnance; exprimer de
la répugnance; souffrir; jactance, orgeuil; terreur, effroi; honte; avoir
pitié; haïr; effrayer; féliciter, applaudir".
De woorden met een speciale gevoelstint zijn daarvan natuurlijk
niet te scheiden. „Respecter, honorer (2 X ) ; louer, respecter; respect; saluer; conseil, exhortation; chercher; enlever, ôter; cligner,
clignoter; chiquenaude; plaisanterie ( 2 X ) ; plaisanter, se moquer;
chatouiller; démanger; renier; reniement; incertitude; insuccès,
peine; avarice, égoisme; désordre, hasard; torturer; taquiner; martyriser, impatienter".
12. Ook de namen van eenige getallen, maten, tijdstippen, deelverhoudingen etc. vallen vanzelf onder die van de hoog gewaardeerde zaken. „Douze (2 X ) ; seize (2 X); vingt; vingt-quatre;
mille; mesure; mesure, temps; époque; instant où la nuit commence
à tomber; jour (2 X); midi; nuit; jour; nuit noire; ration, semaine;
ensemble total; de part en part; réduire en morceaux; morceau;
faire part de; enfiler; petit bâtonnet à compter".
13. Verder hooren alle adverbia van het mangbetu in deze
klasse thuis; ze wijzen op zeer snelle, volledige of belangrijke
dingen. „Brusquement, soudain; rapidement ( 3 X ) ; à la place de,
remplacement; sens dessus dessous; à fond; entièrement ( 3 X ) ;
complètement (2 X ) ; parfaitement (2 X ) ; adéquatement, tout
juste; en vérité ( 2 X ) ; en ligne, en rang; au plus court; à fond,
fortement; lourdement (dormir) ; partout; perpendiculairement;
égal, justement; souvent, vite; en équilibre, d'aplomb; avec force;
précisément, même; provisoirement; très peu, à peine; de part en
part; à l'improviste ( 2 X ) ; soudainement; d'un seul coup". De
waardeeringsfactor spreekt hier telkens voor zichzelf.
14. Een complex uitroepen en klanknabootsende woorden past
in dezelfde sfeer; ook nu weer betreft het bijzondere situaties.
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„Onomatopée (16 Χ) ;.. pour l'orage; dò ne, doto ne pour exprimer
le rebondissement d'une chose qui tombe (2 X); gba ne bruit de
l'eau qu'on jette pour épuiser le lit d'une rivière barrée; gbû ne
exprime l'enveloppement de la nuit noire; kidikidi né bruit de
pas pressés; bruit onomatopée (2 X)". Sommige van deze klankschilderingen zijn waarlijk prachtig gevonden I
15. Aan namen van cultureel leengoed vindt men hier die voor
„glace, miroir; kaolin (2 X); petit porte-monnaie en cuir; chapelet;
chicotte; chaise pliante importée; tente; compter, lire, épeler".
Enkele andere van dergelijke woorden hebben we hierboven al
gezien, maar veel schijnt er door de Mangbetu toch niet aan de
omringende culturen ontleend te zijn.
16. En tenslotte nog de volgende heterogene groep waarbij de
vorm van de waardeeringsfactor moeilijk meer in rubrieken te
brengen is. „Travail, oeuvre; desserrer, détendre; rassembler,
entasser; desserrer; huile chauffée; ombre, image, âme; finir;
nommer, annoncer ( 3 X ) ; savoir, informer; connaître; netteté;
montrer, exposer; huile noire; origine; espèce, sorte; cercle, bicyclette; périr; ensellement; boucan; réserver, destiner; paresser;
mettre, poser; pendre; entrer, introduire; omettre; prendre, saisir;
remplir; venir; plonger, se perdre; introduire, enfiler; toucher,
bouger; ressembler, paraître; descendre; ficher; escarpolette; fil.,
de bananier; verser, vider ( 2 X ) ; abréger; croquer; soulever;
introduire, mettre dans; perdre, oublier; sortir, exprimer; percer;
confondre; poignet; chose, objet; pierre; s' écarter; regarder en
l'air; tirer, attirer; rougeur; fermer en rabattant le couvercle; viser;
briser; cumulet;envoyer en avant, envoyer; tendre, présenter, livrer;
montrer, exposer; différer, promettre, se proposer; manchette (2X);
grande machette; machette indigène; couvert, en parlant du temps".
Schematisch kan de structuur van deze uitgebreide klasse worden
voorgesteld als op de volgende pagina aangegeven.
De tweede klasse: der gewaardeerde zaken.
De tweede mangbetu-klasse met na of nd als teekens heeft slechts
de helft van de omvang der eerste klasse (663 vormen) en staat ook
veel lager in waardeeringsgraad. De beteekenis voor de verklaring
van het geheele nominale systeem is echter zeer groot.
A. Het kerncomplex der persoonsnamen valt dadelijk in 2 groóte
groepen uiteen; de eerste omvat de aanduidingen van sterk gedeprecieerde personnage's: „sujet (2 X ) ; homme-léopard (2 X ) ; femmeléopard (2 X ) ; arabe; esclave (2 X); esclave au service du chef;

page au service du chef; qui
enlève sa cuisse; pygmée,
nain; vagabond (2 X ) ; prostituée, misérable ( 2 X ) ; sourd,
muet,
imbécile;
impotent;
hermaphrodite; riverain, pêcheur". Het tweede bestaat uit
type-woorden:
„devin, prophète; chasseur d'éléphant;
femme qui vient d'accoucher;
"personnage légendaire; celui
qui est beau, paré; homme;
homme, mâle (2 X ) ; homme,
parole, langage; mâle puissant; 'goliath; femme; femelle
forte; celui à qui sont dues les
prémices d'une récolte; gardien d'un sépulture; 'vieille
femme; amitié, ami ( 2 X ) ;
'ami, amant". En in het bijzonder ook uit een groot getal
verwantschapsnamen:
„bellesoeur; mère; tout parent du
côté maternel; aîné; co-épouse
avec une ou plusieurs autres;
enfant unique; fils, garçon;
'fille; 'jeune fille; frère de la
soeur; le père; belle-soeur
d'une femme; enfant". De met
een kruisje gekenmerkte vormen uit deze laatste rij komen
in een analoge beteekenis ook
reeds in kl. 1 voor; de nuance
komt in de europeesche taalvorm natuurlijk niet tot uitdrukking. Masoko na beteekent niet meer dan vaagweg
„'t-vrïend-daar"; maar kolo
ne „een vriend, de vriend".
Het is dus alweer het bekende
onderscheid in beamingsvorm,
dat hier den doorslag heeft
gegeven.

327
De omliggende périphérie omvat allereerst de namen van eenige
sexueele deelen, een beteekenisgroep die in de vorige klasse bijna
geheel ontbrak. Verder díe van enkele aangrenzende deelen uit het
bekken en kleine deelen. „Testicule; partie sexuelle de la femme;
membre, partie; poils du bas ventre; aine; aine de la femme;
hanche; os iliaque; endroit du sacrum (2 X ) ; nez; os du nez; cul,
fesses; croupe, lombes; pomme d'Adam; moelle cérébrale; épine
dorsale; côté; la droite; la gauche". Vervolgens verschillende namen
van ziektes, gezwellen, gebreken etc., waaronder alweer enkele
typisch-sexueel
georiënteerde
beteekenissen
opvallen. „Abcès
d'oreille; abcès; gale, rogne; inflammation; maladie; bourgeon;
pneumonie; hernie; jambe gonflée; maladie de la peau qui s' écaille;
enflure du pied; lèpre; enflure; neuralgie des dents; verrue; enflure
de la chair; abcès de moyenne grosseur; crevasse sous les doigts de
pied; être paralysé, impotent; coxalgie; pian; tuméfier, gonfler;
migraine; hydropisie du ventre; maladie vénérienne, blennhoragie
(2 X ) ; embarras intestinel; bubon de l'aine; crevassement de la peau
des chevilles à la saison sèche". En tenslotte die van eenige kleedingstukken en andere hominiene feiten. „Mante, prieuse (2 X ) ;
clochettes., au cou; bracelet; sandale en cuir; boucle d'oreille;
manche; longue tresse; cache-cul; jalousie de l'homme au sujet de
la femme; jalousie de la femme pour l'homme; échange du sang;
souillure; accoupler, marier; stéril; stérile; caresser; caresser,
frotter; embrassement; cadavre; mourir; haleine, souffle; assoupir;
intelligence, esprit; fermer les paupières; fatiguer, dégoûter;
antipathie, désapprouver; bégayer, bafouiller ( 2 X ) ; frapper de la
main; tomber sur son séant; écouter; colère; tatouage, caractère;
huile dont on s'enduit le corps; menottes pour lier mains et jambes;
malheur ¡venter, gesticuler; boire au moyen de la langue; se
gargariser la bouche pour se nettoyer les dents". Ook hier komt
de sexueele sfeer zich weer even afteekenen. Dit is des te merkwaardiger, omdat bij de analyse der voorgaande bantuide talen
deze factor bijna nooit voor den dag kwam. Er roert zich híer iets
nieuws I
B. Het kerndeel
aan diernamen is duidelijk een rest; het
overgroote deel is al in kl. 1 ondergebracht. Hier zijn nog over een
aantal namen van visschen e t c , die men minder hoog schijnt aan te
slaan dan de landdieren, „poisson; petit poisson (2 X ) ; espèce de
poisson petit; très petit poisson; espèce de poisson (5 X ) ; crabe;
crevette; loutre; silure très grande". Verder een groóte groep
namen van vogels, meestal kleinere vogels:
„oiseau (4 X) ;
espèce d'oiseau (4 X ) ; petit oiseau (2 Χ ) ; sorte de petit oiseau;
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grand oiseau blanc; espèce d'oiseau mouche; oiseau qui siffle;
petite huppe; espèce de grande huppe bleue; hirondelle; pigeon
( 2 X ) ; moineau; hoche-queue; grue; perroquet; espèce de perroquet; sorte d'échassier". Stekende en bijtende dieren: „Fourmi
( 3 X ) ; espèce de fourmi; grande fourmi; petite fourmi; toutes
petites fourmis; guêpe au bord de l'eau; espèce de termite; pou;
maringuin; grande sauterelle; sauterelle, locuste; sorte de petite
mouche". Wormen, slakken, ratten, kleine insecten. „Ver; espèce de
ver à soie; gourme, limaçon court et gros; petit limaçon; colimaçon,
escargot; rat ( 7 X ) ; gros rat puant; tortue; grande araignée;
cloporte; sorte de grillon". Kleine dieren : „écureuil; espèce
d'écureuil; sorte de petit écureuil; écureuil volant; poule; pintade
de brousse; coq; faisan; lézard; animal; animal femelle". En
tenslotte merkwaardigerwijze ook de namen van enkele grootere
dieren: „Antilope (2 X ) ; antilope de marais; chacal; singe; grand
singe; chimpanzé petit; espèce de serpent; lion; grand éléphant;
phacochère, vieux mâle de cochon."
Hierbij sluiten vooreerst aan als périphérie de namen van eenige
deelen van het dierlijke lichaam. „Trompe ; grande t r o m p e . . . . de
défense d'éléphant; plume rouge du perroquet; duvet des oiseaux;
queue du poisson; nerf d'éléphant; odeur fétide du poisson". En
verder eenige jachitermen van inheemsche herkomst. „Chemin par
où on attire le gibier au filet; chemin de fauves; piège dressé en
l'air; filet; filet de pêche; grand filet pour attraper le poisson;
trou où l'on trouve le poisson; espèce de barrage pour prendre le
poisson; petite nasse à main; flèche empoisonnée; petite lance;
arme de jet (zande); chemin de rat; fourmilier (2 X)". Evenals
hierboven de namen van visschen overwegen hier die voor de
vischvangst; de waardeeringsfactor doet zich dus ook nu weer
gelden.
C. Het agrarische klassedeel is weer juist zulk een verzameling
van resten en kanten als het voorgaande. Alles wat teekening en
lijn brengt in de verschillende beteekenisgroepen hebben we hierboven al gezien. Het best blijkt dit wanneer dezelfde onderverdeeling doorgevoerd wordt als in kl. 1.
1. Rooien van het veld: „déraciner; décortiquer; couper un
arbre jusqu' à la racine; découper.
2. Boomnamen: „arbre ( 5 X ) ; espèce d'arbre; arbre de forêt;
espèce d'arbre de la forêt; arbre jeune (2 X); arbre qui croit sans
sous-bois; forêt d'arbres sans sous-bois; arbre dans lequel on creuse
les pirogues; arbre dont la sève rouge roule comme du sang;
palmier (2 X)".
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3. Vruchtennamen: „Fruit ( 2 X ) ; gros fruit; fruit d'un arbre;
fruit de forêt; fruit de caoutchouc; fruit du roseau; fruit de liane;
fruit non comestible; espèce de banane (2 Χ) ; banane confite; petite
banane.. sucrée; petite banane douce; bananes très douces; igname;
espèce d'igname ( 2 X ) ; patate douce; champignon; champignon
en forme d'oreille; tomate; courge; fruit de kola; le nândo quand
on la mange cru et mêle à l'eau".
4. Aan het eigenlijke practische landbouwbedrijf herinneren
de woorden voor „bêche; petite hache; gratter la terre; couteau;
grand couteau (2 X); petit couteau; sarcler; soulever la terre; amas
de terre; tas, fagot (2 X); monter un arbre à l'aide d'un b o i s . . . . ;
rassembler en gerbe, en tas".
5. Struikgewas, lianen etc.: „autruche; petit herbe, gazon; liane
(2 X); liane, gomme; petite liane des bords de l'eau; plante odoriférante; fougère; savane, brousse; canne à sucre; chanvre".
6. Onderdeden van planten etc.: „branche; ronce, longue tige;
nervure de bananier; racines de l'arbuste; fleur du bananier; endroit
dans un arbre d'où il est impossible de passer d'une branche à
l'autre; brou; noyau du fruit; gardenia; colle, résine; cuillère en
paille; écorce".
7. Houten voorwerpen etc.: „bois., pour le chauffage; bois de
chauffage; pièce de bois; souche de bananier; tronc de bananier;
crevasse dans un plancher".
8. Koken, toebereiden van spijzen, kruiden etc.: „nourriture;
farine; farine de bananes; légume; poivre; sel; gratin, miette;
épaissir une purée en tournant; cendre;-bouillonner, écumer".
Hoe men de groepen ook neemt of wendt, nergens vertoonen ze
samenhang of dieper relief. Misschien dat alleen groep 8 daarop ten
deele een uitzondering maakt.
D. Bij de restgroep van deze klasse blijkt eenerzijds duidelijk
hoezeer het waardeeringspeil hier gedaald is tegenover de e-klasse,
maar anderzijds toch ook hoe het gewone dagelijksche niveau nog
niet bereikt is. Men staat juist op de overgang. En daarom keeren
ook slechts enkele van de bovenstaande ondergroepjes terug. Men
heeft:
1. Eenige woorden voor woonhuis, meubels etc. „maison ronde;
série de foyers; hangar.. devant le tribunal d'un chef; ameublir;
foyer (3 X ) ; bois montant dans la construction d'une maison; porte;
panier; vase à boire; centre, intérieur; cour, espace; sommet de la
toiture; centre de la cour de la résidence".
2. Hoezeer 't waardeeringsniveau verschoven ís blijkt mooi bij
de groep woorden voor smid, ijzer etc, waarvan vrijwel níets over
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is dan die voor metaalslakken en roest! „Minerai de fer; rouille;
scories; rouiller; troisième marteau dont on se sert pour transformer
la loupe en couteau".
3. De voorgaande groep voor verkeer, rivieren etc. is gereduceerd
tot die voor de normale onderdeelen van het landschap, hemellichamen etc. „Côté, région; terre; pierre; vent; grand vent de
tempête; terre battue par la pluie; le jour se lève; éclairer;
assombrir; chaleur; abri contre le soleil.. palmes; lune; brouillard;
arc-en-ciel; tonnerre; île; l'air; vent léger et doux; eau sans profondeur; étang en forêt; morve, humeur visqueuse; goutte d'eau, rosée;
petite pluie". Vooral dit laatste groepje namen van water, regen etc.
is karakteristiek!
4. Vervolgens weer een groepje woorden voor allerlei goede en
kwade eigenschappen en toestanden. „Etre beau; être pur; être juste,
aimable; rendre heureux; être heureux (2 X ) ; ressembler, être
convenable; ne pas convenir.. être indécent; être large, indiscret;
être ridé; rider, écailler; être coriace, avoir la peau dure et vieille;
être difficile; mettre en travers; ne pas consentir; être fidèle, garder;
être inébranlable; être rempli; manger d'une manière impolie; être
cuit; être fécond, récidiver; paresse, languir; facétieux; être
fanfaron; vantardise, fanfaronnade; se perdre; se briser; suivre un
mauvais exemple; espèce; espèce, genre".
Van deze situaties schijnt het constante, het steeds gelijkblijvende
de Mangbetu getroffen te hebben, maar ook het ontstaan en het
eindigen, het besluiten daarvan is bijzonder interessant. En zoo
vinden we hier ook een heele reeks vormen voor beginnen, wenden,
bereiken, besluiten, losmaken etc. „Commencer (2 X ) ; commencer,
entreprendre (2 X ) ; s' ébranler, commencer; inventer, commencer;
essayer; essayer, expérimenter; essayer vainement, faire des efforts
mutiles; ne pas réussir; découvrir; faire; tourner; remuer, tourner;
retourner; induire, introduire; ouvrir, détacher; saisir, empoigner;
renouveler; atteindre, rencontrer; aller au loin, s' éloigner; rétrécir,
raccourcir; disperser, jeter; charger quelqu'un d'une commission;
couvrir (2 X ) ; couvrir en épousant les formes de l'objet; rencontrer,
allier; rester accroché, collé; convenir de; frotter, mêler; absorber;
disperser; étendre; plier; réduire à un petit volume en pliant;
courber, plier; être terminé, finir; trancher, finir; délier, défaire;
détacher un noeud; détacher, séparer; fermer la main; sortir; sortir
de l'enveloppe". Hoe begrijpelijk dat al deze vormen in een vrij
hooge. waardeeringsklasse terecht gekomen zijn; het is alsof het
wereldbeeld der negers hier telkens meer relief en vorm gaat krijgen.
5. Vrij hoog gewaardeerd zijn ook de volgende religieuse feiten.
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spelen, giften etc: „Art divinatoire; instrument d'augure; jeu, ébat;
jeu des osselets; bracelet en fer; autel aux mânes; danse obscène.. ;
espèce de rasoir; parasolier; légende, histoire; vérité; poison; chose
qui cause la mort; venin; amende, dette; restituer; rendre, restituer;
donner, livrer en esclavage; dot; masse; foule; abondance; réunion
de plusieurs gongs; hochet rempli de noyaux; chose invisible comme
le vent, un esprit; sommet; cornet de feuille dans lequel on met un
remède; se réserver; se réserver l'usage d e . . ; imiter, faire écho;
différer, réserver pour plus tard; enseigner, instruire; grand festin;
porter à deux; objet rayé de blanc et noir; boue argileuse".
In 't bijzonder moeten de namen van enkele maten, tijdstippen,
deelverhoudingen etc. genoemd worden. „Mesure; mesure, moment,
temps; interminablement long; l'entièreté d e . . (2 X); partie,
morceau (2 X); morceau, motte de terre; soir; fois; vingt; mettre en
ordre, classer; rangée, colonne".
6. Bij de volgende heterogene groep berust de waardeeringsfactor blijkbaar op een zekere nuance van kracht, overmaat, volhoudendheid, veelvuldigheid, stevigheid, macht etc. „Prendre, saisir
à plusieurs bras; détacher, ramasser; prendre, saisir; disperser,
détruire; déchirer; accroître, excéder; exhorter, conseiller; dépasser, violer; abîmer, détériorer; déranger, détruire; poursuivre;
appeler au loin; couvrir, protéger, abriter; grimper, monter; appuyer, soutenir; couteau de guerre (2 X ) ; lever, dresser, soutenir;
se briser; écraser entre 2 pierres; déborder (2 X ) ; presser pour exprimer le liquide; exprimer le liquide; frequent; ajouter, apposer;
fréquenter; fouetter; gros câble au-dessus d'une large rivière;
corde., de fibre; déchirer, séparer; rassembler; entasser, abonder;
endroit foulé; joindre en mettant bout à bout, continuer; attacher,
lier (2 X); fermer au moyen d'un loquet, d'un lien; fermer; empêcher de sortir; serrer; fermer, barrer; agir avec violence; bourré,
rempli; pouvoir, être capable de; serrer, étouffer; assaillir en foule;
déborder (eau); garder un prisonnier; extraire laborieusement;
câble, corde; côté, frontière; confins, limite; confiner".
7. Verder zijn er nog een aantal namen van gevoelens of althans
van zaken met een sterke gevoelsnuance. „Désapprouver, reprocher;
envie; abandon, pardon; calomnier, dénigrer; mépriser, se rebeller;
menacer du sifflet malfaisant; mépriser; aimer, vouloir; se fâcher,
punir; féliciter, applaudir; souffrir; injurier gravement; rassasier;
devenir difficile..; jeter un cri; cri d'alarme; faire le geste de
défi..; enquêter, soupçonner; se blesser, s'attirer une affaire;
trembler, hésiter; vanter; exalter, louanger; contredire sans raison;
torturer, martyriser; rancune, vengeance; consentir, approuver;
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dessécher, maigrir, dépérir; faiblesse; faire place.., céder; jeter
par terre; quereller; contester; situation précaire; séduire".
8. De namen van enkele stukken cultureel leengoed. „Fusil albini; clou (2 X ) ; chaîne; attacher avec des clous".
9. En tenslotte een verspreide groep waarbij de oriëntatie der
waardeeringsfactor niet zeker vaststaat. „Corrompre, pourrir; éviter;
percer, piquer; descendre, verser; fosse; djique; carcan; lutte sans
armes; convenir, suffire; bruit; vaciller; arrêter, cesser; visite; voir,
visiter; s' adresser à; se fendre (bois); ébrêcher; verser; se répandre
partout, gagner; petite boîte; porter en bandoulière; porter sous le
bras; s' agenouiller; marcher à quatre pattes; viser en parlant;
murmure; séparer; bord, frange; esquiver un coup; griffer (2 X);
expier; retarder; guerre; montrer; vagabonder ( 2 X ) ; manger;
baigner; veiller; mettre une chose face à terre; manquer, pêcher;
grand signe; aux pieds de; faire attendre; couper; suivre, poursuivre;
saluer; se pencher; se rouler".
De derde klasse: der gewone zaken.
Met de derde klasse, die een der o-varieteiten tot teeken voert,
zijn we geheel afgedaald tot het gewone levenspeil der negers. Soms
straalt zelfs een zekere deprecieerende factor door. De omvang is
weer de helft geringer dan bij de voorgaande klasse (341 vormen).
A. Aan persoonsnamen komen slechts voor „homme; ami; esprit
malfaisant, mânes des ancêtres". Het eerste tweetal werd al bij
kl. 2 als typewoord aangetroffen, het derde woord duidt op een
gevreesde grootheid.
De aansluitende périphérie omvat enkele namen van lichaamsdeelen: „estomac; talon; crâne, tête très large". Verder die van
eenige ziektes, ongesteldheden etc.: „être malade; maladie; maladie
de la peau (éruptions); indigestion; gonfler, grossir; gonfler; vomer,
jaillir; être paralysé d'une jambe, boiter; blennhoragie; mourir;
cicatriser; guérir". En verder die voor andere menschelijke feiten:
„épouser ; engendrer, accoucher ; coucher sur le côté ; pagne,
vêtement; s' abattre sur; originalité, caractère; sort, destinée,
caractère; rester, s' asseoir; revêtir un vêtement; sentir, renifler;
fatiguer; uriner; griffer; gratter, se gratter; parler; pleur, larme;
entendre, comprendre; savoir; amitié; presser quelqu'un entre ses
bras; piétiner". Veel samenhang schijnt er hier niet te zijn.
B. Het animale klassedeel levert een zekere verrassing op; naast
de namen van enkele visschen en kleine dieren komen hier opeens
ook die voor enkele groóte jachtdieren, vooral olifanten voor den
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dag. Zou de vrees daarvoor de degradatie bewerkt hebben, die uit
deze uitdeeling blijkt ? „Eléphant; éléphant puissant; éléphant
iemelle; léopard; gorille; grand singe; antilope; ver qui pique; petit
poisson; espèce de poisson; cancrelat; petite araignée; sorte d'oiseau;
hérisson; perdrix de plaine; chasse-mouche; maringuin; sorte de
petit échassier".
De périphérie bestaat uit enkele namen van dierlijke lichaams•deelen en verder uit termen voor de inheemsche jachttechniek.
„Chasser, suivre; chasser; placer un piège; pêcher au filet; chercher
le poisson; être pris au piège; atteindre d'une flèche; se faire prendre
au filet; grelot qu'on attache au chien de chasse; percer d'une lance;
lance; lance.. à la main; hampe de lance; jabot; défense d'éléphant,
ivoire". Men merke op, dat het juist het eindpunt, het slotstuk van
<le jacht is, dat hier voortdurend wordt genoemd.
C. De gewone onderdeelen van de agrarische groep worden hier
telkens slechts vluchtig aangeraakt, „Défricher; enlever les herbes
•à la houe, sarcler; creuser la terre; couper, tailler; germer, pousser;
asperger, arroser; fructifier; mûrir; fruit; fruit doux de la liane à
caoutchouc; arbre; palmier (2X); palmier raphia; le faux cotonnier;
bois très léger; manioc; farine, gâteau de manioc; feuille de manioc;
-ceuillir; ceuillir sans effort; bonnet en paille, corbeille; liane caout•choufère; herbe légumineuse; feuille légumineuse ronde; détacher
les feuilles., d'une plante; écorce d'arbre; sève de la ramille; fil
du raphia; tas, fagot; haute graminée; brousse (2 X); préparer un
mets; faire servir un repas à beaucoup de gens; rôtir, griller; rôtir
•directement au feu vif; tourner dans une casserole; cuire à l'eau;
pilier". De palmen staan in de W. Sudan in het algemeen hooger
-dan hier. 1 )
D. De restgroep is het meest interessante deel van de klasse;
juist omdat het vooral de gewone, dagelijksche dingen zijn, die hier
-genoemd staan. Alles wat boven dit niveau uitkomt, is reeds elders
gerubriceerd. Soms zijn de groepjes daarom zwak van* bezetting.
1. De woonhut. „Matériaux d'une maison; la derrière d'une
maison; tabouret, siège des femmes".
De omgeving daarvan „Alentours, côté; lieu; ciel; montagne;
poussière; marais salan".
Allerlei gewone menschelijke feiten, „s' éveiller; laver; purifier;
essuyer; se torcher sur un bois; porter un enfant sur ses genoux;
•enterrer; épuiser l'eau (2 X ) ; ronfler; aimer, vouloir; choisir (2 X ) ;
') Overwegen verder de technieken, die in handen van d e v r o u w zijn?
Л . BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu; p. 35 vv.
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attendre, veiller; arriver; commencer, être cause de; pleurer;
tristesse, compassion; ravir; détenir la souverainité; voir; jurer;
coudre, joindre (2 X ) ; fumer; croi te, augmenter; prêter; tuer,
détruire".
De onderverdeeling van de dag. „Point du jour, aube; le matin;
lumière; minuit; faire nuit; bruiner, égoutter".
2. Maar ook fouten, misstappen
behooren tot de gewone
menschelijke dingen; gelukkig ook weer goed maken,
herstellen,
„Faire une faute; faute; s' égarer, fauter; interdiction, défense;
interdire; exciter, provoquer; dissuader; venger; attraper au vol;
brûler, 's emparer du bien de quelqu'un; empêcher, arrêter;
surprendre; vagabonder; accuser; 's abstenir, renier; se sacrifier;
poison d'épreuve; redresser".
Normaal is ook de bereiding van het maal. „Manger; porter la
nourriture dans sa bouche; pétrir, mêler; exposer au soleil, faner;
fumer, sécher; rejeter l'eau qu'on a pris en bouche; faire de la
poterie". Deze woorden vormen misschien met die van de eerste
périphérie ook wel één geheel.
En het bouwen van de hut. „Grande action; construire; enfoncer
un pieu, fixer; frapper, battre; frapper fort; battre le fer; frapper
sur; couper; couper verticalement; briser, couper, plier; taillader;,
lancer, ficher en terre; transformer, changer; traîner; travailler^
sortir des effets; appointir, sculpter; marquer, sculpter".
Allerlei bewegingen. „Boiter; bouger; courber et recourber;
courber de fatigue; trembler; grimper, monter; se tourner et
retourner sur soi-même; aller en avant, précéder; frapper du pied
le sol (en tout sens); tomber; danser; jeter, s'enfuir; repartir,,
retourner; quitter une résidence; concentrer, ramasser sur soi-même;
reprendre les dernières syllabes d'un chant".
Steeds weer terugkeerende situaties en toestanden: „Etre; être
grand, gros; se réjouir, être content; être pur, beau; être à sec;,
rendre humide; être fatigué; être amer; être usé, vieillir; être franc,
fier; écaillé, avec des aspérités; devenir vif; dégonfler; être sage,
prudent; se rapporter à, appartenir à; barioler, rayer; être abondant'r
se pencher, être penché; être semblable; devenir fort; se lamenter,
regretter; faire exception, être privé d e . . ; soupirer, respirer; faire
en angles, carré; faire en cercle, contourner".
3. Maar de mensch is van nature een sociaal wezen, en zoo
hooren hier ook allerlei termen thuis van:
Contact zoeken met anderen, of dit juist vluchten, zich verbergen,„Appeler; crier; faire une signe; siffler; faire du bruit; envoyer,
servir; chercher; s' approcher; marcher; marcher, travailler; courir;.
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regarder, examiner longtemps; s'amasser, arriver en grand nombre;
unir, rassembler (3 X); fuir; disparaître; isoler; cacher (2 X)".
De wijzen waarop dit contact verhopen kan, vredig of niet. „Raconter; demander; interroger, demander; consulter; jouer; se
moquer; plaisanter au sujet d'un mort; plaisanterie ( 2 X ) ; rire
bruyamment, éclater de rire; exciter, enjoindre; exciter, harceler;
donner, livrer; récompenser, payer; remercier; refuser de donner;
inspecter, chercher ( 2 X ) ; combattre, attaquer; discuter, débattre;
tromper, leurrer; injurier (3 X ) ; injurier quel-qu'un en fui faisant
une grimace; se taire; faire taire en couvrant la voix de celui qui
parle".
Een bijzondere vorm van contact is nog het handelsverkeer,
koopen en verkoopen. „Vendre; payer, acheter; distribuer; diviser,
séparer; relier ensemble; envelopper dans un paquet; bourrer;
couvrir, fermer en couvrant; porter sur la tête; attacher ( 3 X ) ;
attacher sur, mettre sur; aligner; compter, lire; passer l'eau;
ramer".
4. En tenslotte rest er nog een heterogene groep. „Résonner,
retentir; aboyer; combler, couvrir; brûler, briller; tarder; s'armer
pour la guerre; enlever, retirer; froisser, écraser; envoûter; se figer;
limite; marcher sur une branche d'arbe; espèce de rougeur;
éclairer; s'embusquer corps à corps; recevoir, prendre; déchirer;
filocher, tresser; fermer, barrer; flamber, briller; dissiper,
deminuer; descendre, incliner; voler, sauter; s'élancer, sursauter;
monter; venter, voler; inconsidéré, exuberant; varier (2 X)
ramasser, renverser; pousser, bousculer ( 2 X ) ; tordre, tortiller;
faire disparaître; blanchir; frotter; frotter, polir; frôler; pourrir;
aiguiser".
Behalve de woorden die tot de bovenbehandelde regelmatige
singulare klassen behooren, omvat de woordenschat van het
mangbetu ook nog een 50-tal pluralia tantum. Daarvan vallen er
31 onder de eerste waardeeringsklasse, 17 onder de tweede en 2
onder de derde. Iets bijzonders is daarover verder echter niet te
melden.
Schematisch voorgesteld komt de structuur van het nominale
stelsel van het mangbetu er vrij eenvoudig uit te zien. Enkele
waardeeringsklassen, telkens afnemend in omvang, volgen elkaar op.
Over de geweldige kracht waarmede de bantuide tendenzen
zich in het taalsysteem van het mangbetu hebben uitgewerkt en
daar successievelijk alle taalkategorieën onder hun ban hebben
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gebracht, is in het voorgaande hoofdstuk reeds uitvoerig gesproken.
In het klassificatiestelsel zelf, dat op deze wijze ontstaan is, schijnt
daaraan een sterke opwaartsche beweging te beantwoorden. Want
al is er in elk nominaal systeem
een sterke drift naar de hoogste
waardeeringsklasse als natuurlijke reactie tegen het steeds maar
toekennen van dezelfde waardeeringsgraden en uit zucht naar
differentiatie, we hebben toch
nog geen taal gezien waarin de
eerste groep zoozeer de daarop
volgende dooddrukte als hier.
Zelfs het geval van het wolof, waarbij de òz'-klasse langzamerhand
meer dan de helft van het totale nominale materiaal was gaan
omvatten, kan het bij dat van het mangbetu niet halen. Alles wat
er maar eenigszins voor in aanmerking kwam, is in de e-klas
ondergebracht! Er zit hier een zeer bijzondere drang naar
expansiviteit, een stuk jonge en gezonde maar nog slechts half
beheerschte kracht in het nominale stelsel, waaraan het groóte
getal en het totaal verschillend karakter der volksgroepen die hier
aan de taalbouw meegewerkt hebben zeker niet vreemd zullen
zijn.
Het meest oorspronkelijke deel van de eerste waardeeringsklasse schijnen de persoons- en diemamen te vormen. Want als
men een oogenblik afziet van de namen van de vogels en de
visschen, die voor de practische economie van het volk minder
beteekenis hebben, zijn het uitsluitend de normale gevallen van
deze beide groepen die hier en bloc terecht gekomen zijn. Overal
elders zijn verdeelingen en ver doorgevoerde differentiaties
ingetreden. Maar later zijn ook de agrarische termen op komen
zetten, en daarmede werd de totnutoe eenzijdig totemistischmannelijke signatuur dus wel eenigszins verzwakt. Van welke zijde
het initiatief tot deze belangrijke verschuiving, waardoor de
e-klasse een groóte uitbreiding onderging, is uitgegaan, behoeft
niet lang onzeker te blijven. Het zal hier, juist als in het overeenkomstige geval van het gola in de W. Sudan, in den grond wel
weer over een reactieverschijnsel gaan. De matriarchaal georiënteerde landbouwelementen zullen, toen ze eenmaal sterk genoeg
waren, ook hun aandeel in het waardeeringsstelsel waarop de
klassificatie steunt hebben opgeeischt. En volkomen terecht I En
daarom zal het ook wel geen toeval zijn, dat er bij dezelfde
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uitbreiding ook een opmerkelijk groot aantal woorden voor koken,
spijzen, gevoelens, gemoedsstemmingen e.dgl. in de eerste mangbetu-klasse zijn ingeslopen. De relatie met de vrouw, de uitvindster
van de landbouw, is hier duidelijk. Zoo sluit onze analyse van het
klassensysteem van het mangbetu dus volkomen aan bij wat hierboven over de historie en de ontwikkeling van deze taal reeds
gevonden is. 1 )
2. De nominale klassificatie van bet zande.

De stap van het mangbetu naar het niet zoo ver verwijderde
zande schijnt ons aanvankelijk ineens in een andere wereld
gebracht te hebben. Zooveel is hier veranderd en omgebouwd.
Waren er totnutoe telkens pagina's voor noodig om de nauwkeurige inhoud van de verschillende nominale klassen op te geven
en bleven de algemeene karakteristieken steeds vrij globaal, thans
lijkt alles plotseling klaarheid, orde en logica, wat er te zien valt.
Mgr. LAGAE kan kortweg schrijven „Il y a quatre genres en zande:
le masculin, le féminin, le genre animal et le neutre. 1° Le masculin
ne comprend que les personnes du sexe masculin. 2° Le féminin..
les personnes du sexe féminin. 3° Le sexe animal.. tous les
animaux, mâles ou femelles. Le sexe ne différencie pas le genre
grammatical animal. 4° Le genre neutre.. les plantes et les autres
inanimés". Een simpel vierklassenstelsel dus; bestaande uit een
genus personale, dat naar de gewone biologisch-sexueele distinctie
weer uiteenvalt in een genus masculinum en een dito femininum. Een
genus animale; en tegenover deze beide een genus inanimatum,
waaronder volgens de gewone bantuide opvatting ook de namen
van de planten vallen, omdat deze zich niet vrij kunnen bewegen
en ook geen gevoel bezitten. Scherper kunnen de lijnen bijna
niet zijn! Regelmatig volgen de gradaties der klassen elkander op.
De distinctie tusschen de
namen van animata en inanimata waardoor kl. 4 hier zoo
scherp tegenover de andere
komt te staan, is oud. We
kennen die al uit de pluraliseerïngstechniek van verscheidene talen zoowel uit de W.
als uit de O. Sudan. En wat
·) H. DRIBERG. The status of Women, among the Nilotics and Nilo-Hamitics.
.Africa Bd. V (1932); p. 404—421.
23
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speciaal de nominale Massificatie betreft, uit het gola; en bij slot
van rekening ook weer uit het mangbetu. Maar in het bovendeel
van het systeem is zeker veel veranderd. Vooreerst is het groóte
blok der persoons- en diemamen totaal en voorgoed uiteengevallen. Juist zooals in het wolof, het dyola en het serer heeft ook
hier de mensch, de heer der schepping, het animal rationale, weer
een eigen plaats voor zich opgeeischt in het nominale waardeeringsstelsel. Dit wijst dus op een terugloopen van de totnutoe
heerschende of althans sterk nawerkende totemistische opvattingen, volgens welke deze beide groepen gelijk behandeld werden.
En verder zijn ook nog de mannelijke persoonsnamen van de
vrouwelijke gedifferentieerd. De tegenstelling tusschen de beide
oudste lagen van de negerbevolking, welke in allerlei opzichten
van die tusschen de beide biologische sexen niet gescheiden kan
worden, en waarvan al zooveel invloed op de constitutie en de
achtereenvolgende wijzigingen van de nominale Massificatie uitgegaan is, heeft hier dus opnieuw heel duidelijk vorm en beteekenis
gekregen) En wellicht werkt hier ook reeds de voorkeursrichting
van de veetelende stamelementen door, die secundair in het volk
zijn opgenomen. Want al is de ethnische oorsprong der Azande
nóch bij de onderzoekingen van HUTEREAU nóch bij die van
V. H. VANDEN PLAS volkomen vast komen staan, zeker is toch
dat hun oorspronkelijke woonplaatsen veel verder naar het N. en
het N.O. gelegen hebben dan thans het geval is. Dat wil dus
zeggen vlak bij de groóte invalspoort, waarlangs de veetelende
hamito-semiten en de diverse groepen van hun voorboden het
zwarte werelddeel zijn binnengetrokken. VANDEN PLAS noemt
de Azande regelrecht „ (un) agglomérat de peuplades diverses, appartenant à des familles ethniques et linguistiques différentes, soumise
par un groupe primitif (qui s'appelait peut-être zande) et qui a
donné sa langue et son organisation aux vaincus, se les incorporant, et les acceptant peu à peu comme des familles, égales à
celles dont il était lui-même primitivement et authentiquement
composé". Het is bijna ondenkbaar, dat zich onder deze „peuplades
diverses" ook geen veetelers hebben bevonden. En men kan slechts
het assimileerend vermogen der autochtone groepen van Azande
bewonderen, die hen bij zich hebben opgenomen en ook voor hún
deel aan het stelsel der nominale waardeeringen hebben laten
mee werken. Wil een hospitant geen vijand worden, dan dient
men hem zooveel mogelijk zijn eigen stijl te laten. Maar welke
distinctie ís voor de voorkeursrichting der veetelers nu meer
karakteristiek dan die tusschen de beide biologische sexen? Heel.
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him economisch bestaan berust daarop. Telen, het met elkaar
in contact brengen van de beide sexen, is voor hen een bijna
heilig werk. En met welke trek kon het nominale systeem der
gastheeren dat zich reeds in aanbouw bevond, dus ook eerder door
hen verrijkt worden dan juist met deze? Daartegenover staat
echter dat BAUMANN in zijn prachtige en reeds meerdere malen
geciteerde studie in de materieele kuituur in het geheel geen
hamitische invloed heeft kunnen vinden. 1 )
Het is m.a.w. opnieuw de sociologisch-economische stratificatie
van het geheele volk, die zich hier op de eerste plaats en op
een waarlijk schitterende wijze in het strakke en gesloten
systeem der nominale klassen weerspiegelt. Maar er is een zeker
syncretisme ontstaan. De voorkeurs- en opvattingsrichtingen der
oorspronkelijke nigritische elementen zijn met die der later
aangekomen stammen tot een nieuw geheel ineengeschoven.
Kenmerkend daarbij is, dat de opbouw van de nieuwe ordening
der waardeeringsfactoren zich allereerst op de kernen der oude
klassen of klassedeelen gericht heeft, vooral op de persoons- en
diernamen. Daaraan zat het taalgevoel in dit verband blijkbaar
het eerst en het sterkst vast. En dit wijst er ook wel op, dat het
geheele syncretiseeringsproces zich hier nog pas in één van zijn
eerste phasen bevindt. Was dit reeds verder voortgeschreden, dan
zouden de verhoudingen ongetwijfeld veel meer ingewikkeld
geworden zijn. Alles wat périphérie was, in welke vorm dan ook,
is nu afgezakt naar de groóte restgroep der inanimata.
Aan de andere kant dient de nieuwe oriëntatie die zich hier
baan breekt echter ook weer niet overschat te worden. We
moeten ons hoeden voor overdrijving en daarom het thans ontstane
type van nominale klasse b.v. niet op gaan vatten als aristotelische
kategorieën of iets dergelijks, waarin reeds een goed deel
abstractie schuilt. Het tegendeel is juist. De zande-klassen zijn
nog altijd echte waardeeringsklassen, de verzamelingen van die
zaken welke volgens de inheemsche beoordeeling op hetzelfde
globale waardeeringspeil staan. Alle aanschouwelijke en gevoelsmomenten aan de objecten tellen mee.
Duidelijk blijkt dit uit de weinige uitzonderingen op het reeds
gegeven schema die hier nog voorkomen, en die gedeeltelijk uit
genusverhoogingen bestaan, gedeeltelijk ook uit dito verlagingen.
Zoo krijgen „tous les mots étrangers désignant la monnaie européenne" en ook die voor „les médailles d'impôt et les médailles des
') H. BAUMANN. Die materielle Kultur der Azande und Mangbetu. BaeszlerArchiv. Bd. XI (1927); p. 72.
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chrétiens" hier geregeld de animale geslachtsteekens, hoewel ze
toch eigenlijk onder het genus inanimatum behoorden te vallen.
Pata „pièce de 5 francs"; faranka „franc"; makuta „pièce de 10
centimes"; senkt „pièce de 5 centimes". Ook de namen van eenige
hemellichamen en voorname natuurverschijnselen vallen onder het
genus animale: „lune; arc-en-ciel; étoile; foudre". Verder die van
enkele belangrijke vruchten voor de volksvoeding: „patates douces;
arachides; haricots (2 X); courge non oléagineuse"; van enkele uit
kostbare metalen (waaronder ook het ijzer) vervaardigde voorwerpen: „clochette en fer; cloche en fer; clou; laiton; serre de troumbache". En tenslotte de woorden voor eenige voorname werktuigen
en andere hoog gewaardeerde zaken: „hache; herminette; aiguille;
hameçon; anneau; anneau, bracelet; épingle à cheveux; mandoline;
perles; pipe; parfum".
Blijkbaar is bij deze enkele gevallen een zekere peripherievorming aan de gang, die steunt op het volgens de bijzondere
omstandigheden aan deze levenlooze zaken toegekende hoogere
waardeeringspeil, dat het animale nadert. Maar als dit laatste bij
deze randverschijnselen de doorslag heeft gegeven, dan is ditzelfde zeker ook bij de indeeling in de kern zelf het geval geweest.
Uitzonderingen plegen zich immers alleen dan door te kunnen
zetten, wanneer ze in hun grondslag aansluiten bij de basis van
het systeem waar ze tegen in gaan; wanneer ze in wezen als het
ware zelf alweer halve regels zijn. Aan een min of meer abstracte
begripsvorming of een zekere animistische albeleving, zooals
Mgr. LAGAE voorgesteld heeft, 1 ) behoeft in het geval van de
zande-klassificatie dus niet gedacht te worden. Met iets dergelijks
als grondslag zou deze trouwens ook geheel geïsoleerd komen te
staan te midden van die der overige nilotische talen.
Een voorbeeld van genusverlaging heeft men bij de woorden
voor „un enfant en bas âge", die bij de pronominale aanduiding
met een personale of een possessivum eveneens weer geregeld
de animale vormen krijgen. Omgekeerd verschijnen die van
allerlei dieren, welke in de zande-fabels en verhalen als sprekende
figuren optreden, vaak met de personale pronomina. Ook hier
doet een bijzondere appreciatie dus schijnbaar weer de rangorde
in het klassenstelsel verschuiven.
') С R. LAGAE. Les Azandé sont-ils animistes? Sudan notes and records.
Vol. Ill, 3. J. E. T. PHILIPPS. Observations on some aspects of religion among
the Zande (= „Niam-niam") of Equatorial Africa. J R A I Bd. LVI (N.S. Vol.
XXIX) 1926; p. 171—187.
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3. De nominale klassiiicatie van het bari.

In het bari is de vermenging van de autochtone bantuide klassificatiedenzen met de later ingedrongen dito van hamitische of
hamitoide origine veel inniger geweest dan in het overeenkomstige
geval van het zande. Men kan niet anders zeggen, dan dat de
nieuwe stijl hier over de volle linie getriomfeerd heeft. Overal
is systematisch een uniforme tweedeeling doorgevoerd. Maar het
mooie is de fijne aanvoeling, bijna zou men zeggen: de voorzichtige
wijsheid, waarmede deze verder practisch verwerkelijkt en in
de taal neergelegd is. Eigenlijk is alleen bij de groep der persoonsnamen en eenige andere daarbij onmiddellijk aansluitende
complexen een nieuwe distinctie ingevoerd: de biologischsexueele, waarvan het denken der veetelende Hamiten nu eenmaal
vol was. Overal elders zijn echter de oude kernen, de vlakken
van grootere cohaerentie in het nominale terrein, zooveel
mogelijk nauwkeurig bewaard gebleven. Ook nu is dus weer bijna
niets verloren gegaan van wat aan ordening en stelsel eenmaal
bereikt was. Het oude systeem is als het ware geheel in het
nieuwe ingebouwd. Een prachtig staaltje van organisatietechniek,
dat steunt op een bijzonder goed begrip van de verschillende
waarden die hier tot één stelsel moesten worden samengevat. Het
gezonde syncretisme op z'n mooist I
Volgens de meeste oudere onderzoekers dient het artikel direct
als genusindex bij het bari-nomen. Bij de hoogere waardeeringsklasse, het z.g. masculinum, luidt dit la, lo, voor het femininum na.
In het meervoud is alle genus-discriminatie echter ineens weg en
gebruikt men bij alle vormen zonder onderscheid ti, tí. Volgens
het nieuwe boek van SPAGNOLO kent het bari echter geen artikel
meer als „in the idiomatic primitive style o f . . . . folklore and in
s o m e . . . . dialect". 1 ) Lo-tome „the Elephant", na-mekor „the
Buffalo". Dan zou de invloed van het genus hier dus beperkt
zijn tot de anaphorische gevallen, de congruentie (pronomina,
adjectiva, genitiefpartikel) etc.
Als basis voor het onderzoek wordt het materiaal van J. C.
MlTTERRUTZNER gekozen. Diens boek „Die Sprache der Bari in
Central-Afrika", Brixen 1867, is thans wel reeds meer dan 50
jaren oud, maar het is met veel zorg en kritiek bewerkt en wat
daaraan door jongere schrijvers is toegevoegd is van weinig
') FR. SPAGNOLO. Bari grammar. Verona 1933; p. 225 noot 1. Vgl. ook p. 18—20
(§§ 28-33); p. 25 (§ § 43, 44).
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beteekenis. De beloofde woordenlijsten van SPAGNOLO, die
natuurlijk veel meer op de hoogte van de tijd zullen staan, zijn
helaas nog niet verschenen.
We zullen thans de loop van de genus-demarcatielijn bij de
verschillende semantische groepen, die er in het nominale materiaal van het bari te onderscheiden zijn, nagaan en zooveel
mogelijk trachten te interpreteeren. Allerlei distincties zijn van
invloed.
A.

De

persoonsnamen.

Bij de persoonsnamen vinden we direct de van het zande reeds
bekende biologisch-sexueele
distinctie terug, waaraan de beide
klassen gewoonlijk ook hun naam ontleenen. Het is de meest
markante van het geheele systeem. Alle namen van mannelijke
personen zijn hier masculien, alle dito van vrouwen feminien. Van
het eerste geval noemt MlTTERRUTZNER die van „Sohn, Abkömmling; Handwerker, bes. Schmied; ein junger Mensch, Jüngling;
Bruder (2 X ) ; Bruder der Mutter, Oheim; Groszvater; Feind,
Gegner; Vater, Herr; Hausherr; dein Vater; Schwiegervater;
Vater, zunächst der natürliche, dann auch als Ehrentitel; Streiter,
Krieger, Versucher; Eroberer (2 X ) ; Zimmermann; Heiligmacher,
Reiniger ; Richter ; Bildner, Schöpfer, Erzeuger ; Verkäufer,
Handelsmann; Befehler, Gebieter; Ruderer; Befreier, Erlöser;
Schreiner, Zimmermann; ein (unbefugter) Eindringer, Ehebrecher;
Knabe; Mann, Gatte, Jung von Menschen". Onmiddellijk sluiten
hierbij de namen aan voor „Gott; Schöpfer, Erschaffer; Satan; ein
böser Geist, Satan; ein Todter", die de Bari-neger zich blijkbaar
ook als mannelijk denkt. SPAGNOLO noemt hierbij nog al de eigennamen van mannen.
Als vrouwelijke persoonsnamen staan daar tegenover die voor
„Mutter (2 X); deine Mutter; Groszmutter, Schwiegermutter;
Schwester; Base, Verwandte; eine Schwangere; puerpera (die eben
geboren hat); eine Säugende; eine Säugende, Wöchnerin; Mädchen,
Tochter; Mädchen, junge Frau; Witwe; Magd, Dienstmädchen;
Frau, Weib, Mädchen; eine Entführte; die an der Spitze steht,
Fürstin; Mehlreiberin; eine Todte". Verder zijn eveneens nog
feminien de woorden voor „human shadow, soul of living person"
en alle eigennamen van vrouwen.
Maar niet aan iedere persoonsgestalte wordt natuurlijk in alle
omstandigheden direct ook het speciale sexueele, mannelijke of
vrouwelijke, karakter ervaren. Er zijn tallooze situaties, waarin dit
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in de belevingsstructuur en dus ook voor de benoeming totaal
irrelevant is. De taal is nu eenmaal niet een klakkelooze weergave
van alles wat er tegenover den spreker in de objectieve orde
aanwezig was, maar van wat in diens bijzondere voorkeursrichting heeft gelegen. En zoo zijn er in het bari, even goed als
b.v. in de moderne europeesche talen, verschillende reeksen van
voorbeelden die eenvoudig buiten de nominale klassificatie in de
hier besproken zin vallen; vormen die nóch masculien nóch feminien zijn. Apart worden als zoodanig b.v. een reeks van woorden
genoemd die een sociale of een familiale rangverhouding uitdrukken; de namen voor een individueel lid van een bepaalde '
stam, clan of leeftijdsgroep, diverse typen van nomina agentis etc.
Ngutu' „person (lat. homo)"; luitöt „free person, een vrije"; kikiji
„orphan"; kömutöt „guest"; ju „friend" maar fra. ami, amie; hgd.
Freund, Freundin; nedl. vriend, vriendin; morate „acquaintance";
matat „chief, king, queen"; tumunit „member of class of smiths or
fisherman"; Bari-nit „individual of the Bari-tribe"; kadera-nit
„cook (man or woman)" van der „to cook"; ka-wurö-nit „writer"
(man or woman) van wur „to write". Wordt hier in bijzondere omstandigheden bij uitzondering wel het speciale sexueele karakter
van den aangeduiden persoon ervaren, dan is toevoeging van bepaalde determinatieve partikels onmiddellijk verplicht. Of de
biologisch-sexueele distinctie in het bari-taalstelsel dus ook nog
een levende kracht is ! De taalvorm reageert er direct op. Van het
reeds geciteerde ngutu luidt het b.v. ngutu' lalet, ngutu' lusantyo
„man" maar ngutu' narakwan „woman". SPAGNOLO heeft van de
eigenlijke situatie bij deze laatste „common nouns" niets begrepen;
hij maakt er eenvoudig een tertium genus van ! 1)
B. De namen der menschelijke

lichaamsdeelen.

Welk waardeeringsonderscheid precies aan het verschil tusschen
de lo- en de na-woorden in het bari ten grondslag ligt volgt duidelijk
uit de verdeeling van de namen der menschelijke lichaamsdeelen.
Een enkele maal werkt hier nog de sexueele distinctie na die we
zooeven gezien hebben, maar verder zijn het uitsluitend de aanduidingen voor de in een of ander opzicht belangrijke deelen die
het partikel lo voeren. De na-klasse bevat enkel de namen van
starre, onbewegelijke en onbelangrijke deelen.
Men heeft in de /o-groep: 1. de namen van eenige specifiek
Ч FR. SPAGNOLO. Bari grammar; op. cit. p. 25.
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mannelijke deelen. „Membrum virile; Hodensack, eine hernia;
membrum virile, auch Schimpfwort".
2. aanduidingen voor een groot aantal belangrijke deelen: a.
ín verband met de voortbeweging. „Bein von der Hüfte abwärts mit
Einschluss des Fusses; Bein, Schienbein (vom Knie bis zum Knöchel) ;
Fuss (vom Knöchel abwärts, bes. Fussohle) ; Ferse".
b. met het grijpen en vasthouden: „Arm (von der Hand bis zur
Schulter), Elle, Schulter; Hand; die rechte Hand; die linke Hand;
Finger oder Zehe; Faust".
с met het spreken. „Lippe; Zunge (von Menschen oder Tieren) ;
Gurgel".
d. met de voeding en de vertering. „Kiefer (maxilla) ; Zahn;
Darm; Mastdarm; Darm bes. Mastdarm (2 X)". Op de voeding van
zuigelingen wijst speciaal het woord voor „Busen (der Weiber)".
De biologisch-sexueele factor heeft hier heel duidelijk voor die der
algemeene ongespecialiseerde waardeering het veld moeten ruimen.
e. met de lichaamsversiering, opschik etc. „Haarschopf (ähnlich dem ciuffo de' bravi bei Manzoni), auch ein künstlicher, z.B.
von den Federn des gurâk; Feder, Haar; Haarschopf".
f. Verder nog de woorden voor „Herz, Gemüth, Wille; Nase".
3. woorden voor gewrichten en dgl. „Knie; der Ellbogen; Achselhöhle ; Schulterbein' '.
4. woorden voor gewichtige zintuigen. „Ohr (das äussere, sichtbare); Auge, Frucht, bes. Baumfrucht, „Auge des Baumes".
5. namen van enkele bijzonder groóte of verdikte lichaamsdeelen. „Wade; die Hinterbacken; die Wange; Seite, Lende; Seite,
Rippe; Wirbelsäule; Haut, Fell, Leder". Hierbij kan ook het algemeene woord voor „Bein, Knochen" aansluiten.
Practisch staat hier dus ineens een heel stuk van de dagelijksche
menschelijke activiteit afgeteekend I
Maar in de na-klasse heeft men: 1. de woorden voor een groepje
specifiek vrouwelijke lichaamsdeelen. „die weibliche Scham, auch
grobes Schimpfwort bei den Bari; Gebärmutter; Euter".
2. aanduidingen voor minder belangrijke deelen; in het bijzonder α. voor onbewegelijke deelen: „Rücken (bei Menschen und
Thieren) ; Buckel, Höcker (beim Menschen) ; das Hinten, Hintere
(als Präposition); nates; Leib, Körper, Bauch; Bauch, Wanst".
b. voor onderdeden van het hoofd die geen zintuigen dragen.
„Kopf, Haupt, Spitze, Ursache; Gesicht; Augenwinkel; Stirne;
Kinn; Hals; Gaumen, Rachen; Genick".
c. voor inwendige deelen, waarvan de functies blijkbaar niet
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bekend zijn. „Leber; Milz; Rahm; das Zwerchfell; das innere Ohr,
Gehör; Lunge; Hirn, Mark (in den Knochen)".
d. voor „Nasenloch" (vgl. „Nase" hierboven); Haut, Balg (von
Menschen und Thieren)".
3, Duidelijk berust ook op depreciatie de indeeling van het
woord voor „Brust (der Männer)". De sexueele factor is hier weer
geheel uitgeschakeld.
4. Eenigszins vreemd doet aan de aanwezigheid van het woord
voor „Mund, Maul", dat goed hierboven bij groep 2d aan zou
kunnen sluiten.
C. De overige /tornimene feiten.
Bij een deel van de aanduidingen voor de overige hominiene
feiten keert weer duidelijk dezelfde waardeeringsdifferentiatie
terug als we zooeven gezien hebben. Zoo zijn de woorden voor de
inheemsche kleedingstukken alle feminien, maar de eenige vorm die
in MlTTERRUTZNER's vocabularium voorkomt en die op een onderdeel der europeesche kleeding wijst is direct masculien. Tegenover
het heele complex van „Zeug, Stoff, Kleid, Kleidungstück; Windel;
Rachat, Gürtel; Kopfriedl (um darauf Lasten zu tragen) ( 2 X ) ;
Quaste (besonders von Baumwollfaden) am Rachat" met na, staat
enkel de aanduiding voor „Schuh" die lo voert. Ook „Seele, Geist;
Durst; Hungersnoth" zijn zeker niet toevallig in de hoogste waardeeringsklasse terecht gekomen; maar het woord voor de eenmalige
„Hunger" is weer feminien !
Maar bij een ander deel der vormen is een zekere complicatie
ingetreden, waardoor het zwaartepunt ín de verhouding vrij duidelijk naar de feminiene zijde verlegd is en soms zelfs dubbele indeelingen zijn ontstaan. Zoo zijn de woorden voor versierselen,
sieraden etc. bijna alle feminien. „Quaste, namentlich auch das Ende
eines Kuhschwanzes als Zierde am Arm getragen; Schmuck, Zierde;
Armring; Armring aus Elfenbein; Fuszring; Ohrring; Ohreisen".
Mannelijk is alleen dat voor het kleine „Ohrkettlein, Ohrring".
De aanduidingen voor ziekten, verplegingsfeiten etc. zijn sterk
verdeeld. Mannelijk schijnen vooral die voor acute aanvallen en
geneesmiddelen te zijn: „Krampf, paralysis; zeitweiliger Wahnsinn;
Bruch (hernia); Galle; das Altern, Alter; Gift; das Herausgehustete, Schleim; Heilmittel, Arznei; Arznei". Maar vrouwelijk
die voor slepende ziekten, koorts, wonden etc.: „Hautausschlag;
Ausschlag, Krätze; das Schwören, die Schwur; das Wachen (ohne
Schlaf), Wachsamkeit; das Fieber; Blatter, Blatternkrankheit;
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Aussatz, Krätze; Wunde; Husten, Katarrh; Narbe; Salbe, Oehl,
Fett, Rahm, Butter; der Eiter; Blutstropfen".
Ook de woorden voor taal, spreken, vertellen vallen in 2 groepen
uiteen. Mannelijk zijn die voor „Stimme; Athem, Seufzer; Gespräch, Unterredung; Fabel, Märchen; Lied, Gesang (2 X)". Vgl.
hierboven groep В1, 2c, waarin eveneens het actieve moment bij
de stemvorming naar voren schijnt te komen. Maar met na ver
schijnen geregeld die voor „Sprache; Rede, Gespräch; Sage, Erzählung; Wort". De beteekenis is nu meer algemeen en duidt op
het voltooide articulatieproduct; vgl. hierboven groep B2, 4.
Uitsluitend feminien zijn daarentegen weer de aanduidingen voor
geboorte, opgroeien, leven, dood etc. „die Geburt; Gesundheid;
Wachstum; Leben; der Thod; das Sterben, der Thod; Modergeruch
{von Leichen); Kiste, Sarg; Grube, Grab; Grab für Metischen".
Ook die welke op het sexueele leven betrekking hebben of diverse
secretieproducten noemen, „das Zusammenkommen (in Frieden),
Gemeinschaft, Vereinigung; Ehe; Empfängnis; Hurerei; Beschneidung, Schnitt; unfruchtbar (von Menschen und Thieren); Speichel;
Thräne; Schweiz; Augenschmalz; Koth, Mist". En tenslotte die voor
enkele algemeene mensche lijke feiten: „Reinigung, Reinigkeit,
Keuschheit; Rülpser, Magenwind; Schmerz (2 X); Schmerz, Leiden,
Traurigkeit; das Gähnen; Gedanke; Traum; Schatten (nur von
Menschen und Thieren)".
Bij deze laatste semantische groepen, waar het feminiene element de overhand heeft of zelfs bij uitsluiting geheel het veld beheerscht, bewegen we ons voortdurend op een terrein dat, naar
uit de constellatie bij de klassen der z.g. „femmina" in de W.Sudantalen al bekend is, speciaal de belangstelling van de vrouw
heeft. Het zijn juist dezelfde complexen die hier weer terugkeeren.
Blijkbaar heeft dus ook de Bari-negerin deze πα-klasse in het bij
zonder als de hare beschouwd; als die waarop ze het stempel van
haar voorkeur drukken kon. De biologisch-sexueele factor van de
persoonsnamen is hier als het ware in een differentieel-psycholo
gische omgebouwd. Speciaal de woorden voor geboorte, leven, op
groeien etc. zijn markant in dit verband; ook die voor „Empfängnis;
Hurerei" etc., die duidelijk in specifiek-vrouwelijke richting wijzen.
Maar dat de man zich niet zonder meer gewonnen heeft gegeven en
zich mir nichts dir nichts buiten deze belangrijke en interessante
levensaspecten heeft laten sluiten, blijkt uit de constellatie bij de
woorden voor ziekten, taal en spreken etc. Juist die voor de hevige
en actieve feiten zijn hier uitdrukkelijk voor zijn kant gereserveerd I
Opnieuw de tegenstelling tusschen de beide sexen in de taal !
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D.

De namen van

dieren.

Konden de namen van dieren in het zande nog rustig bij eenblijven, in het bari is de biologisch-sexueele distinctie veel sterker
geworden en direct ook hier ingedrongen. En wel, naar SPAGNOLO's
mededeeling, speciaal bij de namen van die dieren „which have
one mate, or which form a distinct family with their young". Juist
dus in die gevallen, waarin naar analogie van de menschelijke
familiale verhoudingen met het meeste recht een specifiek-mannelijk, resp. vrouwelijk element, aanwezig kon worden geacht. Zoo
zijn hier masculien geworden de woorden voor enkele mannelijke
dieren. „Löwe; das Männchen beim Kleinvieh (Schafen, Ziegen) ;
Ochs, Stier; Männchen; Hahn; Leopard; Adler; Adler, Geier;
Falke; Krokodil; Hund". Feminien daarentegen die voor enkele
diersoorten, waarvan het vrouwelijk karakter ervaren werd. „ein
Mutterthier; Kuh; Schaf; Ziege; Henne, Huhn; Bruthenne; Perlhuhn". Bij deze laatste groep zullen ook wel aansluiten de woorden
voor „(wilde) Katze; Taube, Ente (kleine Art); die grosze Nil-Ente;
grosze Gans mit rother Krone am Kopfe und rother nackter Haut
am Vorderhals". Maar de namen voor de mannelijke en de vrouwelijke exemplaren van de soort worden hier nogal eens door elkaar
gebruikt, zoodat de beoordeeling van de juiste stand van zaken
moeilijk ís.
Geregeld masculien zijn verder de namen van een aantal roofdieren, groóte dieren of dieren, welke om een speciale
merkwaardigheid sterk opvallen en daarom van een hooge waardeering genieten. „Elephant; Eber; Nashorn, Einhorn; Hyäne; Fuchs; Wolf
(mit schwarzer Farbe) ; Storch (grösster Art) ; grosser Vogel,
dessen Gefieder als Kopfzierde dient; Lamm; ein Kalb mittlerer
Grösze; Fischadler; Fischreiher; Schlange". In 't bijzonder dient
een groep namen van stekende of bijtende dieren, meest insecten,
genoemd te worden. „Laus; Mücke, Gelse: Skorpion; Biene; die
grosze Bremse; Fliege; Maus, Ratte; Spinne; Blutegel; Igel; Blutsauger (ein Vogel etwas kleiner als ein Rabe der den Thieren Blut
aussäugt) ". Verder niet minder dan 5 verschillende mierensoorten:
„kleine schwarze Ameise; rothe Ameise; grosze schwarze Ameise;
zuckerfressende Ameise; weisze holzfressende Ameise".
In een land waar één vlaag van sprinkhanen heel de oogst vernietigen kan, mocht het woord voor „Heuschrecke" natuurlijk in de
klasse der hooger gewaardeerde zaken niet ontbreken. Ook bij de
woorden voor „Komwurm; Johanneswürmchen; Wurm, Erdwühler;
Käfer" schijnt het nadeel dat door deze dieren aan de oogst bezorgd
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kan worden voor de indeeling de doorslag te hebben gegeven. En
die voor „Fisch; Muschel" zijn hier opgenomen omdat ze als volksvoedsel dienst doen.
De namen van een aantal dieren, die klein zijn in hun soort zijn
echter direct weer feminien. „Kleinvieh (Ziegen, Schafe) ; eine Art
kleiner Gazellen; die kleine Gazelle mit gerade aufstehenden
Hörnern; Gummifresser, eine Art Eichhörnchen die so klein sind wie
eine gröszere Maus". Ook aan bepaalde vogelsoorten, reptielen etc.
schijnt hier om analoge redenen een zekere depreciatie vast te zitten.
„Vogel; ein kleiner Vogel der im Sesam haust aber Würmer friszt;
ein Vogel (arab. habaraj; Bachstelze; der Vogelstrauss; der Pelikan;
Chamäleon; eine Art Schmetterling; Hase; die Springmaus; der
weisze Ibis; der schwarze Ibis; die schwarze Viper; die kleine
Schildkröte; die grosze Schildkröte; Eidechse; die Nil-Eidechse".
Volgens SPAGNOLO zijn ook de namen van die dieren „which
consort in herds, flocks etc., where the females predominate"
altijd feminien; misschien zijn er in de genoemde serie ook
wel enkele gevallen die zoo verklaard moeten worden. Men zou
natuurlijk de Z. Nilotïsche fauna precies moeten kennen om dit te
kunnen beoordeelen. In ieder geval zijn om deze reden de woorden
voor „Büffel; Giraffe" vrouwelijk geworden; ze worden uitdrukkelijk
als zoodanig gekenmerkt.
Resten nog aan de Zo-kant de woorden voor „Schwalbe; Rabe;
Eule; Fledermaus; Uhu; Schnecke; kleine Schnecke; Papagei"; aan
de πα-zijde die voor „Leopard, Tiger; Nilpferd; Pferd, Esel; Antilope
mit langen Hörnern; Affe; Thier, besonders Raubtier, Raubvogel;
wildes Thier". Misschien heeft ook hier het zooeven gereleveerde
criterium, dat SPAGNOLO als één der voornaamste noemt die voor
de diernamen gelden, wel weer de doorslag gegeven. Maar de
gegevens om dit precies te kunnen nagaan ontbreken. Welke diersoorten MlTTERRUTZNER speciaal bedoelt met „Fessier" en „Fisole"
is mij onbekend gebleven.
E.

De namen der dierlijke lichaamsdeelen.

Bij de namen van de dierlijke lichaamsdeelen hebben blijkbaar
juist dezelfde distincties gegolden als bij die van de menschen. De
woorden die op deelen wijzen, welke belangrijk zijn voor de verdediging, de voeding of bijzonder groot zijn, voeren het masculiene
partikel. „Klaue, Huf; Nagel (an den Fingern oder Zehen), Klaue;
Kropf; Magen des Federviehes; die Fussohle des Elefanten und Nilpferds". Vrouwelijk daarentegen zijn de woorden voor „Brust (bei
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Thieren); Flügel; Rücken, bes. der Höcker bei Thieren; die Rückenflosse bei den Fischen und Knorpeln beim Krokodil; Krokodilsdrüse".
F.

Jachttermen, namen van ammalia etc.

Ook bij de jachttermen, de namen van animalia etc. stoot men
weer op een interessante reeks van waardeeringsfeiten. De Zoklasse omvat de woorden voor „Pfeil; Falle (z.B. für Mäuse); die
Lanze mit dickem Eisenknopf under der Schneide; Scheibe,
Schiessziel; Taubenei (Glasperle dieser Form); Ameisenhaufen;
Ameisenhaufen mit vielen Löchern". Hieronder bevinden zich dus
hoogstens 2 of 3 woorden die op de dier en jacht betrekking hebben;
het woord voor „Falle (z.B. für Mäuse)" kan nauwelijks meegeteld
worden in dit verband. De aanduidingen voor „Ameisenhaufen"
sluiten natuurlijk aan bij die voor diverse mierensoorten, welke
we hierboven al gezien hebben. In het geheele complex zit nauwelijks eenige teekening.
Maar de na-klasse omvat niet minder dan 23 goed aaneensluitende vormen. „Jagd; Bogen (zum Schieszen); Lanze; Schild;
Köcher; Waffe (bes. Lanze und Keule); elastische Baumzweige die
als Stricke gebraucht werden; ein Strick; Fall, Untergang; Fanggrube, bes. für Elephanten und Nilpferde; Fang; Aas; Schiesspulver
(leenwoord uit arab. bar us); Netz (2 X); Angel (zum Fischen);
dicker Strick zum Fischen; Fischflosse; Ei; Bienenstock; Urin der
Thiere; Mist, bes. Kuhmist; Schafmist". In 17 termen staat hier de
dierenjacht dus ineens prachtig vol teekend; de jacht op het land,
die op visschen, de kleine jacht, de groóte jacht etc, alles heeft men
hierl Of bij een veetelend volk als de Bari de jacht ook aan
practisch-economische beteekenis en aan waardeering heeft ingeboet! Men ziet het als het ware voor zijn oogen gebeuren, hoe de
bovendrijvende volkslaag de oude voorkeur uit de totemistische
periode naar beneden drukt en alles wat daarop wijst in de taal
niet verder op laat komen dan de laagste klasse. Zelfs het woord
voor het wonderlijk machtige kruit der Arabieren en der blanken
heeft het niet verder kunnen brengen!
G. De namen van agrarica.
Met de namen der agrarica naderen we een gebied waarvoor de
vrouw, naar we weten, groóte belangstelling heeft; en zoo komt
<ie ла-klasse hier ook direct goed naast de /o-groep voor den dag.
Het aantal dubbele indeelingen der semantische complexen is vrij
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groot. Maar het overwicht der masculina is toch veel duidelijker
dan in het analoge geval bij de périphérie van de groep der persoonsnamen. Geen wonder 1 Van de vruchten van andermans
activiteit profiteeren is heel wat aantrekkelijker dan langzamerhand belangstelling gaan toonen in ziekteverschijnselen, verplegingstechnieken etc. De /o-woorden vormen hier ondanks alles
een „Auslese" uit het geheele aanwezige materiaal!
De namen van boomen en daardoor voortgebrachte vruchten, welke
er in vorm opmerkelijk vaak mee samenvallen, zijn bijna alle
mannelijk in het bari; zoo b.v. die voor „Affenbrodbaum, dessen
Frucht; Sykomore (Baum und Frucht); Tamarinde (Baum und
Frucht); der Gummibaum; ein Baum, dessen Wurzeln im Wasser
aufgeweicht als Heilmittel dienen; der Pechbaum; (wilder) Oehlbaum; Baum". Feminien zijn daarentegen slechts die voor „Dolebpalme, Korkbaum", waar de nuttigheidsfactor minder direct
spreekt. Bij de stammen waar het ingedrongen Bari-element
minder invloed heeft gehad, zijn de vruchtennamen echter nogal
eens vrouwelijk. De oude onderlaag met sterke matriarchale inslag
heeft hier blijkbaar beter kunnen reageeren. En ook als de
vruchten reeds door drogen, malen, koken etc. voor het maal
toebereid zijn, worden de namen ervan ineens vrouwelijk. Maar
we zijn dan ook weer geheel in de sfeer van de vrouw geraakt, die
practisch de zorg voor de voeding heeft! 1 )
Ook de namen van de overige gewichtige plantaardige
voedingsmiddelen zijn geregeld masculien; zoo b.v. die voor „Durah, Getreide
überhaupt; eine Art Weizen mit kleinen Körnern; Bohne; (wilder)
Reis; Sesam; Durah-Rispe". Maar als de vrouw er de hand aan
gehad heeft, verandert ook hier opeens het geslacht. Feminien is
b.v. het woord voor „gebratener und dann geriebener Sesam". Welk
een levende kracht in het taalsysteem is hier toch nog de nominale
klassificatie en hoe duidelijk houdt deze verband met de beide
sexen!
Dat anderzijds de practische agrarische arbeid de vrouw reeds
uit de hand genomen is volgt duidelijk uit de situatie bij de woorden
voor de voortplanting der gewassen, de landbouwwerktuigen
etc.
Het is de gewone waardeeringsdifferentiatie die hier doorgevoerd
is, waarbij het overwicht duidelijk aan de masculiene kant ligt.
Mannelijk zijn hier n.l. de woorden voor „Samenkom, Kern; Keim;
eine grosze Hacke; Handhabe (Stiel) der Schaufel oder Hacke",
') FR. SPAGNOLO. Bari grammar; op. cit. p. 26.
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maar vrouwelijk slechts die voor „Saat, das Gesäete; Schaufel,
kleines Ackereisen; Handhabe an der Hacke".
Ook zijn mannelijk het woord voor de weide plaats, welke voor
een stam van veetelers vanzelf van het grootste gewicht is; die voor
bijzondere
krachtige houtsoorten,
belangrijke
gewassen,
mooie
bloemen, het bosch in het algemeen etc.: „Rasen, Grasplatz; Ebenholz;
Rohr, Schilfrohr, Dachlatte (aus Rohr) ; eine hohe Grasart; wilde
Rebe; Unkraut, z.B. unter der Durah; Sonnenlilie, ,Sonnenbeschauerin'; Gebüsch, bes. Schilf; Gebüsch, dunkler Wald; Dickicht, Dunkel,
Gefahr". De πσ-groep кап daar enkel een aantal woorden voor
onkruid, diverse grassoorten etc. tegenover stellen. „Distel (2 X ) ;
Gräser, Kräuter; Gras, Futter, Heu; Gekröse; Kürbis; Blüthe,
Blume; ein Baumwollfaden; Wald, Frost; Acker, Garten".
Uitsluitend feminien zijn daarentegen weer de woorden voor
onderdeelen van planten etc. als „Wurzel; Ast; Blatt eines Baumes,
auch Papierblatt; Rinde; Dorn; Durah-Stengel; Durah-Stroh".
H.

De

restgroep.

Ook bij de restgroep vormen 88 /o-woorden weer een zekere
„Auslese", een zekere keur. Telkens kan men een kleine waardeeringsdifferentiatie of een dito semantisch onderscheid vaststellen, waardoor ze verschillen van het overige materiaal, dat
uit niet minder dan 304 na-vormen bestaat. Maar daartegenover
staat, dat telkens waar het feminiene terrein in de psychologische
zin van het woord betreden wordt, waar we bij de groepen uit de
vroegere z.g. „feminiene klasse" komen, de πα-groep direct sterk
in het voordeel is. De situatie is in dit opzicht bijzonder duidelijk.
Men kan zeggen dat de tegenstelling tusschen de beide sexen
hier een even scherp hoogtepunt bereikt als b.v. bij de groep der
persoonsnamen zelf. In de πα-klasse van het bari is blijkbaar een
goed deel van de oude „femmina" ingebouwd. Soms is het zelfs,
alsof we hier nog een glimp op kunnen vangen van het matriar
chaat in zijn strengste oorspronkelijke vorm, zooals we die
hierboven reeds in het dyola gereflecteerd hebben gezien en later
in het serer geheel tot verval zagen komen.
1. Zoo vallen de woorden voor macht, heerschappij, beloonen,
straffen, oordeelen etc. direct uitsluitend aan de feminiene zijde; dit
kan toch geeii toeval zíjn. „Herrschaft, Reich; Macht, Gewalt
(2 X); Stärke, Kraft; Kraft, Macht; Härte, Stärke, Kraft; Kranz,
Krone; Befehl, Gebot; die Wahl, Wille (2 X ) ; That, Handlung; das.
Machen, Handeln; Urtheil, Gericht, Gebot; Gehorsam; Prügel,,
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Keule, Stock; Peitsche; Geschenk, Gabe, Gnade; Gabe, Geschenk
(2 X); Lob, Preis; Gefangennahme und Abführung; Flucht;
Gesandtschaft (die herkommt)". Het is een heele gamma van
regeeringsdaden die hier genoemd staat.
Ook bij de namen voor allerlei zaken van groóte waarde ligt het
overwicht ín ieder geval weer aan de na- kant. „der Besitz; Besitz,
Habe; Besitzthum; die Erbschaft; Lohn, Bezahlung; Zugabe, Ergänzung; Tausch, Tauschsachen, Erbschaft, Gewinn; Honig; Wachs;
Gummi; Eisen; Eisenstein, eiserner Kugel, eiserner Nagel; breiter
Eisenring; Kette; Kupfer; Sache, Ding, Schatz, Waffe; rothe Glasperlen; Schwärze, Tinte". Mannelijk zijn alleen de woorden voor
„Glasperlen, Geld; Glasperlen von weisser und schwarzer Farbe".
En verder die voor enkele stukken kostbaar uitheemsche import.
„eine Nadel; Messer; ein kleiner Hammer; Schlüssel; Gabel;
Gabelspitze; Löffel".
Maar ook de deprecieerende factor, die we al meerdere malen
gezien hebben, speelt hier een rol. En zoo komen naast de voorgaande
woorden, welke van voorspoed en rijkdom spreken, ook die voor
allerlei minderwaardige zaken, ongewenschte feiten, resten van iets
etc. te staan. „Zerstörung, Verwüstung; das Untereinanderwerfen,
Chaos; Verwüstung, Verschwendung; Splitter; ein Etwas, Sache,
Ding; Ruïne; Schmutz, Unrat; Staub, Asche; Rus (2X); Lehm, Koth,
Mist; Geruch, bes. übler".
2. Ook de woorden voor het natuurlijke werkterrein der vrouw,
de woonhut, de verschillende onderdeelen daarvan, de meubels etc,
voeren in sterke overmaat het feminiene na-partikel. 1 ) „Haus;
Wohnung, Aufenthalt; Zimmer, Haus; Zelt, Gezelt ( 2 X ) ; Hofraum; Mauer, Wall; Zaun; Schutzdach, Obdach; Spitze, Giebel,
Gipfel; Oeffnung, Thür; Thür (nicht die Oeffnung sondern die
schlieszende Materie: Holz, Matte u.s.w.); Pfahl; ein Balken; Tisch;
Sessel, Bank; Bank, Brett, Tafel, Scheibe; das Schlafen, Bett, Lager;
Strohmatte; Besen; Dinge die in einem Zimmer hängen". Met lo
verschijnen alleen de namen voor enkele zéér bijzondere
onderdeelen van de woning als de stal en de vuurhaard en eenige
woorden die aan het europeesche huis ontleend schijnen te zijn.
„Stall, Hürde; Feuerplatz, Herd, Ofen; Hofraum; Dach, Obdach;
Dachstuhl; Fenster, Oeffnung; Ecke, Kaste".
Onmiddellijk sluiten hierbij aan de woorden voor één van de
belangrijkste dagelijksche werkzaamheden van de vrouw, het koken
en het toebereiden van de spijzen, „das Kochen; irdener Topf, bes.
') С. С. and В. Ζ. SELIGMAN. The Bari. J R A I Bd. 58 (1928); p. 414—417.
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zur Bereitung der yaua; Mörser; Schüssel; 'Kürbisschale, Becher;
Becher meist aus Kürbisschalen; Gefäss für Speisen, Futtertrog,
Krippe; Deckel, Stöpsel; das Essen mit dem Löffel". Maar ook de
namen van markt, de spijzen zeli, en in het bijzonder die van melk,
boter etc., die eveneens tot de voeding der Nilotische volkeren behooren, ontbreken hier niet. Hoe de namen van de vruchten van
geslacht veranderen als ze tot spijzen verwerkt worden zagen we al.
„Marktplatz; Speise, Nahrung; Fleisch; Brod, Affenbrod; Brühe,
Suppe; Teig (Mehl im Wasser); Fett (von Gebratenem), Schmalz;
gesottenes Fett, z.B. in der Suppe; Mehl; Salz; Milch; Milchtropfen;
geronnene Milch; Butter; Buttermilch". Aan de mannelijke kant
staan hier alleen tegenover de woorden voor „Krug, Topf; ein Topf
(bes. zum Kochen) ; Geschirr, Topf; ein kreuzförmiger Quirler beim
Kochen; Getreidebehältniss; Deckel, Stöpsel". Namen voor spijzen
etc. zijn hier totaal afwezig.
Half tusschen de woorden voor koken en die voor de woonhut in
staat een groepje termen voor vuur, verlichting, vonk en rook, die
alle vrouwelijk zijn. Ze sluiten naar beide kanten aan. „Kohle;
brennende Kohle; Licht, Flamme; Licht, Flamme, Kerze; Licht; eine
Funke; Fackel (brennender Span); der Brand; Feuer, Brand; ein
Wachtfeuer (gegen wilde Tiere u. s. w.) ; Rauch".
3. Maar ook van een andere belangrijke practische activiteit van
de vrouw schijnt de ла-klasse de reflex ondervonden te hebben, ni.
van de pedagogische. We kennen deze groep al uit de voorgaande
talen. Het aantal woorden voor fouten, verleiding, troost, hulp etc.
is hier althans opvallend groot; die voor beloonen en straffen zagen
we al onder no. 1. „Faulheit, Trägheit; Betrug; Lüge; Diebstahl;
Gefrässigkeit; Schwäche, Schwachheit; Hohn, Verachtung; Schimpf,
Spottreden; Verführung, Versuchung; Sorge, Kummer, Schmerz;
Barmherzigkeit, das Weinen; Geduld; Trost, Trostgrund, Heil;
Beruhigung, Ruhe, Rast; Friede; Vergeltung, Zurückgabe". Aan de
mannelijke kant is weer geen enkel voorbeeld voor dit type te
vinden!
4. Meer de psychologische zijde gaat men uit met een bijna
volledige scala van woorden voor gevoelens, bijzondere stemmingen
etc. die hier voorkomen en waarvoor de /o-groep eveneens weer geen
parallellen heeft. Ook dit is weer een karakteristiek onderdeel van
de oude „feminiene klasse". „Freude; Jubel; Dank, Danksagung;
Erwartung; Furcht; Jammer, Wehklage; Erschütterung, Erdbeben;
Unfreundlichkeit; Neid; Geiz, Neid; Hass, Feindschaft; Verehrung,
Hochachtung; Ruhe, Rast; Veränderung, Zorn; Müdigkeit, Mühe,
Sorge; Reue (3 X)".
24
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Een aantal woorden met speciale gevoelswaarde, vooral namen
van feesten e t c , hangt onmiddelijk hiermede samen. „Licht, Glanz,
Herrlichkeit; Ruhm; Gruss; Gruss, Begrüssung; das Kussen, Kusz;
Spass, Scherz; Schrecken, Furcht; Rausch; das Zechen, Rausch;
Festtag, „grosser Tag"; Hochzeit, bes. Hochzeitsfeier, Lustbarkeit;
Gastmahl, Hochzeitsmahl".
5. Verder zijn ook de woorden voor allerlei religieuze feiten,
christelijke zaken etc. bijna uitsluitend vrouwelijk. Opnieuw de
reflex van een markante trek der feminiene psycheI „Glaube;
Heilung, das Heil; die Hilfe zum Glauben; Erlösung, Befreiung;
Geheimnis, Sakrament; die Stärkung, Firmimg; Waschung, Taufe;
etwas Grosses, Wunder; die Auferstehung; Segen, Preis; das Anspritzen, Segen; Unrecht, Sünde, Laster; Gabe, Opfer, Schuld
(culpa und debitum); Gerechtigkeit; Güte, Gerechtigkeit; Lehre,
Unterricht, Schule; Schrift, Text, Buch; Bitte, Fürbitte, Gebet;
Gebet; Reinigung, Reinigkeit". Het is vrijwel het geheele missiewezen met het annexe onderricht, dat hier aan de orde komt. Op
waarlijk vernuftige wijze zijn soms de termen voor de nieuwe
christelijke begrippen door de missionarissen aan de reeds bestaande
inheemsche taalschat ontleend. Maar de woorden voor „Kreuz;
Weihrauch", die waarschijnlijk leenwoorden zijn, vallen ineens onder
de mannelijke klasse. Het nieuwe en het ongewende bleek hier te
duidelijk om met de lagere waardeeringsgroep genoegen te nemen.
6. In een cultuur, waar de betrekkelijk gemakkelijk practisch uit
te voeren veeteelt het hoofdmiddel van het bestaan vormt, ziet men
natuurlijk neer op alles wat gewone handenarbeid is. Hoe zou men
hier speciale waardeering over kunnen hebben voor een smid, een
timmerman, een pottenbakker, als met het eenvoudige weiden en
melken der dieren zooveel meer voor de stam te bereiken is? Vandaar dat verreweg de meeste woorden voor gereedschap, de onderdeelen daarvan, het smids-, timmermans- en
pottenbakkersbedrijf,
het wasschen etc. het hier ook niet verder dan het ла-partikel hebben
kunnen brengen. „Arbeit, Werk; Gerätschaft; Stich- oder Stechinstrument; Handhabe (bei einem Messer u. s. w.) ; Binde, Band;
Faden, Band; Handwerkzeug zum Schmieden; die Schmiede, Platz
zum Schmieden; Schraube, Bohrer; Säge, Schneideinstrument;
Leiter, Stiege, das Aufsteigen; eine Figur (aus Holz u. s. w.) ; Wetzstein; ein schwarzer Stein, der zerrieben dient Geschirr zu glasiren;
Flasche, gewöhnlich eine Kürbisschale; Schale, Hülse; Rinde,
Schale; Decke, Deckel; Wassereimer; Putzmittel, bes. Seife; das
Ausgiessen, Ausguss". Het pottenbakkersbedrijf ligt in deze streken
overigens herhaaldelijk in de handen der vrouw. Alleen de woorden
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voor bijzondere instrumenten, waarvan als het ware een zekere
kracht of een speciale steun uitgaat, voeren lo. „Riegel (Block die
Thür zu verrammeln); Glocke („Ruferin"); Zange, bes. Feuerzange;
Fessel, Kette; Stab, Stock, Keule; Stock, Stab (für alte Leute meist
oben gabelförmig) ; Stich-, Stechinstrument". Ook de namen van de
muziekinstrumenten
zijn natuurlijk masculien. „Pfeife zum Blasen,
Trompete; Horn; Schnur, Saite"; alleen die voor het meest gewone
inheemsche instrument „Trommel, Musik" is vrouwelijk.
Heel mooi blijkt de waardeeringsdifferentiatie tusschen de beide
klassen ook weer uit de woorden die op het verkeerswezen betrekking hebben. Alle woorden voor de zeldzame en kostbare wegen zijn
masculien. „Weg, Fussteig; breiter Pfad, besonders für Thiere;
Weg, Strasse (im pl. bes. Kreuzwege)". Van die voor stroomen,
rivieren voeren al diegene lo, welke stroomend water noemen of op
de een of andere wijze op de voortbeweging van de cano's wijzen;
de beteekenisnuance is hier duidelijk dynamisch. „Strom; Fluss,
Strom, κατ' εξοχήν der Nil; Bach; ein Bächlein; kleiner Bach;
Brunnen, Quelle; Flussbett, Flusztiefe; Schiff; Stange (bei den
Schiffen zu schieben) ; Anker". Maar de namen van stilstaande
watermassa's zijn vrouwelijk. „Wasser; ein Wassertropfen; Punkt,
Tropfen; Teich; See; Ruder". Van de woorden voor onderdeden van
het landschap staan diegene waar men voorbijtrekt in de hoogste
waardeeringsklasse. „Land; Hügel ( 3 X ) ; Berg; grosse Insel (besonders eine kleinere)". Misschien reflecteert zich hier ook wel in
het bijzonder het telkens verwisselen van weideplaatsen voor de
dieren, dat onder leiding der mannen plaats heeft. Maar vrouwelijk
zijn de namen van de deelen der eigen onmiddellijk nabije omgeving;
de beteekenisnuance is weer statisch. „Gegend (2 X ) ; Erde, Unterwelt; Ufer, Rand; Stein, Felsen; Stein; Sand; Sandkorn; Flur, Trift,
Feld; Schlucht; Spalte, Riss, Furche; Loch, Oeffnung; Loch, Vertiefung; Loch, Grube; Oede, Wüste". Zoo zijn ook de woorden voor
speciale atmospherische toestanden of bijzondere gebeurtenissen aan
de hemel weer alle mannelijk. „Sturm (2 X ) ; Blitz, Wetterleuchten;
Blitz und Donner, Feuergewehr, Büchse; Regenbogen; Dunst, Nebel;
Thau (ros) ; Kieselstein, Hagelsteine (Hagel ist nicht selten im Lande
der Bari)". Maar die voor de gewone situaties, waarvoor niemand
zijn tocht zal uitstellen of vertragen, zijn op enkele doubletten na,
vrouwelijk, „das Oben, Himmelsgewölbe, Luft; Wolke; die Sonne;
Sonnenstrahl; Stern; Nebel; Luft, Wind; Regen; der Sturm, das
Brausen; Donner".
8. Het algemeene woord voor slag is vrouwelijk: „das Schlagen,
Befestigen, Schlag"; maar bij speciale typen daarvan wordt de naam
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direct weer mannelijk: „Faustschlag, Schlag überhaupt; ein Schlag
(Backenstreich) mit flacher Hand".
Op een typische differentiatie tusschen de beide klassen wijst het
ook, dat de algemeene aanduidingen voor groóte hoeveelheden
menschen etc., waarbij de beteekenisnuance min of meer de organisatorische kant uitgaat, steeds mannelijk zijn. „Volksstamm,
tribus; Volksversammlung, Gericht; ein oben gabelförmiger Stock
den die Bari bei solchen Versammlungen zu tragen pflegen; Masse,
Menge; Weiler, Dorf". Maar als deze laatste familiaal georiënteerd
is, dan verschijnt opeens weer het na-partikel. „Abendgesellschaft;
Familie, Volksstamm, Sitte, Gewohnheit; Menge, Masse". Ook hier
zal zich dus wel weer iets van het typische psychologische verschil
tusschen de beide sexen reflecteeren.
9. De woorden voor de gewone richtingen, de verdeeling van de
dag, voor begin, midden, einde, namen van plaatsen en kleine deelen
zijn vrouwelijk. „Norden; Süden; Osten, Morgenland; Westen (2X);
erste Morgendämmerung; Morgendämmerung, auch Mitternacht;
Vormittag; Mittagszeit; Mittag; heller Tag, bes. Mittag; Nachmittag;
Abend; Abends; Abendstern; Abendröthe; Mondschein; die Nacht;
Zeit, Stunde; das Beginnen, der Anfang; Mitte; Ende; das Fertigsein, Ende; Ende eines Gegenstandes, Ausgang; Ort, Platz, Gegend;
Stelle, Platz (um etwas hinzustellen) ; Kreis, Rundung; die Ordnung;
die andere Seite; der zehnte Teil, Zehent; Stück, Theil, bes. der
grössere; Stücklein, Brosamen; Rechnung, Zählung". Naar we al
weten, staan we hier opnieuw op een stuk van het nominale terrein
van „feminien" karakter. De uitvinding van de landbouw en de
daarop gevolgde ontwikkeling van het marktwezen heeft de behoefte
aan namen voor maten, getallen etc. sterk doen toenemen. Maar het
merkwaardige is nu, dat juist de woorden voor de verdeeling van het
jaar, welke een duidelijk agrarisch karakter draagt, en verder ook
die voor groóte getallen, alle in de /o-klasse terecht zijn gekomen.
Als de vrouw practisch de landbouw was blijven uitoefenen bij de
Bari dan zou dit zeker niet gebeurd zijnl Masculien zijn de woorden
voor „Jahr; der Hitzmonat, etwa unsren „Hundstagen" entsprechend, aber dort im Februar und März; Zeit de* Hitze, der ganze
Sommer; Begin der Regenzeit; Mond, Monat; Vollmond, „Vielmond"; Zeit der Reife; die Halbreife; Mass zum Messen; Körbchen
(auch als Masseinheit gebraucht), beiläufig unser „Massi"; Korb;
Gränze, Marke; Tag; Morgenstern; eine Zahl von zehn; über zehn".
10. Een der missionarissen schrijft over het gebruik van tabak
bij de Bari-stammen: „Die Tabakspfeife spielt bei den Bari eine
noch bedeutendere Rolle als bei den Dinka; das Rauchen ist ihnen
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so zur Gewohnheit geworden, dass sie, wenn ihnen der Tabak fehlt,
auch mit bloszen Kohlen sich begnügen. Sie bereiten ihren Tabak
nicht in Blättern, sondern in Kuchen, weil er so viel ausgiebiger ist.
Der geschätzeste ist der Lokoya-Tabak.. Ein Laib solchen Tabaks
kostet schon einen Hammel. Die Tabakspfeifen aus Thon machen
die Weiber und zwar ziemlich zierlich und brennen sie auch gut". *)
Als de toestanden op dit punt zoodanig zijn, kan het niet verwonderen dat ook eenige zaken die met het rooken in verband staan
regelrecht ín de hoogste waardeeringsklasse vallen: „Tabakbeutel;
Tabakspfeife; Tabakspfeifenrohr; Pfeife, Flöte". Vrouwelijk is alleen
het algemeene woord voor „Tabak"; wellicht omdat het de naam
van een toebereide en verwerkte vrucht is.
11. Rest nog de volgende heterogene groep van femmina, „der
Schatten den leblose Gegenstände werfen; Antwort; Forderung,
Aufforderung (zum Zahlen); das Finden, der Fund; das Innere; das
Wissen, die Wissenschaft(I); das Schauen, die Betrachtung; Bündel;
Lösimg, Nachlassung; Bündel, Bund; Rückkehr; Krieg; Zeugniss,
Zeichen, Merkmal; Name; Thurm; Besuch, Besuchung; Eile, Lauf;
Anblick, Spiegel, Leben; Gleichniss; Ankunft; das Vergessen, die
Vergessenheit; Geruch, Geschmack; Falte".

In de voorgaande bantuide talen ie het stramien der nominale
klassificatie steeds fijner en scherper gaan reageeren op alle verschuivingen en rimpelingen in de economische orde van de stam,
de psychologie der sexen, de import van nieuwe goederen. Tenslotte
was er vrijwel geen enkel aspect van het cultuurleven meer dat er
zijn invloed op miste. Alles verkreeg zijn reflex. Hoe krachtig ís
deze geheele ontwikkeling ineens samengevat en ineengeschoven in
het simpele tweeklassenstelsel van het baril De ééne groóte lijn,
die de ruggegraat van het geheele systeem vormt, stamt van de
nieuwe en anders georiënteerde bovenlaag die over het volk is heengestreken; maar verder in de zijlijnen keeren vrijwel alle van ouds
bekende groepjes en ondergroepjes regelmatig terug. Zonder
noemenswaardige schokken schijnt het heele proces verloopen te zijn.
Zelfs de karakteristieke „feminiene" klasse,die toch aan niets meer
en niets minder dan het duidelijk hoogtepunt in de ontwikkeling van
de positie der vrouw in het nigritische cultuurleven beantwoordt,
heeft zich zonder meer laten degradeeren en is geleidelijk aan met
') J. С MlTTERRUTZNER. Die Sprache der Bari in Central-Afrika; op. cit.
Vorwort.
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de nieuw geconstitueerde lagere waardeeringsklasse -na geamalgameerd. Vandaar dat niet alleen de hoogere waardeeringsklasse hier
haar eigen uitgesproken karaktertrekken vertoont, maar ook de
lagere die niet enkel als restklasse fungeert. Blijkbaar zijn de eerste
hamitische of hamitoide horden die Afrika binnendrongen op een
vrij hoog ontwikkelde vorm van matriarchaat gestooten. Want de
oude „feminiene" klasse, zooals die thans nog half door de huidige
tweede groep-ла van het bari heenschemert, vertoont minstens even
rijke trekken als b.v. die van het dyola in de W. Sudan. Ook uit
de zuiver ethnographische feiten schijnt trouwens iets dergelijks
te volgen 1). Maar de binnengevallen veetelers hebben bij al hun
snelheid en woestheid toch ook over zooveel breed aanvoelingsvermogen beschikt, dat de vitale deelen van het reeds vigeerende
waardeeringsstelsel intact zijn kunnen blijven. En zoo is ook de
bari-klassificatie bij slot van rekening weer de spiegel van het leven
en het streven van geheel het volk geworden: een stuk in taal ge
kristalliseerde negerphilosophie.
Ongeveer a.v. kan men de situatie schematisch voorstellen:

SPAGNOLO wijst met eenige nadruk op 't tweeledige genusstelsel
van het bari als een duidelijk bewijs voor de hamitische invloed die
') H. BAUMANN. Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika. Bd. 58 (1926); p. 138 vv.
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hier aan het werk geweest is. Natuurlijk keert een dergelijke nominale stratificatie in de onmiddellijke omgeving enkel nog terug
in de hamitische talen, maar men dient zich de beïnvloeding van
deze zijde toch niet al te simplistisch voor te stellen. Met de hamitische feiten in de gewone zin van het woord alléén komt men er
hier níet; voortdurend moet ook rekening gehouden worden met de
nigritisch-bantuide onderlaag die hier doorwerkt. Pas dan wordt
de situatie geheel duidelijk. Verder noemt SPAGNOLO nog „the
characteristically Hamitic phenomenon of Polarity, by which some
nouns change their gender with their number". Maar vooreerst zijn
de weinige voorbeelden die daarvan in het bari voorkomen niet
geheel zuiver. Men vindt ze vrijwel uitsluitend bij de namen van
clans, leeftijdsgroepen etc, die als zoodanig steeds feminien zijn;
terwijl de correspondeerende vormen voor de individueele leden
steeds ίο voeren, indien ze althans op een mannelijken persoon
wijzen. Τ et on „an age class of young men" (f.) maar teion-tyo „an
individual of this class" (m.); Iwaka „strangers" (f.) maar Iwakatyo „a stranger" (m.). Vormen als tetón, Iwaka etc. worden door
SPAGNOLO zelf echter uitdrukkelijk als „collective nouns" gekenmerkt, en danken daaraan ook hun genusindeeling. Ze vallen m.a.w.
min of meer buiten de gewone numerus-distïncties en kunnen in
geen geval als directe pluralia van de afgeleide woorden teton-tyo,
Iwaka-tyo gelden. 1 ) De mogelijkheid van een genuspolariteit is hiermede ineens vervallen. De numeruskategorieën zijn in het bari nog
veel te weinig scherp ontwikkeld dan dat iets dergelijks hier ontstaan
kon. In talen als het irob-saho, het somali etc., waar de situatie op
uit punt reeds veel verder is ontwikkeld, is dit natuurlijk heel wat
anders. Maar ook al zouden de geciteerde voorbeelden (of andere)
nauwkeurig met die uit de hamitische talen overeenkomen, dan was
daarmede tegelijkertijd tóch nog geen directe invloed vanuit het N.O.
op het bari bewezen. Want ook de hamitische gevallen van genuspolariteit kunnen weer niet enkel uit de hamitische feiten zelf verklaard worden. Ook hier dient zooals uit de comparatie duidelijk
blijkt direct weer een beroep gedaan te worden op de zooveel oudere
onderlaag van nïgritisch karakter. En dan is men dus nog even ver
als toen men begon. De linguistische verhoudingen in N.O. Afrika
zijn nu eenmaal veel meer complex dan het er op het eerste gezicht
misschien wel uitziet.
!) С G. and Β. Ζ.

SELIGMAN.

The Barí. J R A I Bd. 58 (1928); p. 417 vv.; 420 vv.

HOOFDSTUK

Ш.

De bantu-talen.
Na de uitvoerige schets van het ontstaan van het bantuide taal
systeem in de W. en de O. Sudan in hoofdstuk IV en VI kunnen
we over dat der bantutalen kort zijn. En daarenboven is de bantustructuur reeds herhaaldelijk en van zeer competente zijde
besproken; de comparatie van dit afrikaansche complex is
misschien verder gevorderd dan die van welke andere primitieve
taalfamilie ook. De eerste groóte samenvatting is van BLEEK.
A comparative grammar of South African languages. London—
Capetown 1869. Een klassiek werk, waarin vooral de grondlijnen
van de grammaticale structuur met meesterhand getrokken zijn,
maar dat helaas niet geheel is voltooid. Met voorzichtigheid te
gebruiken, maar met zeer goed begrip voor de psychologischethnologische grondslag van de grammatica is J. TORREND S.J.
Comparative grammar of the South-African Bantu-languages.
London 1891. MEINHOF's beide groóte boeken Grundrisz einer
Lautlehre der Bantusprachen. 3 Berlin 1932 en —. Grundzüge
einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen. Berlin 1906,
en de vele studies die zich daaromheen rangschikken, hebben
vooral beteekenis voor de vergelijking der klankverhoudingen, ook
al hebben MHe. L. HOMBURGER en M. HEEPE later op menig punt
een andere kijk gegeven.1) In grammaticaal opzicht wordt hier
slechts weinig nieuws gebracht. Korter en meer aan de oppervlakte
gehouden zijn de inleidende studies van FlNCK, Miss WERNER,
MHe. HOMBURGER e.a. 2 ).
In totaal kan men ongeveer 200 bantutalen onderscheiden, die
') L. HOMBURGER. Etude sur la phonétique historique du Bantou. Paris 1914.
M. HEEPE. Die Komorendialekte Ngazidja und Nzwani. Diss. Leipzig 1914. —
Probleme der Bantusprachforschung in geschichtlichem Überblick. Ζ D M G Bd.
74 (1920); p. 1—60. С. MEINHOF. Zu M. HEEPE's Aufsatz über Probleme der
Bantusprachforschung, ibid, p. 296 vv. M. HEEPE. Zu С MEINHOF's Ausführungen
Ζ D M G Bd. 74, p. 296 f.; p. 449—457.
г
) F. N. FlNCK. Die Haupttypen des Sprachbaus*. Berlin 1923; p. 46—73.
A. WERNER. The Bantu languages. London 1919. L. HOMBURGER; L M p. 561—589.
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onderling zoo nauw verwant zijn, dat zoowel inboorlingen als
Europeanen veel gemakkelijker een nieuwe bantutaal leeren
dan een andere van afwijkend type. Hun terrein tegenover de
omringende talen is scherp afgebakend. Practisch zijn de
structuurlijnen dezelfde als b.v. in het dyola van Casamanca of
het kandenna van Z. Kordofan. Alleen heeft de grammaticale
ordening zich nóg scherper op de klassenvorming toegespitst dan
hier reeds het geval was. Alles wat daarvoor maar eenigszins in
aanmerking komt: infinitivi, augmentativa, deminutiva en zelfs
enkele groepen van adverbiale constructies als de locale bepalingen e t c , wordt regelmatig tot vaste „klassen" vereenigd en als
zoodanig ook ín de zin behandeld. Aan een zekere eenzijdigheid,
een zeker gemis aan bewegelijkheid is de bantugrammatica daardoor niet ontkomen, maar daartegenover staat een klaarte en een
evenwicht als elders in de talenwereld maar zelden wordt aangetroffen. Het aantal klassen is sterk toegenomen en varieert van
5 of 6 in het N.W. tot 10 à 12 in het Z.W., wanneer men althans
in afwijking van de door BLEEK en MEINHOF gevolgde methode de
correspondeerende singulare en plurale groepen telkens bijeenneemt. Ook diep in het binnenland komen nogal eens lage aantallen voor. Prefigeering is de eenige geldende methode van
uitdrukking der klassenindeeling.
Maar het nauw aansluiten bij de bantuide talen beteekent volstrekt geen slaaf sehe navolging; op de eenmaal gegeven basis is
in Midden- en Z. Afrika zelfstandig voortgebouwd, zoodat ook
allerlei belangrijke afwijkingen ontstaan zijn. De bantutalen vertoonen hun eigen specifiek karakter. Zoo hebben de nominale
klassenteekens, die een nasaal bevatten (op de locale klasse 18
/nu- na), hier b.v. geregeld sterk afwijkende pronominale correspondentievormen naast zich, terwijl bij de andere klassen deze
kategorieën steeds samenvallen, zooals ook in verreweg de meeste
bantuide talen de gewoonte is. Bantu Kl. 1 mu: γα, ru; Kl. 3 тил
ru; Kl. 4 mi; ri; Kl. 6 ma:ra; Kl. 9 ni: ri- MEINHOF'S hypothese,
dat in de afwijkende vormen een element a, ra of iets dergelijks
steekt, lijkt zeer aannemelijk; want ook in de bantuide talen waarin
zich deze zelfde ontwikkeling aankondigt (temne, dyola, fui etc.; vgl.
1
hierboven p. 166 vv.), komt dit voor. ) In het ful voegen de prono
minale parallellen van de nominale klassenindices met een stem
hebbende anlaut regelmatig een nasaal toe; ga: nga. De functie van
') C.MEINHOF. Grundzüge einer
sprachen. Berlin 1906; p. 35—38.
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het supplementaire teeken is natuurlijk de nieuwe kategorie, die
op deze wijze haar reflex in de taal gaat krijgen (practisch wil dit
dus zeggen: de subjects- of de objectskategorie), duidelijk te mar
keeren. Daarom is het ook volstrekt niet toevallig, dat MEINHOF
bij de verklaring van het phonetische vormverloop aansluit bij die
gevallen „wo.. (die).. Bantunomina mit Nachdruck standen, ζ. В.
als Subjekt des Satzes" Ч. Ook in het finsch-ugrisch, het sume
risch, het hamitisch, het oer-indo-europeesch en nog verschillende
andere groepen van talen meer wordt de subjectskategorie her
haaldelijk met een speciaal deiktisch element gekenmerkt. In het
temne krijgen de pronominale subjectsvormen, naar SUMNER mee
2
deelt, sterker nadruk dan de gewone teekens ).
Een ander punt betreft de klassenconcordantie, die in de bantutalen met een strakheid en een zucht voor consequentie wordt door
gevoerd, als de bantuide talen maar zelden hebben weten te bereiken
(vgl. hierb. p. 156 vv.). Alle leden van een syntactische constructie
voeren het klassenteeken van het voornaamste lid; ook verschillende
casusverhoudingen worden ineens zeer duidelijk door de concor
dantie der klassenteekens weergegeven. Suahili vi-su vy-a fvi-a)
mzungu „die Messer des Europäers"; kï-su ki-me-m-katha
m-toto
„das Messer hat das Kind geschnitten" [me is teeken voor het
perfectum). Zelfs de bouw van samengestelde zinnen, die zich hier
begint te ontwikkelen, staat weer ten deele onder de ban der klassentendenzen ; speciaal de pronominale vormen der locale klassen
hebben zich tot een soort conjuncties ontwikkeld. Suahili ali-po-fika
„wo er ankam" = wenn er ankam (Kl. 16 po). Zoo blijkt dus ook
weer voor de bantuzin, hoe sterk de integratie van de totale
ervaringstructuur hier is en hoe aanschouwelijk deze in al zijn
momenten is gegeven.
Opmerkelijk zwak ís daarentegen in de bantutalen de ontwikkeling van de numerusdistinctie. In sommige talen, waar het
klassenstelsel minder ver is uitgegroeid, voeren verschillende van
de bijeenbehoorende singulare en plurale klassen hetzelfde teeken
(b.v. ni, ini]. In andere heeft het meervoud wel een eigen index,
maar de toevoeging daarvan sluit die van het enkelvoudige teeken
niet uit (b.v. sg. ni; pi. ili-ni) ; wat toch eveneens weer op een gemis
aan scherpe differentiatie wijst. Hierachter zullen we nog gelegenheid hebben dit voor enkele gevallen in bijzonderheden te zien.
In de vergelijkende grammatica spreekt men van individualiseerende en dualische elementen; volgens MEINHOF zou kl. 5 li „eins
')
C. MEINHOF. Grundzüge einer vergi. Grammatik; p. 35.
г

) Α. Τ. SUMNER. A Handbook of the Temne language; p. 44.
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von zweien" aangeven, maar kl. 11 lu „eins von vielen". 1 ) Ook de
bekende tusschentrap van een vaag collectivum tusschen het singulare en het zich ontwikkelende plurale in, keert hier herhaaldelijk terug. Vooral in de talen met veel klassen, zooals b.v. die
uit het Z.W., kan men soms nauwkeurig volgen, welke nominale
groepen en strooken langzamerhand voor de numerusdistincties
veroverd zijn. Steeds meer leert men heenzien over allerlei zinnelijke bij-elementen in de ervaringstructuur, steeds hooger stijgt de
graad van abstractie en wordt de taaibenoeming op meer algemeene kenmerken gebaseerd. De hoog gewaardeerde zaken zijn
ook nu weer geregeld vóór bij de lager gewaardeerde. Dit alles
wijst er op, hoe de bantutalen ondanks de groóte en belangrijke
ontwikkelingen waarop zooeven reeds gewezen werd, toch ook
nog veel primitiefs bewaard hebben, dat aan het globale typenzien
uit de totemistische periode herinnert. Er groeien hier verscheidene nieuwe dingen, maar soms wordt hun ontstaan door tegenwerkende archaiseerende tendenzen danig belemmerd. In de
bantuide talen zijn de numeruskategorieën over het algemeen veel
scherper ontwikkeld; complexe vormingen als hier b.v. in het jaunde
en het oshikuanjama voorkomen zijn daar nimmer ontstaan. In dit
opzicht sluiten de bantutalen dus duidelijk aan bij het oudere
meer-primitieve deel van het bantuide tijdvak, zooals dit in de
W. Sudan b.v. in de mandingo- en de guineesche groepen is vertegenwoordigd.
Ook voor de genealogische Massificatie der bantutalen en de
daarmede nauw samenhangende vraag naar de „Urheimat" der
bantustammen vallen er uit de bantuide feiten nog wel eenige
conclusies te trekken, die weliswaar niet nieuw zijn, maar toch
enkele punten scherper in het licht kunnen stellen dan anders wel
mogelijk is. Op dit gebied is er een opmerkelijke achterstand, van
hoeveel zijden het onderzoek achtereenvolgens ook begonnen is.
FlNCK ging vooral uit van woordvergelijkingen,2) MEINHOF zoowel van de phonetische als van de grammaticale structuur. Zijn
doel is voortdurend het „oerbantu" te reconstrueeren, d.w.z. de
oorspronkelijke taaitoestand waaruit zich de contemporaine dialecten langzamerhand en langs een voor elke taal weer andere
weg hebben gedifferentieerd. Het peli, een sotho-dialect uit Transvaal, wordt beschouwd als „derjenige Bantudialekt, welcher die
') C. MEINHOF. Grundzüge einer vergi. Grammatik; p. 16 etc.
) F. N. FlNCK, Die Verwandtschaftsverhältnisse der Bantusprachen. Göttingen
1908. N. J. VAN WARMELO. Die Gliederung der süd-afrikanischen Bantusprachen, Z E S Bd. XVIII (1927); p. 1—54; 81—127.
2
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zu unterscheidenden Laute des Urbantu am sorgsamsten heute
noch scheidet". ') Zoo geldt het zoeken in een der laatste artikelen,
waarin de klassificatiekwestie uitdrukkelijk besproken wordt,
direct ook het „oberste Einteilungsprinzip", waaromheen de
andere die zich voordoen peripherisch gerangschikt kunnen
worden. 2)
Men kan echter niet aan de indruk ontkomen, dat de
bantustammen vrij laat en van zeer verschillende richtingen
Midden- en Z,-Afrika binnengedrongen zijn; op allerlei wijzen zijn
ze door en over elkaar heengeschoven. En ook de voorafgaande
bevolkingsgroepen hebben zich natuurlijk daarbij doen gelden;
herhaaldelijk zullen deze een component geleverd hebben voor de
mengprocessen die zich gingen voltrekken. Welke linguistischpsychologische gezichtspunten hiervoor gelden is in het voorgaande reeds uitvoerig aangegeven; en er zijn er zoo nog meerdere.
De bantutalen stellen het voltooide eindproduct voor van een
lange ontwikkeling, waarvan men de vroegere phasen zoowel in
de W. als in de O. Sudan aantreft; dat wil dus zeggen in heel
andere deelen van Afrika. Ook het aequatoriale deel van de
middenzone is er tot op zekere hoogte nog mee besmet. Een
„oerbantu" in de zin als door MEINHOF bedoeld heeft hier dus
waarschijnlijk nooit bestaan, en al evenmin een vast omschreven
„Urheimat". Het eenige wat men kan doen is trachten zoo goed
mogelijk de gevolgde historische en psychologische ontwikkeling
te achterhalen, en verder de wegen welke de bantuiseerende
wijkelingen zijn ingeslagen. En hoe zou het onder deze omstandigheden tot een scherpe en strikt doorgevoerde hiërarchie der
distingueerende kenmerken kunnen zijn gekomen? Het is
MEINHOF trouwens nooit gelukt een korte en klare schets van het
hypothetische „oerbantu" te leveren; zijn comparatie gaat zelden
uit boven het neven elkander stellen van eenige beter bekende
en tot in bijzonderheden besproken talen, waarbij die uit de
voormalige duitsche kolonies sterk de voorkeur hebben. Alleen
de Vergleichende Grammatik maakt daarop in zekere zin een
uitzondering. Van verschillende zijden is hierop reeds gewezen. 3)
'} С MEINHOF. Gmndrisz einer Lautlehre der Bantusprachen. Leipzig 1899
2
(ook in id. , p. V).
2
) С MEINHOF. Die Gliederung der Bantusprachen. Z D M G Bd. 90 (1933); p.
161—170. Vgl. ook — Gmndrisz einer Lautlehre der Bantusprachen. Berlin 1932;
p. 176 vv.
3
) F. HESTERMANN. Die deutsche Afrikanistik bis 1913; p. 85—106, et passim.
W. SCHMIDT. Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 87 vv.
M. HEEPE. M S О S Bd. XXXI (1928); p. 127—139 (recensie van R. LäSSIG's dissertatie Die Kussassi-Sprache im Westsudan).
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Van de andere kant kan echter niet ontkend worden, dat de
meer moderne klassificaties die er van de bantutalen gegeven
zijn door DREXEL en MHe. L. HOMBURGER elkaar op zeer belangrijke punten naderen. Alleen blijven de kenmerken der verschillende ondergroepen vooral bij de laatste nog zeer vaag. 1 )
Voorzoover de situatie te overzien valt, schijnt de eerste groóte
vloed vanuit de anglo-egyptische Sudan te stammen, zooals
vanwege de gunstige verkeersgelegenheden ter plaatse ook
gemakkelijk te begrijpen valt, en zich verder vooral naar het Z. en
het Z.W. te hebben voortgezet (konde- en ndonga-groepen),
zoodat nu als het ware een dam opgeworpen werd tegen de
doortocht van de latere W. groepen, die reeds een heele tocht
achter de rug hadden (teke-groep). Ook tusschen de afwateringssystemen van de Zambesi en de zijrivieren van de Congo komen
nog verschillende talen voor van sterk archaisch karakter. De
Z.O. ondergroep wijkt vrij duidelijk af.
Hoe het detailonderzoek zich verder ook ontwikkelen zal, één
van de voornaamste feiten waarop men in dit verband te letten
heeft is in ieder geval ook de graad en de vorm van ontwikkeling,
die het nominale klassificatiestelsel in de diverse talen verkregen
heeft. Ten onrechte heeft men zich op dit punt totnutoe tot enkele
globale opmerkingen beperkt. Bij de studie der bantuide talen is
hierboven reeds gebleken welk een karakteristiek kenmerk van
het taalsysteem men hier voor zich heeft, en hoe prachtig en
volledig zich daarin vrijwel de geheele historische ontwikkeling
van het volk weerspiegelt. Welk een scherpe indruk van de aldoor
stijgende matriarchale invloed in de W. Sudan geeft de vergelijkende studie van het gola, het dyola, het serer, het ful; zoowel in- als uitwendig wordt het geheele taalsysteem daardoor
gerevolutioneerd! Hoe scherp komt in het O. de hamitische inslag
naar voren in de klassenstelsels van het zande of het baril Er is
geen enkele reden waarom dit in de bantutalen anders zou zijn.
') A. DREXEL. Gliederung der afrikanischen Sprachen; p. 26—36. Mlle. L. HOMBURGER. LM., p. 561—590.

HOOFDSTUK IX.
De Nomínale klassiíicatie der Bantutalen.
1.

De nomínale klassiíicatie van het jaunde.

Het jaunde wordt in het binnenland van de vroegere duitsche
kolonie Kamerun door een vrij groot aantal stammen gesproken.
Alleen in het kustgebied stoot het op het duala, verder is het hier
de meest gebruikte taal. Men kan er een uitgebreid stel dialecten
in onderscheiden, maar deze staan in 't algemeen zeer dicht bij
elkaar (Ewondo, Eton, Bulu etc). Thans hebben de Jaundestammen vooral post gevat ten Z. van de middenloop der Sanaga,
in het hartje van Z. Kamerun ongeveer tusschen 3° en 4° N.Br. en
11° en 12° O. L. Er zijn echter aanwijzingen dat de oorspronkelijke
woonplaatsen meer naar 't N. en het N.W. gelegen hebben; speciaal
is iets dergelijks van de Ewondo bekend. Een algemeene naam voor
dit stammencomplex, die ook bij de inboorlingen zelf bekend is,
bestaat er niet. Als wetenschappelijke benaming wordt wel Fang,
Pangwe, Pahouin of Mpawin gebruikt; maar deze vormen zijn
evenmin autochtoon als de andere, die men wel bij de omringende
volkeren vindt.
Als veel gebruikte taal in een modern bestuurde kolonie is het
jaunde op den duur natuurlijk niet aan het wetenschappelijk
onderzoek ontsnapt; het is herhaalde malen beschreven. Als grondslag voor ons onderzoek is hier voor 't grammaticale deel vooral
genomen het „Lehrbuch der Jaunde-Sprache" van H. NEKES, en
verder het mooie „Jaunde-Wörterbuch" van M. HEEPE, dat eveneens onder medewerking van P. NEKES tot stand gekomen is 1 ).
Aan de bepaling van de positie van het jaunde en eenige aangrenzende talen als het reeds genoemde duala, het basa, het ngumba
etc, temidden van het groóte bantu-complex zitten enkele moeilijkheden vast. Men vindt hier evenals in de bantu-talen overal wel
een scherp en streng doorgevoerde nominale klassificatie, die tevens
') M. HAARPAINTER, Grammatik def Jaunde-Sprache. Anthropos Bd. IV
(1909); p. 684 vv.; 919 vv. H. NEKES, Lehrbuch der Jaunde-Sprache. Berlin 1911.
M. HEEPE. Jaunde Texte. Berlin 1919. M. HEEPE—H. NEKES. Jaunde Wörterbuch. Berlin 1926.
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de grondslag van het syntactische systeem vormt, maar het aantal
klassen is bijzonder gering: in het jaunde 6, in het fang 5, in het
bulu 7. En ook de correspondentie van de gebruikte prefixvormen
met die uit de meer Z. en O. gelegen talen is niet zuiver. Verder
is het aantal monosyllabische stammen hier opmerkelijk groot en
zeker in verband daarmede is ook de beteekenis van het toonsysteem sterk gestegen. Dit wijst ongetwijfeld eerder in de richting
van de oudere Sudantalen uit het N. en het N.W. dan in die van
de bantutalen. Ook voor de velare kp en gb, die hier in het klankstelsel voorkomen, vindt men alleen in de Sudan een parallel. En
zoo zijn er nog enkele andere feiten meer. MEINHOF, Mlle L.
HOMBURGER, REEPE e.a. hebben daarom een aparte N.W. bantugroep opgesteld, die vrij sterk van het „normale" type afwijkt.
Maar de moeilijkheid is daarmede voorloopig natuurlijk nog slechts
verschoven. Veel verder ging ineens DREXEL, die in zijn „Gliederung" ook de oorzaken van deze afwijkende positie trachtte op te
sporen. Volgens hem hebben er achtereenvolgens drie lagen van
volkeren aan de constitutie van het huidige Fang-taalstelsel meegearbeid. Allereerst de z.g. Wule-stammen, vrijwel de oudste inwoners van Afrika na de pygmoide elementen. Vervolgens een zeer
belangrijk contingent van totemisten, zooals die ook elders een
groóte rol bij de vorming der nigritïsche taaitypes gespeeld hebben
(W. en O. Sudan). En tenslotte een laag van bantu-volkeren. „Das
Fan'g steht, falls der Ausdruck gestattet ist, in einem Sprachhistorischen Knotenpunkte.... sozusagen vom Bantu ganz umgeben und gewissermaszen diesem ausgeliefert, haben die Fan'g
etliche bantuische Formen und etwas mehr Wörter angenommen,
durch Blutvermischung ihrer Sprache einverleibt" 1 ). Het is hier
vanzelf niet de plaats om nader op de speciale positie der N.W.
bantu-talen in te gaan; dergelijke ingewikkelde kwesties laten zich
in geen geval beslissen enkel op grond van de studie van een deel
van het taalsysteem. Maar als DREXEL'S hypothese juist is, dan
moet het nominale stelsel van het jaunde toch zeker een sterk archaisch karakter dragen. En als vrucht van de medewerking van
de 2e door hem genoemde bevolkingslaag ook nog op andere punten
de sporen van de totemistische voorkeursrichtingen vertoonen,
waarvan we nu langzamerhand al verschillende reeksen van
bijzonderheden hebben leeren kennen. Dit is dus een punt waarop
in het vervolg voortdurend gelet zal moeten worden. Helaas heeft
DREXEL, zooals vrijwel overal, niet zelf zijn opvatting uitvoerig
') A. DREXEL. Gliederung der afrikanischen Sprachen, p. 34.
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gemotiveerd, maar slechts met name verwezen naar de „Imperativ
lehre in NEKES' Jaunde-Grammatik", die zeker niet aan die der
bantu-talen doet denken.
Het jaunde bezit 6 klassen met telkens hun eigen singulare en
plurale prefixvormen. Men vindt deze laatste opgenomen in de
onderstaande tabel, waarin tevens de door BLEEK en MEINHOF ge
reconstrueerde correspondeerende „oerbantu"-prefixen zijn ver
meld. De afwijking daarvan in het jaunde is weer vrij groot. In
totaal onderzocht 1209 vormen.

1 *mu-

*ba-

„silbische
Nasale"

2

*mu-

•mi-

„silbische
Nasale",

3

•ki-

•bi-

β

4

ο

•ni-

Aanduiding

Javmde

Oer-bantu

bij M. HEEPE

b'e-,b-

a-

o-Klasse.

ή-, m-, ng,

Tierklasse.

•li-

•ma-

a-, le-,
d-

De zeer hoog gewaar
deerde zaken.

mi—|Eigenschafts De hoog gewaardeerde
„silbische
klasse.
zaken.
Nasale"
De gewaardeerde zaken
e-Klasse.
bi-

5

6

Personenklasse.

Karakteristiek der klasse

ma·
a-Klasse.

De kleine zaken.
De zaken waarbij de
globale totaalindruk
overweegt.
De zaken, waarbij het
individueele exemplaar
der soort langzamerhand
aanschouwelijk begint
te worden.

De Ie klasse: der zeer hoog gewaardeerde zaken.
De jaunde-klasse, die in het sg. m-, n- of ri- tot teekens voert en
in het pi. Ье- of Ъ'е-, is juist het type van een hoogste waardeeringsklasse, en wel een van vrij recente vorming. De kernen omvatten
duidelijk een keur uit de gelijksoortige vormen en de peripherieën
zijn nog bijzonder klein van omvang.
A. Als kern van het eerste klassedeel fungeeren 74 persoonsnamen; waaronder dragers van hooge waardigheden. „Befehlshaber,
regierender Häuptling; Obmann, Vormann, Vorsteher; Priester;
Jemand der ein Evû hat; Kult-Neuling". Verder uitoefenaars van
belangrijke beroepen en andere hooggewaardeerde personen: „Polizist; Schreiner; Lehrer; Gelehrter, Weiser; Doktor, Arzt; Schreiber, Schriftgelehrter; Hirt; Schmied; Jäger ( 2 X ) ; Fischer; der
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Reiche; Wucherer; Zeuge; Zeuge, Zeugenaussage; Freund; mein
Freund; ein Christ; Berichterstatter; Befreier, Erlöser; Gast, Besuch, Fremder; Schüler, Jünger; Verräter; Jaunde; Mensch". Bijzonder nuttige personen, dienstpersoneel etc. „Diener, Hausjunge;
Koch; Träger; Arbeiter; Wäscher, Waschmann; Wegweiser,
Führer; Wächter, Schildwache". Geesten etc. „Gespenst ( 2 X ) ;
Riese, Waldgeist; die Geister des Totenreiches, die Ahnen; Engel".
En tenslotte de woorden voor een aantal familieleden etc. „Vater;
Mutter, Tante; dein Vater, deines Vaters Bruder; Gatte, Männchen;
Weib, Frau; Groszvater, Groszmutter; meine Groszmutter, mein
Groszvater; Schwiegervater, Schwiegermutter; Vaterschwester;
Schwester, bzw. weibliche Verwandte eines Mannes; älterer oder
jüngerer Bruder des Vaters; Schwager, Schwägerin (2 X ) ; Mutterbruder; Schwester meiner Mutter, meine Tante; Mitfrau, Benennung der Weiber desselben Gatten untereinander; meine Tante;
deine Tante ; mein Bruder (2 X ) ; mein Geschwister gleichen Geschlechts ; Bruder (von der Schwester gesagt) ; dein Geschwister
gleichen Geschlechts; Bruder, sein Geschwister gleichen Geschlechts; Jüngling, junger Mann; Kind, Jung; Kind; Knabe; Kind
der leiblichen Schwester oder Sippengenossin überhaupt; Tochter,
Mädchen; Mädchen; Enkel, Enkelin". Dat de Jaunde hun familieverwantschap hooghouden blijkt wel heel duidelijk I Ook een bepaald type van nomina agentis vertoont geregeld n-; be'- als klassenteekens.
De périphérie die hierbij aansluit omvat de namen van 2 belangrijke lichaamsdeelen: „Herz; Augenzahn, oben und unten"; die van
3 gevaarlijke
en pijnlijke ziektes:
„Gesichtkrebs (Krankheit) ;
Pocken; Falten, Furchen unter den Füszen vom Laufen"; het hiermede samenhangende woord voor „Nasenblut". En tenslotte het
leenwoord y'angis „Kopftuch der Frauen, Taschentuch" (van eng.
handkerchief via negereng. hankis).
В. De kern van het 2e klassedeel omvat de namen van eenige
belangrijke of bijzonder nuttige dieren, stekende dieren, vogels,
visschen. „Rind ( 2 X ) ; Schimpanse; die Larve in der Puppe;
Kuckuck; Chamälion; Webervogel; Vogelart mit schwarzem
Schnabel; Haubenadler, Kampf adler; Schwalbe; Spatz, kleine
Vogelart (wird nicht gegessen) ; kleiner Fisch, Barbus guirali;
Eidechse; Eidechse (wird nicht gegessen); grosze Eidechse; Kröte;
Skorpionart; eine Heuschrecke; Motte; Krabbe, Krebs". Men krijgt
de indruk dat hiertusschen verschillende namen van totemdieren
schuilen.
Als périphérie slechts de woorden voor „groszes Fischnetz, wird
25
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bei der Netzfalle gebraucht; kleiner pilzförmiger Termitenhügel".
C. Uit de groep der agrarica zijn voor de hoogste waar deer ingsklasse allereerst de namen van de meest gebruikte voedings- en
genotmiddelen
uitgelezen. „Erdnüsse; Sesamkorn; Maïskuchen,
Brot; Knollengewächs von dem nur die Knollen nicht die Blätter
gegessen werden; Pfefferstrauch.. rote Beeren, die auf dem Mahlstein zerrieben, mit Salz gemischt an die Speisen getan werden;
reife gelbe Pisangfrucht; Tabak". En verder die van enkele bijzondere boomen- en vruchtensoorten. „Kletterpalme, Art spanisches
Rohr; Block, Stück Rotholz, rote Farbe; Name der Frucht, deren
Kerne zum so'ng'o'-Spiel verwandt werden".
D. Onder de restgroep vallen: 1. de namen van een aantal
leengoederen. Meestal zijn tegelijkertijd ook de woordvormen zelf
mee overgenomen, waarbij het negerengelsch als brug fungeerde.
„Kanone; Hinterlader, Gewehr der Europäer; Fäszchen Pulver;
Dampfer; Photographie; Brief; Buch, Papier, Brief; Maschine,
Fahrrad, Nähmaschine; Lampe; Kerze; europäischer eiserner Topf;
Bratpfanne; Handtuch; Sonntag, Woche".
2. van bijzondere natuurgebeurtenissen: „Gewittersturm, Orkan;
Wirbelwind, Wirbelhose".
3. van zaken uit het machtige ijzer vervaardigd: „Kette;
Schraube, Gewehrnagel".
4. woorden voor dansen, feesten en spelen: „der gewöhnliche
profane Unterhaltungstanz mit Gesängen, Holz- und Felltrommelbegleitung; Steinspiel mit 6 oder 7 Häusern; Spielmarke; aus Gras
geflochtene Würfelschale, Würfelteller".
5. voor groóte getallen: „zehntausend; Million". In het singulare
voert het eerstgenoemde woord gewoon het teeken van de laagste
waardeeringsklasse.
6. voor bijzondere eigenschappen: „fremd; slecht; böse; grosz,
dick; gebeugt; glücklich, erfolgreich, bevorzugt, vom Glück begünstigt".
7. voor hoog gewaardeerde zaken: „Dorf mit zwei Häusserreihen;
Zaun, Einfriedigung, Regierungsstation; Grenze, bis; Wahrheit,
Ernst; Busze, Sühne; geheime Liebschaft mit verheirateter Frau;
Zange aus Bambustäbchen, Schere; Spinngewebe; Boot, Kanu, Kahn;
Fasz; Knopf".
8. En tenslotte die voor „Zugehörigkeitsbezeichnung; sofort, in
diesem Augenblick". Het laatstvermelde woord komt alleen in een
bepaalde staande uitdrukking voor.
Samenvattend krijgt men het volgende schema, waarin het nog
onvolgroeide karakter van de geheele klasse duidelijk uitkomt. De
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peripherieën zijn klein en zwak van bezetting, en ook de kerngroepen
zijn naar verhouding slechts weinig geleed.
Merkwaardigerwijze komt hier nóch de jacht groep nóch die der
agrarica scherp naar voren. De constitutie van de nieuwe hoogste
waardeeringsklasse ís hier dus niet, zooals in andere talen soms wel
het geval was, het gevolg geweest van een zekere rivaliteit tusschen
de beide daaraan beantwoordende groóte volkslagen. Alleen de persoonsnamen zijn oorspronkelijk als groep ineens een trap hooger
gestegen; maar de diernamen hebben ze toen niet vergezeld. Een
duidelijk bewijs dat de totemistische invloed in die vrij late dagen
althans al danig aan het minderen wasl
De 2e klasse: der hoog gewaardeerde zaken.
De tweede waardeeringsklasse van het jaunde, die in het singulare
juist als de eerste m-, n- of n'- tot teekens heeft, maar in het meervoud mi- omvat A. als kerndeel van de eerste klassehelft eenige
tientallen van persoonsnamen. Vooreerst die van een aantal onvolwaardigen, verminkten, misdadigers, oningewijden etc. „Dieb (2 X ) ;
Feigling, ängstlich; der Gebrechliche; Aussätziger; der Blinde; der
Lahme, lahm, gichtbrüchig; der Arme, arm; Albino; Blinzler,
Schielauge, Albino; der Ungeschickte; Feind, Hasser; Lügner;
Störenfried, Zänker; Schwätzer, Klatschbase; Kriegsgefangener;
Gefangener, Baumstamm in welchen der Gefangene mit dem Fusze
eingeklemmt wird; Heide nicht zu einem Ritus gehörend, jemand
der noch nicht eingetreten, erzogen ist in einer Vereinigung; Leiche,
tot". Verder van een aantal personen die enkel naar een bepaalde
kwaliteit, een zekere markante trek van hun wezen benoemd worden;
vormen dus die z.g. type-woorden zijn. „Häuptling, der Reiche;
Europäer; Weiszer, weisz; Evu-Besitzer; Zauberer; Orakel-mann;
Wahrsager; Medizinmann; Zauberer, Medizinmann, Arzt; Fürsprecher; Frühaufsteher; Lieblingsweib; Witwe; Schwiegertochter;
Erstgeborener; Zwilling; Erzähler, Vielredner; der Schlaue, Kluge;
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ein gesessener Arbeiter der keinen Lohn bekommt, aber als Herr,
nicht als Sklave behandeld wird". Op complexen van personen
wijzen „Menge, Schar; Truppe, Abteilung".
MEINHOF heeft de beteekenis van de mu-, mi-klasse steeds heel
anders voorgesteld dan zooeven hierboven geschied is. Volgens
hem omvat deze „Belebtes, aber nicht persönliches". De eerste
klasse mu-, ba- echter „bezeichnet den Menschen als selbständig
handelnde Persönlichkeit" 1 ). Ook H. NEKES spreekt voor het
speciale geval van het jaunde bij kl. 1 van „den Menschen als selbständig handelnde Persönlichkeit", maar bij de 2e van „den
Menschen als Organ eines andren, in Beziehung auf einen anderen".
Of eenige regels verder ook van „den Menschen nach seinen Eigenschaften". 2) HEEPE heeft er echter al terecht op gewezen, dat deze
karakteristiek, al komt ze voor enkele gevallen direct uit, niet
verder vol te houden is. Een positief tegenvoorstel is door hem wel
niet geformuleerd, maar hij komt toch tot de volgende veelzeggende
conclusie „Es i s t . . . . verfrüht, solange nicht das Material aus den
bisher bekannten Bantusprachen über die Verwendung der einzelnen Klassen zum Ausdruck von Personenbezeichnungen nach
den verschiedenen möglichen Gesichtspunkten zusammengestellt
st, derartige einseitige Bewertungen Beweiskraft zuzuerkennen". 3 )
Inderdaad is het niet in te zien, waarom in het jaunde een persoon als een toovenaar, een oudsten zoon, een europeaan als „nicht
persönlich" of „nicht selbständig handelnd" beschouwd zou worden,
terwijl het hier toch juist over machtsdragers, figuren van invloed
en gezag gaat. Waarom zouden de woorden voor „Befehlshaber,
regierender Häuptling; Obmann, Vormann, Vorsteher; Doktor,
Arzt" persoonlijke benamingen zijn, maar die voor „Häuptling, der
Reiche; Medizinmann" ineens niet ? Waarom een „Weib, Frau"
wèl zelfstandig en onafhankelijk kunnen handelen, maar het „Lieblingsweib" ineens van deze faculteit ontbloot zijn gedacht ? Waarom
een „Diener, Hausjunge; Arbeiter; Träger" etc, wèl dynamischactief zijn, maar „ein gesessener Arbeiter der keinen Lohn bekommt" niet ? Een verschil in beamingstype is in al deze gevallen
echter zeer wel mogelijk, al blijkt daar vanzelf niets van uit de
concrete uiterlijke taalvorm van de europeesche vertaling. Het
westersch taalsysteem is er nu eenmaal niet op gebouwd om deze
*) C. MEINHOF. Grundzüge einer vergi. Grammatik der Bantusprachen. Berlin
1906; p. 6.
2
) M. HEEPE. Lehrbuch der Jaunde-Sprache; op. cit. p. 52, 58.
3
) M. HEEPE. M S О S Bd. XXXI (1928), p. 129 vv. (in een recensie van
R. LäSSIG. Die Kussassi-Sprache im Westsudan. Berlin 1928).
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nuances weer te geven. Zoo blijkt er uiterlijk ook vaak niets van
het onderscheid tusschen een woord uit de kindertaal en een dito
uit die der volwassenen, maar ieder weet dat dit in werkelijkheid
wel aanwezig is. Het ligt in de semantische orde, in de innerlijke
structuur. Een vorm als n'kukuma „der Reiche, Häuptling" zou
ongeveer benaderd moeten worden met een vage omschrijving als
„daar-heeft-het-geld, daar-zit-rijkdom, daar-speelt-het-de-baas",
maar het correspondeerende ndzoe „Herrscher" is regelrecht „een
hoofdman, de hoofdman, de chef". Het inheemsche woord voor
„Zauberer, Medizinmann" beteekent iets van „daar-toovert-het-deziekte-eruit, daar-geneest-het", maar het leenwoord dobodo (hgd.
Doktor) duidt aan „een dokter, de chef van het hospitaal". In de
laatste gevallen is het individueele element in de belevingstructuur
dus telkens beslissend, in de andere is de objectiveering veel minder
scherp en blijft het enkel bij het karakteriseerende, de kenmerkende
eigenschap van de waargenomen figuur. Al het eenmalige, het onverwisselbare is verder irrelevant. Hoe dicht was P. NEKES dus
reeds bij de waarheid, toen hij een deel der 2e klasse karakteriseerde
als bestaande uit „Benennung(en) des Menschen nach seinen Eigenschaften". En hoe terecht voegt anderzijds het Jaunde-Wörterbuch
aan allerlei verwantschapsnamen uit kl. 1 het partikel mein, dein
of sein toe; dein Vater, meine Groszmutter, sein Geschwister gleichen
Geschlechts etc. De individualiseerende factor in de beteekenis·
structuur komt daardoor prachtig uit I
Blijkbaar draagt ook de geheele kl. 2 in dit opzicht een vrijwel
uniform karakter, zooals MEINHOF reeds gezien heeft. Want ook
de gebrekkigen, verminkten etc, die hier genoemd worden, staan
telkens toch slechts aangeduid naar één markante trek van hun
wezen, n.l. die waardoor ze het sterkst van de hen omringende
personen verschillen. Juist zooals dit bij de woorden voor
„Häuptling; Europäer; Evu-Besitzer" het geval was. Dat het vooral
onvolwaardigen zijn, waarbij dit plaats heeft zal wel samenhangen
met de psychische „Distanz", die de spreker daartegenover in acht
neemt. En ook bij complexen van personen komt het natuurlijk
niet tot een individueele benaming van elk der aanwezige persoonsgestalten; het onverwisselbare is hier eveneens verder van geen
belang.
Van zuiver morphologische zijde vindt deze semantisch-psychologische karakteranalyse van kl. 2 nog een uitdrukkelijke
bevestiging. De gewoonte in het jaunde is nl. dat hier bij de
pluraliseering steeds ook het singulare teeken mede overgenomen
wordt, zoodat er duidelijke stapelvormen ontstaan. In de omringende
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talen keert ditzelfde verschijnsel terug, b.v. ín het bulu en het fang
(in de engere zin van het woord). M-bok „Gefangener" pi. ті-т-Ьок;
n-kok „eine grosze Antilope" pi. mi-n-kok; bulu η-tomba „Schaf"
pi. mi-n-tomba; fang n-kan' „une pintade" pi. mi-n-kan'. De toe
voeging van mi- is hier waarschijnlijk secundair. Het n-partikel
deed aanvankelijk dus voor beide numeri dienst, zooals juist bij
vormen die de dingen slechts naar één bepaalde karakteristiek
aanduiden, bij z.g. type-woorden, volstrekt niet verwonderen kan.
Vanzelf vallen deze buiten de numerusdistinctie. Ook bij kl. 1 komt
het nasale element weer voor. Nu echter uitsluitend als Singulair
teeken, omdat de individualiseerende denkvorm hier van het begin af
aan reeds geheel is ingedrongen en doorgevoerd. Op den duur heeft
ook kl. 2 natuurlijk niet aan de opdringende kracht daarvan kunnen
weerstaan; de geheele ontwikkeling der bantu-taalstructuur gaat
nu eenmaal in deze richting. En toen is hier mf-opgekomen als
speciale plurale index. Maar de elementen van het volk, die meer
aan de oude denkgewoonten vasthielden, hebben daarbij toch zóó
sterk weten te reageeren en zóó krachtig weten vast te houden, dat
de nasaal desondanks niet behoefde te wijken. De huidige toestand
is daarom vrij complex. In het eton en enkele andere dialecten is
al een verdere vereenvoudiging ingetreden. De nieuwlichters hebben
het hier geheel weten te winnen; zoodat de nasaal nu wel verdwijnt
in het meervoud en de situatie dus juist dezelfde ís als in kl. 1.
Jaunde n-lo „Kopf" pi. mi-n-lo; eton η-no „id." pi. mi-lo; jaunde
η-пет „Herz" pi. mi-n-nem, bulu η-lem „id." pi. mi-n-lem, maar
eton η-пет „id." pi. mi-lem. Men kan het geheele verschuivings
proces, waarin zich een belangrijk stuk volksontwikkeling weer
spiegelt, a.v. samenvatten:
Oorspronkel. toestand

kl. I
kl. II

sing.

plur.

m-, η-, n'-

b-, b'e-

Latere toestand
sing.

|

plur.

m-, η-, η -

b-, b'eJ. m- mi-,
m-, η-, n'- m-, η-, η - m-, η-, η ' - η-mi-, n'-mi·;
E. mi-

De nasale index m-, n-, ri-, oerbantu *mu-, is oorspronkelijk dus
een persoonsindex geweest van zeer algemeen karakter, zooals
TRONJE V. HAGEN voor het bulu uitdrukkelijk reeds vermeld
heeft 1 ). MEINHOF heeft ten onrechte deze morphologische zijde
van het vraagstuk geheel verwaarloosd.
') G. T. VON HAGEN. Lehrbuch der Bulu-Sprache. Berlin 1914; p. 18.
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Zoo gezien, vormt de distinctie tusschen kl. 1 en 2 dus de regelrechte voortzetting van het meest karakteristieke psychologische
onderscheid tusschen de beide groóte volkslagen, die aan de
constitutie van het bantuide en het bantu-taalsysteem hebben
meegewerkt. Geen wonder dus ook, dat deze al de bantu-talen,
zonder uitzondering, doordringt. Op den duur zijn hier en daar
de groepen aan beide zijden van de grenslijn wel eenigszins
verschoven. Zoo vindt men speciaal de verwantschapsnamen b.v.
nogal eens op een andere plaats, maar in het algemeen blijft de
situatie toch overal dezelfde 1 ). Opmerkelijk is alleen, dat iets
dergelijks van zooveel gewicht zoo betrekkelijk laat in de taalstructuur komt opgedoken. In de oudste bantuidetalen van de
W. en de O. Sudan merkt men nog niets van het onderscheid
tusschen de beide concurreerende nigritische denkvormen. Later
komt er alleen wat voor den dag bij sommige groepjes van
verwantschapsnamen; woorden voor vriend, medeclanlid etc. Maar
pas in de volgroeide bantutalen worden de verhoudingen geheel
duidelijk. Misschien omdat op dit uitgestrekte terrein, dat zooveel
meer gelegenheid tot isolatie bood, de vermenging van de totemistische en de matriarchale elementen minder innig en volledig
geweest is, en hun eigen karakter daardoor beter bewaard kon
blijven.
De périphérie van dit interessante stel persoonsnamen omvat
vooreerst de namen van een aantal gewichtige lichaamsdeelen,
waaronder vooral opvallen het mannelijke geslachtsdeel; deelen,
die met bepaalde initiatie-riten in verband staan, haar, begroeide
deelen etc. „Penis; spitzgefeilte Zähne; Zahnlücke; Kopf; Herz,
Innenseite; Ader, Sehne; Darm; Brust, Rumpf; Vorderarm; der
fleischige Vorderarm; Kinnlade; Schienbein; Wimper; unterer Teil
der Wirbelsäule, Rücken; Haar, Behaarung; hohe Haar-Frisur;
Streifen, gestreift, Streifenfrisur (das Kopfhaar wird in Streifen
ausrasiert); Wade; Unterschenkel, Wade". En verder die voor een
groep kleedingstukken, versierselen, ernstige ziekten; woorden voor
taal, spreken, groóte zonden etc. „Hemd; Schamtuch, Badetuch;
Anzug, Kleidungstück; Hut; Elfenbeinring (am Handgelenk getragen); Messing (draht), Messingdrahtspirale als Arm-, Beinschmuck; das Rasieren, die Rasur; Geruch von verbranntem Haar
oder Horn; Leistendrüsenschwellung; beschwerlich, schwierig,
Müdigkeit, Leid, Schmerz, Qual ; Krankheit ohne Pflege, Auszehrung,
l
) R. ROUTIL. Personen- und Familiennamen in Afrika. Ζ E Bd. 61 (1929);
p. 314—321. В. ZUURE. L'âme du Murundi. Paris 1932; p. 59—106.
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Siechtum; scheel, schielend; krank, stechender Schmerz; der Atem;
Sprache; Frage; Lüge; Widerrede; Schatten, Seele; Weinen, Klage;
Zahnlosigkeit; schwanger; Abstammung; Stammbaum, Verwandtschaft, Sippe; Fusztritt, Fussohle; Altgreis, Greisin; Uebertretung
eines Tabu, Sünde, Verfehlung, Schuld; geheimer Verkehr mit einer
fremden Frau".
B. De kerngroep van het animale klassedeel maakt een minder
scherpe indruk als men voor een klasse van zoo uitgesproken
mannelijk-totemistische voorkeur wel verwacht zou hebben.
Gedeeltelijk vindt dit zijn oorzaak in de schifting voor kl. 1 die
reeds heeft plaats gehad, maar er is ook nog een ander argument,
dat we nog nader zien zullen (p. 386). „Schaf; grosze Antilopenart
mit weiszen Flecken, Schirrantilope; Wildkatze, Glinsterkatze....
deren Fell als Schmuck dient; ein kleiner Fisch; ein Tier das viel
stiehlt; im Wasser lebende Schlangenart; kleine Vogelart; Fliege;
Perlhuhn; Frosch; Insekt das über dem Wasser fliegt, Wasserjungfer; Schnecke mit turmartigem Hause, das als Kreisel benutzt
wird; Wurm; Augenwurm; Eulenart; eszbare Raupe, friszt die
Blätter des аЫл-Baumes; Vogel mit langen Schwanzfedern, in den
Märchen oft genannt".
Maar de périphérie is des te krachtiger van lijn. Het heele
jachtbedrijf met sporen, wapenen, listen om de dieren te vangen,
buit en te beloopen wonden teekent zich hier af. „Jagd; Tierfährte,
Tierspur; Armbrust; Köcher; Speerschaft; angespitzter Stock,
Speerschaft zum nge&-Aufspieszen; Angel; Hetze, Anfeuern der
Jagdhunde (Meute) ¡Feuerstein des Gewehres; Erdloch (kleinere
Tiere wie Erdspinne, Maus, Ratte u.s.w.) ; unterirdischer Gang,
Ratten- und Mäuseloch, Spinnenloch; Flechtwerk des Schlagtellers
(Hufeisenform) der аеш-Falle; Spitze, Schnabel, Stachel, Fisch
reuse, spitzzulaufender Korb; Umkreisung, Grasbrand; Platz und
Feuer im Grasland das man anzündet um Tiere zu erlegen; groszer
Stock, Knüppel, Keule; Fleisch ohne Haut, Sehnen und Knochen;
gespitzt, spitz; Schramme, Strick; Schramme auf der Haut". Ook
de woorden voor dierlijke lichaamsdeelen, dito geluiden, kudden,
zwermen etc. komen hier goed voor den dag. „Stoszzahn des
Elefanten, Elfenbein; Krebsschere; Maul; lange Schwanzfedern;
Horn; Spalthuf; Fusz des Spalthufes, Huf; Blöken; Grunzen,
Brüllen (von Schwein, Leopard, Löwen); Herde, Schwärm, Gruppe;
Schwärm; Flusspferd-Pätsche (vielleicht aus dem negerenglischen),
Peitschenschlag". In ieder geval heeft het dier zich hier dus toch
in een speciale belangstelling mogen verheugen.
C. Ook het agrarische klassedeel is weer ruim ontwikkeld.
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Karakteristiek echter is dat de actieve noot, die in 't vorige deel
zoo trof en op het practisch uitgevoerde landbouwbedrijf zou
moeten wijzen, daarbij nauwelijks aanwezig is. Men heeft woorden
voor allerlei boomsoorten, houten voorwerpen, enkele vruchten,
onderdeelen
van gewassen, lianen, grasland, vruchtenpitten
etc.
„rotes Nutzholz, groszer Baum; Baum, Palme; ein Baum dessen
Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird, das Schnitzbild daraus;
Lianenart, eine Schlingpalme, Calamusart, Rotangpalme, das
Buschtau; Schilf pflanze in deren Blätter die Kassadawürste
gewickelt werden; stehender dürrer Baumstamm, Mast; Juckreiz
verursachende Pollen oder Fruchthärchen z.B. von Gräsern, der
dadurch hervorgerufene Juckreiz und die entstehenden Pickeln;
Gesimsbalken der Vorder- und Rückenwand der Hütte, ein längshalbierter Raphiastengel; frischer Ast, Zweig; kahler Zweig am
Baum; Kern, Steinkern z.B. Palmkern, Kern der Frucht eines mit
Dornen behafteten Gesträuchs zum songo-Spiel verwandt; grosze
Wurzel; Ranke; dürre Bananenblätter zum Füllen von strohsäcken
oder zum Einwickeln; kleine Wurzel; Schöszling; kahler Zweig am
Baum; Bohnenstange; Stange für die Ranken des Jams; Stengel;
aus der Spindel, Aehre etc. gelöste Körner, Saatkörner; Steinchen,
Fruchtkerne; liegender Baumstamm, z.B. als Steg über einem
Gewässer; Palmwedel, Palmzweig; trockener Zweig; nackt,
enthülst, geschält, ohne Stiel, daher Kernfleisch, der eszbare
Bestandteil eines Fruchtkernes; einzelne Frucht bzw. Schrote,
Kapsel, z. B. aus einem Bündel Bananen oder von mehreren an
einem Stiel wachsenden Früchten; rote Frucht; Dickicht, Gebüsch,
dichtes Gezweig der Bäume; Grasland, das Gras der Savanne;
Lianengurt zum Besteigen der Palmen (2 X)".
D. Ook uit de samenstelling van de restgroep blijkt weer welk
een voorliefde voor het opnemen van algemeene typeerende
woorden deze 2e klasse bezielt. Als eerste onderdeel vindt men niet
minder dan 37 namen van eigenschappen,
speciale
kenmerken,
karakteristieken etc. „Art; Art, Weise wie; vornehm; fleiszig, Fleisz;
abgenützt; glänzend schwarz, lilablau; gebogen, gekrümmt; trocken,
dürr; dachfrist-ähnlich; überzogen, zugedeckt; gebogen; voll;
krumm, Krümmung, schräg, schief; alt, gebraucht; stolz; unfruchtbar;
bettelarm; ledig; habsüchtig, gierig; stolz, dreist; schnell; aus dritter
Hand, hinten herum; üble Nachrede, geheime Verleumdung, Beleidigung; gar; länglich; geröstet; zusammengefaltet (2 X ) ; neu (2 X ) ;
unbewohnt, leer; rein, geweiht; rein, heilig; arm; zerbrochen; gut,
echt, besonders, tüchtig; geschlossen; einzig".
Verder komt vooral het vrij hooge waardeeringskarakter uit. Men
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heeft nog 2. de namen van een aantal zaken van hooge waarde; geld,
boeteprijs etc. „Eisenstäbchen als Geld, Speergeld; Brautpreis;
Wert, wertvoll; Entschädigung, Busze, Strafgeld (in der Regel der
doppelte Betrag des entstandenen Schaden oder mehr)".
van huis, woonplaats,
deelen daarvan. „Aufschüttung, Bauplatz, Stelle zum Hausbau, Fundament; Hauptquartier; Zikade,
Heimchen; Veranda, Platz vor dem Hause; Hof, Dorf platz; Dach;
Hausgerüst; Wand; Tür, Fenster; Fristbalken; Dachsparren.
3. In dezelfde sfeer passen die voor koken, spijzen,
kookgereedschap. „Suppe; Brei ( 2 X ) ; in Blätter gewickelter, puddingartiger
Brei; Gestampftes (aus Planten oder Makabo), Mus; Mark von
Elefantengras, wird wie Spargel gegessen; Korb aus Lianen; aus
einem Palmblatt geflochtener Korb; Flasche; Eimer, Messingkessel;
Salz; Rührlöffel der Frauen; Stampfbehälter, Mörser". En die voor
eenige genotmiddelen als tabak, pijp, sigaar. „Schnupftabak; Zigarre;
langer Stengel eines Pflanzenblattes als Pfeife, Stengelpfeife".
4. Woorden voor feesten, muziekinstrumenten,
cultusvoorwerpen.
„Auszug, Umzug; Schädel- und Ahnenfiguren (die Jaunde nennen
die hölzernen Figuren die sie beim So- und Melan-kvM „tanzen"
lassen so) ; geweihtes mit Teilchen von Gebeinen der Ahnen gefülltes
Horn; Ermahnungs-, Besserungsrede, -Ansprache; Tanztrommel,
lange Felltrommel; Musikinstrument aus zwei eisernen Schellen;
lange Flöte aus Lianenzweigschale, Querflöte.. von Frauen zur
Begleitung des Gesanges benutzt; Holzpfeife wird beim Kriegstanz
geblasen; Saite aus Raphiapalmenbast; Trommelschläge!".
5. Woorden die aan de bewerking van het machtige ijzer
herinneren. „Eisenschlacke; Blasebalg aus Holz". Voor instrumenten,
gebruiksvoorwerpen
etc. „Buschmesser; Stiel, Griff, Halter; Wage;
Sprosse der Reiter; Stützgabel; Feile; meiszelförmig zugeschnittener
Knüppel zum Löchergraben, Brecheisen, Grabstock".
6. In 't bijzonder is hier ook het verkeerswezen vertegenwoordigd
met allerlei woorden voor wegen, bruggen etc. „breiter Weg, Land,
Karavanenstrasse; Steg, Baumstamm über einem Flusz; Pfad,
kleiner Weg zum Falle, zum Felde; Brücke". Voor pakken, binden,
lasten. „Last; längliches Bündel; Sack; Tasche aus Leder; Kiepe
der Lastträger, Traggestell aus Lianen; Band; Seil; Haufen; Strick,
Band, Ranke, Telephon". Verder onderdeden
van het landschap
waar men voorbijtrekt; bergen, moerassen, oever etc. „Land, bewohnte
Gegend; Sumpf, sumpfig; Abhang, Bergabhang; Schlucht, Senkung
zwischen zwei Hügeln, hügelig; Abhang, Abgrund; Bergabhang,
abschüssig; Fels; Flusz; Rand, Nähe, Umgebung ( 2 X ) ; Rand,
Kante eines Tisches, Flusses, einer Tür; Ufer; Wegstrecke zwischen

379
zwei Flüssen (nach der Zahl dieser Wegstrecken miszt der Eingeborene die Länge der Marschroute); Hügel, Berg; Gosse, Rinne,
Graben; Rand, Kante, Rille; aufgeweichter Lehm, Schlamm; Gosse,
Rinne, Graben, Beet". En tenslotte voor eenige bijzondere natuurgebeurtenissen. „Regenbogen; Knall, Donner; Schein, Strahl".
7. In de juridische sfeer liggen de woorden voor „Anklage;
Streitfall.., Entscheidung, Beweis, Streitschlichtung; Verleumdung;
Leugnen; Verhandlung, Palaver".
8. Woorden voor getallen, maten, tijdstippen etc. „hundert;
Reihe; Reihe, Zeile; das Ganze, ganz; Seite, Richtung; Strecke,
Spanne Zeit; Uhr; Mittag; früher nur Jahreszeit, jetzt übertragen
auf das europäische Jahr oder den Zeitraum von 12 Monaten".
9. En tenslotte een heterogene groep. „Sprichwort, Rätsel; Ruf;
Geschichte, Erzählung; Freude, Glück, Glücksfund; Flucht, schnell;
Gift; Nachricht, Bestellung; Auftrag; Flamme; Wunder, Glaube;
Oel; Decke; Zeichnung, Grundrisz, Plan; Sprechtrommel; Kneifen,
Kniff; zähe Flüssigkeit; weiszer dünner Tuchstoff; Stock, Stange;
Sprung, Risz; Kehricht, Schutt; Risz, Spalte, Fuge, Stirnfalte; Loch,
Röhre, hohl; Trog, Krippe".
Ook kunnen volgens deze klasse van de verbale stammen nog
verbaalnomina afgeleid worden, die ongeveer de beteekenis hebben
van onze infinitief of van het participium praeteriti; b.v. van dzib
„stehlen" n-dzïb-an „das Stehlen, gestohlen" etc.
Men lette er nog op, hoe fijn hier bij sommige woorden uit groep
-4, 6, 8, de waardeeringsdifferentiatie met kl. 1 uitkomt.
De 3e klasse: der gewaardeerde zaken.
De derde jaunde-klasse met teekens sg. e-, dz-; pi. bi- vertoont
het gewone type van een lagere waardeeringsklasse. Ze is vrij
uitgebreid en vertakt, maar nergens scherp van lijn.
A. De kern van het eerste klassedeel bestaat uit 12 type-woorden
voor personen, waarvan het grootste deel duidelijk gedeprecieerde
figuren zijn. „Sklave, Sklavin (bei den Frauen beschäftigt) ; Vertreter,
Nachfolger (2X); nachgeborenes, eins der jüngeren Geschwister; ein
kleines (gut genährtes) Kind im Alter von 5—8 Monaten oder
'einem Jahr; eine ältere Frau (von etwa 35—40 Jahren), eine geschiedene Frau; der Uneingeweihte (in gewissen religiösen Riten),
unbekannt mit; der Schwarze, schwarz (maar „weiszer" in kl. 2);
Leiche; Geliebter, Geliebte; Liebe, Liebling; Gefährte, Freund,
Freundschaft". Aan deze laatste vormen zit misschien een minder
.gunstige bijnuance vast.
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Daarbij sluiten aan de namen voor het vrouwelijke geslachtsdeel,
en die voor eenige overgroote maar onbewegelijke en niet direct
actief optredende deelen. „weibliche Schamteile; Backenzahn
(„Augenzahn" in kl. 1) ; Kinn; Lippe; Schulterknochen; Achsel,
Schulter; After; Haut, Auszenseite, auszen; Seite vom Oberschenkel
bis zur Hüfte, Hüftgelenk; Augenlid; Knochen; Leber; Kehle,
Kehlkopf; Arm, Hand, Vorderfusz; Faust; Ferse; Kopfhaar; Haarfrisur, Flechte, Locke; Fuszsohle". Verder ook die voor enkele
stukken van de inheemsche vrouwelijke kleeding, minder beteekenende ziekteverschijnselen, gebreken, onzedelijk geslachtsverkeer
etc. „Schürze, Vorderschurz der Frauen aus trockenen Plantenblättern; Hinterschurz der Jaunde-Weiber aus Raphiabast; Fuszring; Kleid, Wäsche; Stottern; Verletzung, Verkrüppelung, steif,
unbrauchbar gewordenes Glied; Geschwülst am Körper; Erkältung,
Schnupfen; Warze; Geschlechtsverkehr bei Tage, zügellose Befriedigung, Unkeuschheit, Unsittlichkeit; Verkehr mit der Geliebten in
ihrem Heimatsdorf, Beischlaf vor der Ehe, Stelldichein; Leben;
Blutverwandtschaft; Traum; Fährte, Fuszspuren von Menschen
(2 X ) ; Lagerstätte, Behausung, Nest, Verschlag". De waardeeringsnuance tegenover kl. 1 en 2 komt hier zeker duidelijk uit.
В. De kern van het tweede klassedeel omvat de namen van
enkele jonge dieren, gevreesde en speciaal stekende insecten,
gewone huisdieren, maar ook die van enkele soorten die men hier
niet verwachten zou. „junger Vogel der noch nicht flügge ist; Aas,
faul; Aasgeierart; Kleiderlaus; kleine schwarze Ameisenart;
Moskito; grosze Biene, Wespe, Hornisse; zwei Schneckenarten, die
eine mit, die andre ohne Haus; Haustier; Hauskatze; Hausmaus,
afrikanische Hausratte; Wild; groszes männliches oder weibliches
Tier; groszes schwarzes Wildschwein; ein groszer Fisch; Meerschweinchen; Henne; Löwe; Pferd (von portug. cavallo)".
De bijbehoorende périphérie omvat vooreerst de namen van cea
zeer groot aantal primitieve inheemsche jachtwerktuigen en wapenen?
slechts een enkele uitzondering komt daarbij voor. „Falle; Grube,
Grubenfalle; Termitenfangkorb; Falle mit hangendem Baumstamm
für Ratten, Stachelschweine, Schuppentiere im Urwald, Schlagfalle;
Bogen, Pfeil; Pfeil; Speerblatt; Waffe,scharfes Schneide-instrument;
Gewehr (Vorderlader zweiter Qualität) (I); Schlinge; gespitzter
Balken der Elefantenfalle, Speerfalle; Ledertasche für Patronen,
Eisen, Steine zum Schieszen; Art Rücksack; Schild aus Tierfellen;
groszes Fischnetz wird bei der Netzfalle gebraucht" (ook in kl. 1).
In ieder geval verkeert men hier in de sfeer van de jacht, maar het
dynamische moment, dat in kl. 2 zoo sterk naar voren kwam in.
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woorden als die voor „Tierspur; Anfeuern der Jagdhunde;
Schramme auf der Haut" etc., schijnt daarbij te ontbreken. Dezelfde
indruk maakt ook het nog volgende deel van namen voor dierlijke
lichaamsdeelen. „Körperteile in die das Tier zerlegt wird; Kamm
des Hahnes; Huf ( 2 X ) ; Magen der Säugetiere, Milz; Euter von
Kühen, Ziegen und Schafen; Kralle, Nagel; Schuppen (von Fischen,
Schuppentier) ; Platz wo ein Tier gelagert hat oder wo Krieger
gewesen sind; eszbares Fleisch der Säugetiere, Vögel und Frösche".
С Aan namen van agrarica heeft men die voor enkele boomen,
veel voor onderdeden
van boomen of planten; de woorden voor
enkele gewassen en vruchten, die wel niet gegeten kunnen worden
maar toch op andere wijze nuttig zijn; en tenslotte die voor een enkel
inheemsch landbouwwerktuig. „eine grosze Baumart; ein Nuszbaum;
groszer Giftbaum mit roter Rinde, dessen Absud bei den Ordalien
getrunken wird; ein Waldbaum an dessen Fruchtkernschalen die
Spielsteine verfertigt werden; Baum, Holz; Baumstumpf, Stoppel;
Baumzweig mit trockenen Blättern; Dorn; Palmwedelrippe zum
Hausbau; junge Raphiawedel mit noch aufgerollten Fiederblättern;
dürr am Stamme herunterhängender Palmwedel; Rinde, Schale
( 2 X ) ; Mark der Raphiapalmstengel; Fruchtstiel; Blattstreifen;
Blatt, Triebe eines Baumstumpfes; Rinde, Mangofruchtkern (wird
zermahlen wie Erdnüsse und dient zur Oelgewinnung) ; Raphiablattstielstreifen, Stöckchen, Stift, Stäbchen, Palmwedelrippenstück;
Knöchel, Halmknoten; Baumrinde aus der die Wände der Hütten
hergestellt werden; Baumrui'ne, das trockene Laub der Baumkrone
eines umgefallenen Baumes, Platz an dem ein groszer Baum gefallen
und vertrocknet ist, Lichtung im Walde; Kreis, Umkreisung im
Walde, beim Ausroden stehen gebliebenes Stück Grasland; Pflänzling; Blüte, Samen; Schilf; Grashalme oder Schilfrohr, aus denen die
Kinder sich Flöten machen; Elefantengras; Plante; Unkraut, Gras;
eine Pilzart die an morschen Bäumen wächst (Schwamm) ; Lianenart
zum Korb- und Stuhlflechten gebraucht ( 2 X ) ; Frucht; Oelpalmfrucht; Yams; unreif (von Pflanzen); eine rote Frucht, schmeckt
sauer, dient als Heilmittel gegen kleine Würmer, gegen eitrige
Wunden, gegen Husten; reif, kräftig, ausgewachsen, ausgebildet;
Hacke". HEEPE'S beteekenisopgaven zijn hier bijzonder uitvoerig,
zoodat men nauwkeurig kan nagaan hoe weinig het specifieke
agrarische element daarbij naar voren komt.
D. Bij de restgroep blijkt direct van de depreciatie ín een groep
woorden voor ding, kleine deelen, onrijpe deelen, zaken die pas
voorloopig ingericht of reeds weer verlaten zijn,, die onaangenaam of
vies zijn, groóte gebreken, strijd etc. „ (allgemein) Ding, Gegenstand,
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(verächtlich) Dingsda; Waren ( 2 X ) ; Gerät, Geschirr; Teil
(im Querschnitt), Stück, kurz, klein; Teil (im Längsschnitt); kleines
Stück; ein Stückchen, ein Splitter, ein Körnchen, Laub; kleines
Bündel; Scherbe, zerbrochen, alt; leicht (von Gewicht); jung,
unreif; angebrochen, halbvoll; verstümmelt; zerbrochen; klein;
unfruchtbar; in Verwesung übergegangen; Aas; Ausgekautes;
provisorische Hütte; Buschhaus, Hütte aus Palmblättern; verlassenes Dorf, Gehöft dessen Eigentümer gestorben ist und das seine
Nachkommen geerbt haben; von Wald überwuchertes Land das
früher als Feld bestellt wurde; Wischtuch, alter Lappen auf den
Negerbett stellen als Staubwischtuch; leer, taub (von Aehren);
verletzt, durchstochen, ausgelaufen; Abort; verstorben; mit der
linken Hand arbeitend; beiszend, brennend wie Pfeffer; Überschätzung der eigenen Kraft, Ehrgeiz; Prahlerei, Vordrängerei,
Ruhmredigkeit; Verwünschung, Fluch; Fluch; zänkisch, hochmütig,·
Streit, Zank; Fehde, Streit; Krieg". Een sprekend complex.
2. Verder de woorden voor een aantal gewone onderdeelen van
het mobilair uit de hut. „Bett, Kopfkissen; Schlafstatt, Lagerstätte;
Hausmatte, Dachmatte aus Raphiapalmblattficdern; Tür, Holztür
oft mit kleinem Spiegelkuckloch an der Hütte der Häuptlinge;
Glas, Spiegel; Name der 4 dicken Pfähle in der Schmiede". Voor
allerlei gebeurtenissen uit het dagelijksche leven, staan, zitten,
spreken, geruisch, wanorde, „das Stehen, Stehplatz, Stelle, Platz;
das Sitzen, verbleiben, Sitzplatz, Stuhl, Bank; Besuch, Plauderei,
Unterhaltung; Bild, Ebenbild, Figur, Statue; Geräusch; Arbeit;
Geruch; Rat, Versammlung; Versammlung; geheime vertrauliche
Beratung, Unterredung, Geheimsitzung; Glimmer; Feuerbrand,
brennendes Stück Holz; Aufziehen, Zucht; Unruhe, Aufregung,
Bewegung, Geräusch, Lärm; Lärm des Kampfes, Unordnung,
Wirren, Unruhe, Jauchzen". En in 't bijzonder ook voor allerlei
veelvuldig voorkomende
kenmerken, eigenschappen
etc. „flach,
platt, viereckig (von Sachen, Büchern, auch von Menschen gebraucht) ; weich; neu, jung; süsz, Süszigkeit; tief; tief, Tiefe; der
Rote, Hellfarbige, rot, braun; wach, lebendig; still, ruhig; ruhig,
still, kühl, verständig, sanftmütig".
3. In dezelfde dagelijksche sfeer beweegt men zich ook weer
bij een groep woorden voor allerlei gewone instrumenten
of
gebruiksvoorwerpen als bijlen, bezems, stokken, kalebassen, schotels
etc. „Arbeitsgerät, Werkzeug; Handwerkzeug, Geschirr, Geräte;
Hammer; Jaunde-Haumesser, von ihnen selbst geschmiedet; Kiste;
Koffer; Tragriemen; Haken, Kleiderhaken; Flicken, Naht; kleines
Buschbeil ; Besen (2 X ) ; Bürste aus Lianenstückchen die am Ende
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weich gestampft sind; Tuch; Wischtuch; Deckel; Stock, Rute,
Stange; Stütze; Sockel; Stützgabel ( 2 X ) ; Boot; Brücke, Treppe;
Streichholz; Räucher-Dürrvorrichtung für Erdnüsse, Kürbiskerne,
Fische, Fleisch u.s.w.; Bündel, Traube; Biegungskrümmung, Gelenk;
Fuszangeln, angespitzte Stöckchen aus Rohr oder Holz unter der
Erde; Schlüssel; Propfen; Propfen, Stöpsel, trichterförmig zusammen gebogenes Blatt zum verschlieszen der Kürbisflasche, zum
Einträufeln von Medizinpulver in der Nase; Flasche; Trinkglas;
Korkzieher, Flaschenöffner; Eisen, Eisenstäbchen; Kupfer; Blech;
europäische Signalpfeife aus Metall, Hundepfeife; Futtertrog aus
Holz für Ziegen und Schweine, ein ausgehöhlter Baumstamm;
Kürbisflasche zur Herstellung der Geige gebraucht, Gefäsz aus
dem Holz des e&uA-Baumes". Merkwaardig, dat zelfs verschillende
europeesche leengoederen die hier genoemd worden het niet verder
dan de derde waardeeringsklasse hebben kunnen brengen. Ook de
woorden voor schotels, lepels, spijzen etc. vallen in een iets ruimere
zin onder deze kategorie. „Schöpflöffel aus Kürbisflasche hergestellt;
groszer Schöpflöffel, halbe Kürbisflasche; Schüssel, Korbteller;
Teller, Schüssel; Gabel; Speise; Futter, Essen; Kassadawurst;
Medizintopf, bei den Festen gebraucht, gewöhnlich auf der Rückseite
des Hauses im Busch stehend".
4. Verder nog de namen van enkele gewone dansen en spelen,
eenvoudige instrumenten. „Spiel ( 2 X ) ; Lied, Gesang; Reigen,
Kreis (beim Tanz), Runde beim Würfelspiel oder bei Tisch; Kreis
im Hofe, Reigen beim Tanz; Fächer, Wurfschaufei; Platz zum
Ringen, Anbieten des Ringkampfes; Musikinstrument, zwei gegeneinander geschlagene Stäbchen, Zimbel; zwei Stöckchen die beim
Frauentanz taktmäszig aneinander geschlagen werden".
Van eenige gewone feiten uit de omringende natuur. „Sumpf;
Eiland, Insel; Quelle; der Graben, das Graben; Wind; Firmament,
Wolken; Klumpen (Erde, Salz)".
Eenige woorden voor getallen, meten, deelen, tijdstippen
etc.
„neun, der Neuner (die heilige Zahl) ; zwanzig (veraltet, noch beim
Würfelspiel); sehr, auszerordentlich; im Ueberflusz; Reihe, Gefolge,
Kolonne; Zeilenreihe, Linie; Ende, Schmalseite, Ecke, Giebelseite
(z.B. des Hauses) ; Schar, Abteilung (in einer Reihe nebeneinander),
eine breite Strecke, ein breites Stück; Trockenzeit (Mitte November
bis Mitte März), auch Benennung für Jahr".
5. En tenslotte nog een heterogene groep. „Runzeln, falten;
Träne; Falte; Ertrag, Erlös; Wunderbares, Gespenstisches; Verbot,
verboten, Tabu, heilig; Geschenk; Klavier, Harmonium; Fahne,
Flagge (sogennannt weil man sie hiszt wenn der Krieg zu Ende und
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der Friede eingetreten ist, auch bei Kapitulationen) ; Fernruf; Glück,
Sieg, Erfolg, Raum; das Geliehene, Schuld; Pfand, Geisel, Ersatzmann". Enkele van deze vormen zouden naar onze beoordeeling
zeker ook in een hoogere klasse geen kwaad figuur hebben geslagen.
Verder kunnen er ook weer regelmatig infinitivi volgens deze
klasse gevormd worden; sob „waschen", nol „Leib" maar e-sobe-no
„die Körperwaschung (ein religiöser Ritus, um Kranke zu heilen)".
De 4e klasse: der kleine

zaken.

Met de vierde klasse van het jaunde komen we eenigszins iu
moeilijkheden. Allereerst wat de correspondentie van de teekenvormen sg. o-; pl.a- betreft. Een parallel daarvoor ín andere bantutalen is níet te vinden. Misschien hebben we hier nog wel met
oude sudanteekens te doen. In een der volgende klassen keert het
element a- in ieder geval nog terug als singulare index. Wat de
functie aangaat heeft NEKES voor o- aanknooping gezocht bij
BLEEK'S dertiende klasse ka-; verder zou ook de veertiende barnet de vierde jaunde-klasse zijn samengevallen. De eerste veronderstelling is zeker juist; de inslag van deminutieve vormen is in
deze o-klasse zeer groot. Opmerkelijk is echter, dat BLEEK juist
voor het prefix ka- vermeldt: „It has however, no deminutive
meaning in the North Western Branch languages". Comparative
Grammar, p. 272. De correspondentie is hier dus toch niet direct.
Ook voor de aansluiting naar kl. 14 zijn de aanwijzingen zeker
belangrijk. HEEPE schijnt eerder aan kl. 11 van BLEEK lu- te willen
denken (Jaunde-Wörterbuch, p. XI); wat de aanleiding daartoe
kan zijn is mij niet duidelijk. Het oordeel in kwesties als deze
over de historische ontwikkeling der diverse bantuklassen is steeds
buitengewoon moeilijk. Van morphologisch standpunt is de situatie
nog wel te overzien; maar over de grondslag der oerbantu-klassen
is zoo weinig met zekerheid bekend, dat het psychologisch element
steeds blijft ontbreken. Practisch is het wachten dus op meer en
dieper gegevens.
In het vervolg zullen we vooral op die feiten van kl. 4 letten, díe
ín de deminutieve richting wijzen.
A. Allereerst is er hier nog één persoonsnaam, nl. die voor
„Sklave, Sklavin (beim Männerhaus beschäftigt)", waarbij in het
plurale in plaats van α- soms ook wel be- gebruikt wordt. Deze
dienende geest staat in de jaunde-waardeering blijkbaar nog lager
dan de dito van het vrouwenhuis.
Daarbij sluiten nog 6 namen van lichaamsdeelen aan ; 2 voor
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speciaal kleine deelen en één die als scheldwoord gebruikt pleegt
te worden. „Zunge; Finger, Zehe; Geschlechtsteil (als Schimpfwort)". Bij de vorm wo „Hand, Arm" meent NEKES invloed van
BLEEK's kl. 14 Ьи- fuvu-J vast te kunnen stellen; het meervoud
luidt echter то, dat is dus waarschijnlijk volgens de hieronder
volgende kl. 6. Verder zijn er nog de woorden voor „Brust; Magen
des Menschen".
Aan woorden voor lichamelijke feiten die voor ,,'Gesichtspickel;
Fingerring; Krankheit; 'Hodenentzündung, Geschlechtskrankheit;
Scheitel, Gipfel; Kreuz im Rücken; 'Schlaf; Haarfrisur, langes
Nackenhaar das zu einer Frisur zusammengeflochten wird". Bij
het eerste tweetal zal de deminutieve factor, bij het volgende een
zekere depreciatie wel de doorslag voor de indeeling hebben
gegeven. De 3 met een kruisje gemerkte woorden komen ook wel
met een andere indeeling voor.
B. Bij de diernamen vindt men die voor kleine dieren, speciaal
hoenders en duivensoorten. „kleiner Aal; kleine Antilope, Zwergantilope; Antilopenart; ganz kleine Eidechsen; kleine Fledermaus;
Fledermaus, Zwergflughund, Blattnase, grosze Fledermaus; ganz
kleine giftige Schlange; kleines im Grasland wohnendes Tier mit
feinem fetten Fleisch, Rattenart; kleine Würmer; Sandfliege;
Stechfliege, Menschenbremse; Taube, braune Feldtaube (2 X);
Taube, Waldtaube; Rebhuhn; Frankolinhuhn; Vogel".
De aansluitende périphérie omvat de woorden voor „Rüssel;
Schwanz der Schildkröte; Tierfalle (grosz), Vogelschlinge (klein);
Schlagfalle mit Wildgatter".
C. Aan a gr arica heeft men de namen van één kleine boom, twee
kleine vruchten, en verder die voor een aantal onderdeden van
planten of gewassen. „Bäumchen, Pflanzen mit stockartigem Stamm,
Rute, Stöckchen; Zitrone; Banane; Bananenblatt; 'Rippe eines
Raphiapalmwedels; Rindenstoff, -tuch, Baumrinde aus der man
den Rindenstoff gewinnt; Baum mit Gewürzrinde, europäische
Zwiebel". Verder de namen van „groszes Blatt einer Schlingpflanze;
'Savannengrasart; ein hoher Baum (dient als Brennholz), gröszter
Baum des Fanggebietes, Geisterbaum in den Erzählungen oft
genannt"(!). In de aangegeven gevallen komt soms ook weer een
ander prefix voor.
D. De restgroep omvat 1. de namen van een aantal kleine zaken.
„kleines Haus; kleine Kürbisflasche; kleiner Topf; 'klein; kleine
Steine, Steinchen; schlank; 'kleiner Flusz, Bach; Stem; Nähnadel;
'Stöckchen zum Durchstechen der Matten um sie an die Dachsparren zu binden, Ahle, Pfriem, Locheisen".
26
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2. Op een zekere depreciatie zal de indeeling wel berusten bij
„abgenützt, gebraucht, dünn, schmal; verrückt, blödsinnig; Trauer,
Aerger". De kleinheid ligt hier nauwelijks meer in de materiëele
orde.
3. Resten nog de woorden „Befehl, Pflicht; Graben, angehäuftes Beet; Flusz; 'Beil, Axt; Messer; Leiter; Nachbarschaft, —
Dorf; 'Harz, Saft eines Baumes zum Tatauiren benutzt und
daher auch die Tatauirung selbst bezeichnend, Weihrauch".
In de aangegeven gevallen is de indeeling soms weer anders;
„Nähnadel" komt ook wel met het teeken der eerste klasse voor.
De 5e klasse: van de zaken waarbij de globale
overweegt.

totaalindruk

Met de voorgaande klasse is het stelsel der waardeeringsklassen
van normaal type in het jaunde afgehandeld. We komen nu aan
die, welke op de een of andere wijze samenhangen met de invoering van de numerusdistinctie in de taal. De situatie in dit laatste
opzicht is in de bantutalen veel beter te overzien dan in de
bantuide. Waarschijnlijk hangt dit samen met de boven reeds vermelde omstandigheid, dat de vermenging der totemistische en der
matriarchale volkselementen op het bantu-terrein veel minder
innig en volledig geweest is dan in het N., waar b.v. in de
W. Sudan, de „zak" van Afrika, de verschillende volkeren steeds
hooger optastten. Daardoor kon hier ook het oude zuiver bewaarde
ongedifferentieerde typenzien veel langer bewaard blijven of
althans nog nawerken.
Allereerst hebben we hier een klasse, die zoowel in het enkelals in het meervoud geregeld n-, m- of ng- tot teekens voert. In
ieder geval staat men hier dus buiten het gebied der numerusdistinctie, die elders in het nominale systeem regelmatig wordt
doorgevoerd. Van de gewone numerus-kategorieën is niets meer
te merken. Voor de oorsprong van deze nasale elementen zoekt
MEINHOF aansluiting bij de bekende demonstratieve stam n- „diedaar, dat-daar". De bedoeling van de daarmede samengestelde
vormen is, zoo zegt hij, „dasz irgend eine charakteristische
Eigenschaft an dem betreffende Nomen hervorgehoben wird".
N E K E S noemt b.v. voor het Jaunde m-vo-fon' „Biene" uit ni-woewoe-n' das-ist-Honig-Honig (Tier)"; m-ve „Topf" tut ni-viek „das ist
Ton, aus Ton gemacht". Dit zijn prachtige vertalingen, die in hun
onbeholpenheid het primitieve karakter der oorspronkelijke
nigritische vormen zeer goed weergeven. De taaiaanduiding is hier
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blijkbaar op niets anders gericht dan één markante trek, één enkel
karakteristiek kenmerk van het waargenomen object. De morphologische structuur bewijst dit direct. En daarom staan deze
vormen bij slot van rekening ook nóch in het singulare, nóch m
het plurale; en is er dus geen enkele aanleiding om bij het
„pluraliseeren" de vorm te laten veranderen. De pluraliseering is
natuurlijk wel onvermijdelijk in de europeesche vertalingen,
maar volgens de nigritische uitdrukkingen staat „de bij, een bij "
hier evengoed als ,,bijen, de bijen" aangeduid als ,,daar-zoekt-hethonig, daar-honigt-het". En „pot, schaal" zoowel als „potten,
schalen" is hier „daar-leemt-het, aardewerk". Er zijn zelfs еіг
vormen in deze klasse zonder voorgevoegd nasaal element. Geval ·
len dus, waarin zich het typenzien, direct op het object gericht
heeft zonder de steun van het inleidende deiktisch teeken. NEKES
meent dat het prefix hier secundair „ganz abgeworfen" is; maar
het is zeer de vraag of deze veronderstelling juist is. Want dit
constructietype sluit veel nauwkeuriger aan bij de psychologische
gang van zaken, bij de geldende innerlijke taalstructuur, dan het
voorgaande. Zoodat hier juist eerder de vormen met het nasale
prefix het latere type schijnen te vertegenwoordigen.
Hoezeer de nasale index van de andere klasseteekens uit het
jaunde-taalsysteem afwijkt blijkt verder nog hieruit, dat deze
gewoonlijk, zooals voor een deiktisch element ook heel goed kan,
geheel met de nominale stam versmelt. Ook ín de intonatie is hier
directe aansluiting, terwijl de andere klassenprefixen steeds een
eigen „Tiefton" hebben. Daardoor ontstaat vooral een onderscheid
met het element mu- van kl. 1 en 2, dat onder bepaalde omstandigheden eveneens soms m-, n-, ng- worden kan.
De inhoud van kl. 5 bestaat juist uit zulke nominale groepen
als we daarin na het bovenstaande konden verwachten: voor de
wezens van hoogere orde meestal globaal karakteriseerende
namen, voor de andere aanduidingen, waarop om de een of
andere reden de numerus distinctie verder niet of nauwelijks
toepasselijk is. Er komen echter ook veel vormen voor, die speciaal
in het meervoud secundair het teeken van andere klassen zijn gaan
voeren.
A. Men heeft vooreerst een aantal namen voor personen van een
bepaald type. „ein Weib das mit Erlaubnis ihres Gatten mit einem
andren Manne lebt, Beischläfer der für den Häuptling Kinder
gewinnt; die erste Frau, Hauptfrau; Knaben die sich dem so-Ritus
unterziehen, das Nackenzeichen womit sie gezeichnet werden;
Tochter; Bruder, männlicher Verwandter eines Mädchens oder
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Frau; Schwester, weibliche Verwandte des Mannes; Freund;
Jüngling, junger Mann; Geist des Verstorbenen". In het meervoud
is hier meestal reeds het teeken be- van kl. 1 ingedrongen;
n-dómán „Jüngling, junger Mann"; pi. Ъе-ndómán. Het beamingstype is dus al aan het verschuiven.
De périphérie bestaat uit woorden voor een aantal groóte, vlakke
of holle lichaamsdeelen, enkele namen van ziektes, onderdeelen van
de kleeding die steeds gepaard voorkomen of andere algemeene
lichamelijke feiten. „Körper, Leib; Zwerchfell; Achselhöhle; Rücken;
Tatauierung; Aussatz; Wunde; Fallsucht, Epilepsie, Krämpfe; Hals,
Stimme, Meinung; Gesundheit, gesund, Wohl, Ruhe, Frieden, Heil,
unverletzt; Verstand, klug; Hunger; Müdigkeit, Mühe; Gürtel;
Bart; Schuh".
B. Het aantal diernamen is natuurlijk groot. Waar kon zich de
totemistische denkvorm beter handhaven dan hier ? Geen enkel
diertype ontsnapt eraan. Jachtdieren, insecten, vogels, huisdieren,
alles staat dooreen. „Büffel; Schwabe; Quastenstachler; Schlange;
Kopflaus; grosze Fledermaus; Fluszpferd; Schwein; Tausendfusz;
Gorilla, Totemtier einer Kultfeier; Krokodil; Hund; Biene; Huhn
(ohne Unterschied des Geschlechtes); Schildkröte; Starvogel, fliegender Käfer der süszen Blumensaft und Palmwein liebt; Hamster,
Ratte (wird gegessen); Papagai; Affe, Meerkatze (Sammelname
für verschiedene Arten von kleinen Affen und Nagetieren) ;
Schnecke; Ziege, Schaf, Kleinvieh; Termiten; Feldmaus; Elefant,
Totemtier einer Kultfeier; Zibetkatze; Leopard; SchwarzrückenSchaf-Antilope, Totemtier des so-Kultus". Dat hier speciaal ook
totemdieren genoemd worden is natuurlijk geen toeval.
Hoe zuiver het dier hier van de psychologische kant benaderd is
en het practisch-economische op de achtergrond blijft, blijkt
duidelijk uit de aansluitende périphérie: „Feder; Schwanz; Hom,
übertragen; Schalltrichter; runder Fischnetz". Teekening zit er
verder in dit stel vormen niet; alles wat op jacht, vleeschvoeding
etc. wijst ís reeds over de andere klassen verdeeld geraaktl
С In de agrarische afdeeling verschijnen speciaal namen van
bepaalde typen van groentenmoes; verder van zaken die nat zijn of
het idee van vochtigheid opwekken, of waarbij ook om andere
redenen de globale totaalindruk spoedig overweegt, „eine
Gemüsenart, Nachtschattengewächs.... aus den Blättern wird
Gemüse gekocht; Kassadagemüse; Nakabogemüse; Nusz; Bohne;
Maïs, Maiskolben; kleines Samenkorn; schwarze pflaumenartige
Frucht; Kürbisart deren Kerne gegessen werden; Blatt; Busch,
Wald; Raphiapalme, gewöhnlich Bambus genannt; fleischig (von
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Früchten und Lebewesen); Ananas; Harz; Kürbis; Kürbisflasche".
D. Bij de restgroep keeren dezelfde semantische momenten van
hierboven weer terug. Men heeft : 1. de namen van een aantal
complexe, globale massa's of andere zaken die ineens door den
spreker worden overschouwd. „Pulver; Kehricht; Brennholz;
Fackel aus Bambustäbchen oder dürren Stengeln; Kamm; das
Reibeisen, die Säge; weisze Farbe, Kreide; trüber Satz; Bargeld;
Musikbogen, Art Harfe".
2. voor dingen die lang, groot of hol zijn: „der Weg; Strick,
Fessel; Keil; Nagel, Pflock, Stift; Keule aus Holz, Knüppel, Stange;
Gewehr; Grab; Haus; Löffel; Tabakspfeife; Schachtel"; die breed
en vlak zijn: „Gesäsz, Boden des Topfes; Anschwellung; Tisch"; en
in 't bijzonder de woorden voor enkele landstreken etc.: „Deutschland (eng. „German"); Ufer; Stein; Wüste, Leere, Wildnis; Erde,
Land, Boden".
3. Andere woorden zijn heele of halve abstracta. „Sprichwort,
Vergleich, durch die Blumen reden; Trommelname; Hitze, Schwüle
im Hause; Bitte, Gebet; Vorbereitung; Sprachfehler; Lieblingsgegenständ, -bezitz, das man nicht missen will, woran man hängt;
Zauberei; Zeichen, Anweisung".
Speciaal nog eenige natuur gebeurtenissen. „Wetterleuchten (2X);
Blitz; Regen, Regenwolke; Morgendämmerung; Morgen; Abend;
Abend, abends; Mond, Monat'" En woorden voor eigenschappen of
gevoelens. „Art, Weise; Kraft, stark; Blindheit; wohlschmeckend;
Schmutz, schmutzig; stumm; Freundschaft, Einigkeit, Gemeinschaft; Mitleid".
4. En tenslotte een groepje woorden voor maten, getallen etc,
waarbij uit de aard der zaak eveneens verder van geen singulariseeren of iets dergelijks sprake is. „Eins beim Zählen, ein
anderer; sieben; acht; Mitte; Mark; Masz; Zahl, Preis, Rechnung'"
Zooais gemeld, voeren verschillende van de persoonsnamen uit
kl. 5 in het meervoud reeds ba-, be-; ook met enkele diernamen is
het hier zoo gesteld. Soms is dan tevens in het enkelvoud de index
van kl, 1 overgenomen; wat zeer gemakkelijk ging omdat daarmede van het begin af aan reeds een stuk morphologische overeenstemming bestond. En bij diverse zaaknamen, die oorspronkelijk
onder deze klasse vielen, geldt thans ma-, de bekende index voor
een half collectief opgevat type van pluralis geregeld als plurisator;
η-da „Haus' pi. me-n-da; zen „Weg" pi. me-zen. NEKES scheidt
daarom de 5e klasse in drie deelen: het oudste nog onaan
getaste stuk ni-ni-; een groot aantal zaaknamen als ni-ma-groep, en
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tenslotte een ni-bo-groep bij persoons- en diernamen. Duidelijk
blijkt hieruit dus, hoezeer de oorspronkelijke karakteristiek van
deze oerbantu-klasse langzamerhand aangevreten wordt door de
steeds verder doordringende numerusdistinctie. Een prachtig stuk
oud totemistisch erfgoed in het jaunde-taalsysteem gaat daarmee
verloren! In 't verwante fang is dit opzuigingsproces zelfs al geheel
tot een einde gekomen. Alle persoons- en diernamen pluraliseeren
volgens kl. 1, en voor de zaaknamen is de toevoeging van ma-, mede gewone regel geworden. In het ngumba zijn de oude teekens
ook al bij de concordantievormen opgelost. Zoo vergaat hier op den
duur steeds meer van wat aan de oudere taalperiode's herinnertl
De 6e klasse: van de zaken waarbij het individue ele exemplaar der
soort langzamerhand aanschouwelijk begint te worden.
De zesde jaunde-k'asse, met de teekens sg. a-, le-; pi. ma-, omvat
die vormen, waarbij de numerusdistinctie nog pas kort geleden is
begonnen in te dringen en het plurale nog altijd min of meer collectief
wordt opgevat. Als zoodanig vormt ze dus de regelrechte bekroning
van het groeiproces dat we zooeven in kl. 5 op zagen komen. Men
kan zeggen, dat groepen als die der zaaknamen hier juist op de
overgang staan. De semantische karakteristieken verschillen in kl. 6
daarom ook niet veel van die van kl. 5. Alleen de waardeeringsgraad
schijnt iets hooger te zijn.
A. Men heeft 2 globaal typeerende persoonsnamen: „Irrsinn, der
Irrsinnige, verrückt, dumm; Mädchen oder Schwester, für die man
Bezahlung erhält, mit der man verdienen kann durch Heirat". En
verder die voor enkele complexen van personen, die hier heel
duidelijk op hun plaats zijn. „Volk, Stamm; Blutverwantschaft,
Brüder, Geschwister".
De aansluitende périphérie is zeer omvangrijk en tegelijk zeer
karakteristiek. Vooreerst worden om begrijpelijke redenen vooral
de lichaamsdeelen genoemd die gepaard voorkomen. „Backe, Wange,
Backentasche ; Backen des Gesäszes; Ohr; Schulterknochen; Hoden;
Oberschenkel; Mutterbrust; Hüfte, Seite; Auge; Hand, innere Handfläche; Bein, Fusz". Verder die, welke groot en omvangrijk of ook
bijzonder lang zijn en daardoor de indruk van een zekere globaliteit
opwekken. „Bauch, schwanger, trächtig; Buckel auf dem Rücken;
Glatze, Kahlkopf; Gesicht, Stirn; Nabel; Mund, Maul; Nacken,
Genick; Schneidezahn".
Woorden voor gezwellen, uitslag aan het lichaam, wonden, bloed,
etter etc. „kleines Geschwür, Gerstenkorn im Auge; Geschwulst am

391
Hinterkopf; juckende Geschwulst an der Hand, kommt und verschwindet von selbst; Schwellung infolge von Filaria; Anschwellung
mit Juckreiz infolge Insektenstiches, Geschwulst am Körper (währt
nur einen Tag und verschwindet von selbst) ; Anschwellung (mit
Juckreiz infolge Insektenstiches); Wunde; Hautausschlag; Pickel in
der Kopfhaut bei Kindern und Erwachsenen; Eiter; Ei, Blut; Blut;
Brandblase".
En tenslotte die voor een aantal hominiene feiten of zaken, die
rond en groot, hol of min of meer vloeibaar zijn, die enkel in een
zekere collectiviteit voorkomen; vaste momenten of bepaalde handelingen of situaties uit het leven noemen; soms zelfs een half abstract
karakter dragen. „Halsring der Gefangenen, Kette, Armband,
Stahlrohr; Kopf unterläge zum Tragen von Lasten; Penishülse; von
Europäern getragener weicher Filzhut mit breiter Krempe; Pomade,
Haaröl; Nasenschleim; Feder-, Kopfschmuck beim Kriegstanz getragen; Fährte, Fuszspuren von Menschen; Amulett des Ahnenkultes
(in Tierfell eingewickelte Zähne, Gehimteilchen u.dgl. von
Menschenleichen, geriebenes Rotholz, Domen und Igelstacheln) ;
das Weinen; Flüstern; Essen (Handlung); Denken, Nachdenken;
Blick; Geburt; Beschneidung; Name ( 2 X ) ; Gedanke".
B. Bij de diernamen worden speciaal lange dieren als slangen
'genoemd; verder kleine insecten die gewoonlijk in grootere aantallen
voorkomen; dieren met groóte vleugels of zwemvliezen; dieren die
bloed zuigen of in het water leven, „dicke, ca. 1 M. lange giftige
Schlange; dünne giftige Schlange; Sandfloh; Grille; Geieradler;
Eule; Gans, Ente u.s.w. (alle Vögel mit Schwimmhäuten); Blutegel;
Spinne; Fischotter (wird gegessen)".
De périphérie omvat een groep woorden voor breede vleugels of
vinnen, lange staarten voor pooten of klauwen; voor nesten, stallen,
huizen of andere vaste plaatsen die met het dierenleven in verband
staan; verder nog voor vallen en netten en één wapen van bijzondere
lengte. Er ligt hier telkens een zekere globaliteit, een zekere collectiviteit in de beteekenisstructuur. „Flügel von Vögeln und Insekten;
Flügel von Fliegen, Termiten und anderen Insekten, (beim
Menschen) Achselhaare und Schamhaare; Fischschwanz, Flosse;
Schwanz von Fischen, Affen, Vögeln; Kieme; Fusz des Elefanten,
der Schildkröte; Tatze, Pfote; Nest, Brutstätte (auch von Leopard,
Schwein, Schimpanzen gebräuchlich, nicht nur von Vögeln);
Schneckenhaus; Termitenhügel ( 2 X ) ; Schaf-, Ziegen-, Kleinviehstall, Blockhütte auf Pfählen; Jagdhütte, Lagerplatz, Jagdausflug;
Fischfalle, -wehr (aus Raphiapalmen geflochtener Korb) ; Feldjnäusefalle, Schlagtellerfalle für kleine Nagetiere; Jagnetz;
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Speerart; Speerspitze; Geschosz; Hundeglocke van Messing oder
Eisen auf der Jagd getragen".
C. De agrarische groep bestaat uit een aantal namen van hooge
groóte loofboomen (meest vruchtboomen). „Wollbaum; Oelpalme;
Kolabaum, Kolanusz; rotbraunes Nutzholz (groszer Baum); grosze
Palme mit groszer Frucht wie Kolanusz aber ohne Kerne; wilder
Mangobaum im Walde; eine grosze Baumart (zum Hausbau verwandt und bei Zäunen, besonders zum Elefantenfangen) ; hoher
Baum mit groszen ölhaltigen Früchten, deren Fleisch gegessen wird
und deren Kerne zur Oelgewinnung dienen; ein Fruchtbaum („Buschpflaume"); hoher Urwaldbaum mit grünen Früchten; weisze leichte
Holzart („Schirmbaum"., wegen der groszen schattigen Blätter);
Wald". Van bepaalde vruchten en knollen, welke in trossen en
groepen groeien, bebladerde takken, gras etc. „ndon- Frucht, brennt
wie Pfeffer; Frucht einer rankenden Pflanze die wie Kartoffel
gekocht wird; eine Kürbisart, schmeckt gekocht wie Kartoffeln;
Taro, Kolokasie.. andere Knollengewächse ; Knollengewächs..
dessen Blätter und Knollen gegessen werden; wilde Zwiebel;
Nahrungsmittel, Kost, Weide; Zweig mit Blättern; Fliegelwedel
(Art Besen, den besonders die alten Leute bei sich führen) aus Palmblättern; Garbe; feines weiches Gras (wächst hinter dem Haus) ;
Kardamon (die dürren Stengel werden als.. Fackel benutzt); Stück
von einem Bananenblatt, Stück Papier, Stuck Zeug".
D. De restgroep is weer zeer gevarieerd en levert een duidelijk
bewijs, hoe de nigritische opvattingsrichting soms totaal van de
westersche verschilt. Allerlei naar onze meening direct voor de
hand liggende beteekenisnuancen moeten soms wijken voor andere,
die meer concreet gedacht zijn. Men heeft:
1. een groep woorden voor zaken die bijzonder lang en smal zijn.
„Weg; Scheideweg, Kreuzweg; Wegrand; Schneide, Schärfe des
Messers; Fluszübergang (mit und ohne Brücke), Furt, Fähre; Hauer,
Buschmesser".
die vlak en breed zijn, namen van streken etc. „Rand, Ufer; Nähe;
Stein, Felsen; Brett, Scheide, Reihe, Abteilung, Kolben (vom Maïs) ;
bewohntes Stück Land; leerer Raum, Lücke, Zwischenraum, Raum,
Platz; Rückseite der Hütte; Versteck, heimlich;
die rond zijn of hol en rond zijn en gevuld kunnen worden. „Kreis,
Umkreisung im Wald, Feuerplatz, Herd; Topf; Bleihülse; Konservenbüchse, Blechdose; Durchlochung, Loch, Oese; grosze Rumflasche
im Weidekorb; hoher Korb zur Aufbewahrung von Erdnüssen,
Kürbiskemen, Mais u.dgl. aus Raphiapalmblättern geflochten; Horn
(nur in Zusammensetzungen); Lampe (leenwoord)".
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2. Een groep woorden voor hoopen, resten,
ineengeknoopte
dingen, vertakkingen,
„rundes Bündel; Haufen; Schutthaufen;
Haufen, Hügel, Beet; Schutthaufen hinter der Hütte; grosze Haufen;
Asche; Kot, Mist; Holzkohle (2 X ) ; Knäuel, Tragkissen aus Blättern
oder Tuch; Knoten, Übereinkunft, Versprechen; Gelenkknoten des
Grashalms, Knie, Stück, Streifen; Gabelung der Baumäste; Gabelung
der Baumäste, Fluszarm".
voor zaken die practisch altijd in een grooter aantal voorkomen,
speciaal voor geld etc. „Würfel, Spielstein; Perle; Fuszstapfe; Schlag
mit der Hand, Klapps; freistehender Posten, Türpfosten der Negerhütte; Reichtum; Bezahlung; Handel, Vorschusz, Lohn".
voor toovermiddelen, versieringen, feesten, processen en andere
zaken met en zekere collectieve beteekenisnuance.
„Heilmedizin;
Medizin, Heil- und Zaubermittel; Orakel verschiener Art; Schmuck
der Mädchen; Schmuck, Zierde, Verzierung; Fest, Feier, Tanz;
Heirat, Ehe; Gesamtname der verschiedenen heidnischen Religionsriten; Angelegenheiten; Angelegenheit, Sache, Ursache; Rede, Verhandlung, Rechtsstreitigkeit, Prosesz, Gericht, Palaver; Hagel;
Nachricht, Neuigkeit; Geschenk das einem geschickt wird; Reise;
der Gang; Arbeit, Beschäftigung; Dunkelheit, dunkel; Kunststück,
Kniff, Wunder; Feuer, Pulverfäszchen".
in 't bijzonder voor zekere complexen van personen, grootere of
kleinere bouwsels die samen een dorp, een woning etc. vormen.
„Männerhaus, Versammlungshaus; Partei; Nachbarschaft; Elternhaus, Sippe der Braut; Elternhaus, Haus der Frau aus dem sie
verkauft ist; Verwandtschaft, verwandt; Dorf, Gehöft; Eisenschmelzerei mit vier Blasebälgen; Wohnsitz, Wohnung, Sippe (Unterabteilung v o n . . Stamm), Heimatsbezirk; Landsmannschaft; Haus; Farm,
Feld, Acker, Land".
3. Ook eigenschappen, kenmerken en kleuren laten zich vanzelf
niet verder verdeelen of tellen, „grosz, dick; lang; steif, dick, stark
(vom Tuch, Brett u.s.w.) ; unreif; dünn, mager, klein, wenig; Fett,
fett; stumpf (von Scheideinstrumenten); Klugheit, klug, schlau,
listig; gastfreundlich, freigebig; hell; Art, Sorte; Art, Gattung;
Schwärze; schwarze Farbe; weisz, weisze Farbe, schmutzig grau
(z. B. Kalkwand), Staub".
evenmin geluiden, waarbij zich de namen van diverse muziekinstrumenten aangesloten hebben, „grosze Glocke (in Kirchen oder
zum Signal geben für Arbeiter); kleine Glocke, Schell; drei- oder
viertönige kurze Flöte aus Holz; kurze Felltrommel".
4. Verder ook nog de namen van een aantal
vloeistoffen,
schuim etc. „Fluszquelle; Tropfen; Meer; Nässe, Feuchtigkeit
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in hohem Gras und im Walde nach Regen, Tau; Schaum",
Van eenige zaken van min of meer abstract karakter. „Ruhe;
Erlaubnis, Befugnis, Befehl; Bedeutung, Herkunft, Abstammung;
Bereitwilligkeit; Gesetz, Gebot, Bedingung; Schlechtigkeit, Unrecht,
Uebel, siecht, böse; Güte, Freundlichkeit, Wohlwollen, wohlwollend,
gefällig; Freundschaft, Bündnis; Ruhm, berühmt (2 X ) ; Gastfreundschaft; Freundschaft, Einigkeit, Gemeinschaft; Sitte, Charakter;
Sitte, Gebrauch, Gewohnheit, Naturanlage, Eigenschaft; Art und
Weise wie junge Leute sich schmücken, Schmuck der Jungen, Spasz".
5. En tenslotte nog de namen van een aantal maten, tijdstippen
en getallen, die eveneens niet verder verdeeld worden. „Grösze,
Masz; Platz, Stelle, Stück, Fläche; Punkt, Fleck; Grenze, Ende;
Ende; Gewicht, schwer; Ecke, Winkel, Nische; Zeit; Tag, Tageslicht,
bei Tage; Stunde (2 X ) ; Nacht; eins; zehn".
Van welke zonderlinge richtingen heeft de collectieve distinctie
hier soms haar materiaal weten te halen !
De locale

klasse.

De nomina locativa voeren in het jaunde het prefix a-, dat elders
in de taal ook nog als praepositie met de beteekenis „in, an, auf"
voorkomt. Juist als de andere nomina kunnen deze onderwerp van
een zin zijn, de congruentie van de afhankelijke deelen determineeren etc. Het is dus wel degelijk een aparte nominale klasse die
hiermede ontstaat; a-si „das an der Erde"; a-nda o-ni „das im
Hause es-ist" = im Hause ist es; maar nda eni „Haus es ist". De
ontwikkeling op dit punt sluit dus volkomen aan bij wat in de
bantuide groep b.v. reeds het gola te zien gaf.
Aan BLEEK'S prefixvormen pa (kl. 16), mu (kl. Ì8), herinneren
hier ha „hier (aneinander)", mu „hier (in einander)". De jaundevormen doen echter enkel als locale adverbia dienst. Van klassenvorming is in deze gevallen dus geen sprake.
Schematisch voorgesteld ziet het jaunde-klassenstelsel er a.v. uit:
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Zoo vertoont zich in het jaunde dus zeker het primitieve
karakter dat in DREXEL's hypothese over het ontstaan der N.W.
bantutalen past. ') De matriarchale tendenzen beginnen het hier in
het mengproces, dat zich onder het voorttrekken der emigreerende
stammen door voltrekken moest, pas van de totemistische te
winnen. Vooral kl. 5 waai, het typen-zien zoo zuiver bewaard
bleef is in dit opzicht markant. Maar daartegenover staat, dat in
de betrekkelijk jonge kl. 1 de gelijkstelling tusschen de persoonsen de diernamen, welke door de totemistische mentaliteit zoo
gaarne doorgevoerd wordt, gladweg verbroken is. Denkt men zich
in het geheele systeem de blijkbaar jongere formaties een oogenblik weg, dan resten er enkele waardeeringsklassen met één
andere voor wat aan de numerusdistinctie ontsnapt. Dit is dus een
vrij primitieve situatie, die herinnert b.v. aan die van het mangbetu
of alweer het gola.
2. De nominale klassiticatie van bet kimndi.

De Barundi, die in het landschap tusschen de groóte O. Afrikaansche meren ten N. O. van het Tanganjika-meer wonen, geheel in
het uiterste W. van de vroegere Duitsch-Oost-Afrikakolonie, staan
in de litteratuur bekend als een klassiek voorbeeld van een nog
niet afgesloten en in sommige opzichten zelfs nog nauwelijks
begonnen menging tusschen de verschillende volkslagen. Op een
totaal van meer dan 21/2 millioen stamleden dient men er hier
minsten drie te onderscheiden: een bovenlaag, een breede middenlaag en één van de oude resten. De verhoudingen en tegenstellingen
daartusschen zijn veel scherper dan elders het geval is. 2)
De „Herrenschicht" wordt gevormd door de groep der Botassi,
van oorsprong waarschijnlijk hamitische veetelers, die pas enkele
eeuwen geleden het merengebied zijn ingedrongen en volgens de
latere schattingen slechts ruim 100.000 in getal zijn. Zij zijn hoog
en slank van gestalte, en gedragen zich in het algemeen zoo
waardig en zoo trotsch, dat ze, zooals MEYER het karakteristiek
uitdrukt, „zunächst.... selbst dem vielgereisten Europäer....
imponieren". Uit hun stand komt ook de koning van heel Urimdi
(umwami) voort, die in naam geheel het land bezit, maar zich
practisch slechts staande kan houden door groóte deelen van zijn
bezit, vooral koeien, aan de leden van zijn clan en andere grooten
tegen bepaalde contra-prestaties uit te leenen. De rijkdom bestaat
·) Vgl. ook EGON Frh. VON ElCKSTEDT. Rassenkunde und
derг Menschheit. Stuttgart 1934; p. 533—540.
) Vgl. b.v. H. MEYER. Die Barundi. Leipzig 1916.
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hier in de veestapel, die als het ware het stamkapitaal is, waarvan
de „bijproducten" (melk, boter, bloed etc.) wel genoten worden,
maar dat zelf zooveel mogelijk intact wordt gelaten. De Bahutu,
veel kleiner en zelfs eenigszins gedrongen van gestalte, kennen
de veeteelt slechts in zooverre ze die drijven in dienst en ten
voordeele van de adellijke kaste. De landbouw daarentegen, de
eigenlijke grondslag der Barundi-economie, is geheel in hun handen.
Strikt genomen zijn de Bahutu onvrij, maar vaak ook is het aanvankelijke standsverschil goeddeels uitgewischt doordat de Muhutu
sterk aan bezit gewonnen heeft, de rijke Mutussi echter achteruit
is gegaan. De jacht wordt hier als tijdverdrijf wel bedreven door
de prinsen, maar in economisch opzicht beteekent dit natuurlijk
niet veel. Urundi is daarenboven op den duur geheel ontboscht
geraakt, zoodat de meest geschikte jachtterreinen ook verdwenen zijn.
De Batwa tenslotte zijn, volgens het eenstemmige getuigenis van
CZEKANOWSKI, V. D. BURGT, MEYER, SCHEBESTA, SCHUMACHER,
ZUURE, BAUMANN, e.a., stamresten van pygmoide herkomst. In
zeker opzicht zijn ze de alleroudste inwoners van de streek. Maar
zwak van economische en sociale positie als ze waren, hebben ze
al spoedig terug moeten wijken voor de invallen der zooveel
machtiger bantu-stammen. Thans hebben zij zich in dienst der
omwonende volkeren begeven; leven van pottenbakkerij of zijn
zelfs geheel verdwenen naar ontoegankelijke deelen van het
oerwoud, die ze slechts verlaten om aan de rand daarvan een
primitief type van ruilhandel te drijven. De Batwa worden
gewoonlijk niet grooter dan 1.50—1.60 M. en hebben een uitgesproken brachycephale schedelvorm.
Zoo leven in Urundi dus als het ware drie volkeren in één.
Geen stap bijna kan men hier zetten op cultureel terrein zonder
op deze duidelijke driedeeling te stooten. Gedeeltelijk hangt dit
samen met de geringe tijdsduur gedurende welke de verschillende lagen met elkaar in contact zijn geweest en hun totaal
afwijkende economische en sociale oriëntatie, maar ten deele zeker
ook met een bewust cultiveeren der verschillen. Huwelijken
tusschen een adellijken Mutussi en een vrouw van lagere stand,
of omgekeerd, komen wel voor; maar zijn nooit volwaardig voor
de wet. En ook de Batwa, althans die groepen welke zich nog niet
voorgoed ergens gevestigd hebben, huwen het liefst onder elkaar.
Bij de Bahutu werkt soms de oude clan-exogamie nog na.
Op linguistisch terrein blijkt in zooverre direct van de driedeeling van het Barundi-volk, dat de onderlaag der Batwa nog
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resten van een oude eigen taal, het kitwa bezit. En de nieuwere
onderzoekingen wijzen erop, dat deze wel degelijk van oeroud
pygmoid karakter zijn; veel is er echter nog niet over bekend.
In het verkeer met de andere deelen van het volk wordt gewoon
kirundi gebruikt, maar Dr. ZUURE deelt mede dat hun uitspraak
•vrij sterk afwijkt. Volgens MEYER is trouwens ook de articulatie
-van de Batussi niet de gewone. „Im allgemeinen schien es mir,
dasz sie, wie auch in Ruanda, das Kirundi wohl weicher sprechen
und die Endsilben gern verschlucken. An stelle des s oder 55 der
Bahutu setzen sie mit Vorliebe ein ganz weiches seh oder dsch,
anstatt Munjahasi sprechen sie Munjahasch.... und schwer ist
es oft zu unterscheiden, ob der ausgesprochene Endvokal ein α, о
oder e ist. Auch zwischen r, / und d hört man meist keinen Unterschied". Misschien zijn dit nog wel gevolgen van de oude eigen
mondstand. Dr. ZUURE geeft een lijstje vormen en uitdrukkingen,
die speciaal in de koningsclan der Baganwa in gebruik zijn, maar
voegt uitdrukkelijk toe „Je ne crois pas pouvoir y découvrir des
restes d'une langue hamite". 1 ) De afwijkingen zouden half uit
tabu, half uit een zekere précieuse stijlvorming verklaard moeten
"worden. In hoeverre de driedeeling der Barundi ook nog door het
stelsel der nominale klassificatie heenschemert, zal hieronder
vanzelf één van de meest interessante punten zijn waarop we ons
onderzoek voortdurend moeten richten.
Met het kinyarwanda, het kerewe en vele andere talen uit aangrenzende gebieden behoort het kirundi tot de N. O. bantu-groep.
Prominente karakteristieken zijn er wel niet veel, maar het
klassenstelsel is toch steeds vrij uitgebreid. Herhaaldelijk vindt
men hier gedifferentieerd en klaar ontwikkeld wat b.v. in de N. W.
bantutalen nog geheel in elkander geschoven en verward ligt. Het
teeken ki- is het gewone voor de namen van talen; in de gandaondergroep ten N. W. van het Victoriameer treedt do [ru, lu etc.)
-als zoodanig op; ki-rundi, ki-swahili, lu-ganda. Vooral door het
streven van de engelsche regeering, die hier een heele reeks aaneensluitende gebiedsdeelen onder haar jurisdictie gekregen heeft,
begint het kiswahili zich steeds verder in Urundi, Ruanda etc. te
verspreiden.
Als grondslag voor ons onderzoek zijn hier de beide boeken van
F. MéNARD genomen; Grammaire kirundi. Algers 1908. — Dictionnaire français-kirundi, kirundi-français. 1908. In hun bescheiden
') В. ZUURE. Croyances et pratiques religieuses des Barundi, Bruxelles 1929,
p. 169 vv. Vgl. ook L'âme du Murundi. Paris 1932; p. 20 en bijbehoorende noot
•op p. 484.
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opzet en strenge systematiek zijn deze zeer waardevol. De gege
vens van het oudere ietwat oncritische werk van J. VAN DER
BURGT zijn daarmede geconfronteerd. Verder konden we hier ons
voordeel doen met de schriftelijke en mondelinge informaties van
Dr. B. ZUURE, die 17 jaar in Urundi werkzaam was en van zijn
belangstelling in de volkstaal en de volkscultuur reeds in een heele
1
reeks mooie studies blijk gaf. )
Het kirundi bezit 10 nominale klassen met de volgende klassenteekens en karakteristieken:
Oerbantuvormen

Ki rundí

1.

*mu-

*ba- mu-mw-

2.

*mu-

•mi- mu-,mw- mi-,my-

3.

•ki-

•ы-

ba-.b-

Karakteristiek der klasse
Zeer hoog gewaardeerde zaken
Hoog gewaardeerde zaken

ki-.ch-

bi-,vy-

Gewaardeerde zaken

4.

lu-,ni-

n-,ny-

Gewone zaken

5.

ka-

tu-,tw-

De kleine zaken

6.

'ni-

7.

η-,ηγ-,ηζ-

De zaken, waarbij de globale totaal
indruk overweegt

bu-,bw-

(ma-)

De zaken, waarbij het individueele
exemplaar der soort langzamerhand
aanschouwelijk begint te worden

8. •άϊ,Ή. •ma- і-Ді-.гі-

ma-

De zaken, waarbij het individueele
exemplaar der soort volop aanschou
welijk geworden is

9.

•ku-

ku-,kw-

Infinitivi etc.

10.

•pa-

ha-

Locale nomina etc.

De verschillende prefixvormen zijn hier in hun eenvoudigste
gedaante gegeven. Meestal krijgen ze in de practijk echter nog een
„voyelle euphonique", een vocaal elementje van dezelfde kleur
als de prefixvocaal, voor zich; mu-, umu-; tu-, uta-; ba-, aba- etc.
Voor ons doel is dit echter irrelevant. In totaal onderzocht 2177
vormen.
>) J. VAN DER BURGT. Dictionnaire français-kirundi. Bois-le-Duc 1903. —
Uu grand peuple de l'Afrique equatoriale. Bois-de-Duc 1903. — Eléments d'une
grammaire kirundi. M S O S Bd. V (1902); p. 1 vv. (Supplément. Langue des
Watwa, Kitwa; p. 79 vv.). Dr. B. ZUURE. Immana, Le Dieu des Barundi.
Anthropos Bd. XXI (1926); p. 733—776. — Croyances et pratiques religieuses
des Barundi. Bruxelles 1929. — L'âme du Murundi. Paris 1932. Verder no¿.
„Oeroendi-Krabbels" en verschillende series „Afrikaansche Vulpenkrassen'V
(ed. W. VAN EUPEN, Boxtel).
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De le klasse: der zeer hoog gewaardeerde

zaken.

Onder de hoogste waardeeringsklasse van het kirundi valt slechts
één type vormen, nl. 240 persoonsnamen. Van een périphérie in
welke vorm dan ook is verder geen sprake. Men heeft de volgende
serie, waarin alle rangen, standen en klassen vertegenwoordigd zijn:
„celui qui suit un chef, partisan; marié, mariée, épousée; prince;
murmurateur, mutin; homme, mari, en général celui qui fait
épreuve de virilité; acheteur, vendeur, négociant, commerçant,
trafiqant; qui est difficile, méchant, violent; celui qui appelle au
nom d'un chef, crieur public; celui qui enterre, fossoyeur; femme
mariée, épousée; grand, chef seigneur, maître; revendeur;
ingénieux, qui a du talent, prestidigitateur; prisonnier, captif; menteur, imposteur; louche, qui louche; piocheur; celui qui avoue;
fugitif, fuyard, déserteur; ami; priseur; pillard, voleur, bandit,
brigand; homme, individu, personne humaine; suivant d'un chef,
officier; celui qui porte secours, défenseur, guerrier, combattant;
pêcheur; vigilant défiant, prudent, réservé; gardien; protecteur;
piocheur, cultivateur, agriculteur; pupille, fils adoptif; magnifique,
libéral; voyageur; créateur; avare; ennemi, adversaire (2 X);
fils, enfant, petit des animaux; reine, femme d'un chef, d'un grand;
roi, seigneur, suzerain, grand; dévaliseur, brigand, voleur, celui
qui réclame, prétendant; potier; témoin; voisin; celui qui vend,
porte de la paille; avocat, défenseur, plaideur; qui manque, indigent; celui qui a perdu un parent; bon, bienveillant, généreux,
charitable (2 X ) ; lieutenant, représentant, vicaire 1 ); veuve épousée
par le frère du mari défunt, le frère lui-même du mari défunt;
le frère lui-même du mari défunt; enfant sevré; rédempteur; celui,
celle qui cuit la pâte, cuisinier; agonisant; boiteux; fugitif, fuyard,
déserteur; femme, celle qui cuit; celui qui précède pour annoncer,
celui qui sépare le bon grain du mauvais; celui qui fait revenir un
mal conjuré; conjurateur d'un mal; vainqueur, triomphateur,
notable, personage de marque, grand, noble; sorcier, sorcière,
médecin-devin, divinatoire; affligé, embarassé ( 2 X ) ; hypocrite,
celui qui feint; oisif, celui qui refuse de travailler, épousée qui
refuse de parler pour avoir un cadeau; vassal, celui qui appartient
à la deuxième race du Burundi; révolté, garçon; fille, jeune fille;
aveugle; consolateur, heureux, fortuné, bienheureux; habile
ouvrier, matte dans un art, habile, adroit; enfant voleur,
escamoteur; celui qui a les cheveux fournis, personne chevelue; jeune
i)

Ook in kl. 3.
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fille; chasseur; forgeron; le plus jeune des enfants, celui qui vient
le dernier; victime volontaire; fou (2 X ) ; celui qui garde; ami; qui
commet l'adultère; nourricier, nourrice; pillard, brigand, bandit,
dévaliseur; malade, celui qui soigne un malade; malade ( 2 X ) ;
Murundi; cadet, cadette, frère ou soeur moins âgé; affligé, malheureux; surveillant, intendant; chef de file, guide, conducteur;
économe; empoisonneur, faiseur de maléfices; pêcheur; celui qui
règle les différends, arbitre; justicier, juge, magistrat; hôte, étranger, passant; païen, païenne, sauvage, celui qui ne paraît pas
civilisé; vieillard; vieillard, vieux; survivant; celui qui est au service
d'un maître; révolté; chef dans la danse ou dans la guerre,
coryphée, commandant, officier; puissant; prodigue, dissipateur;
porteur; ce qui est retrouvé; celui qui ramasse; qui appartient à
la classe noble du Burundi; envoyé, ambassadeur, messager, courier; celui qui conduit, possesseur; protecteur, patron, riche; chef,
administrateur, gouverneur; celui qui porte; querelleur, chicaneur;
insolent; fille; apprenti, novice, disciple, élève; voleur; préapteur,
maître, professeur; imitateur; assassin, homicide, bourreau; grand
de taille, géant; maraudeur, voleur; 1 ) domestique, serviteur, valet;
successeur; adolescent, jeune homme; batelier, passeur, rameur;
forgeron; timide, réservé, modeste, honnête; ami; descendant;
berger, pasteur, vacher, bouvier; pauvre, sans domicile; vivant;
innocent, enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison; celui qui sait;
enfant qui a suivi sa mère entrée par un nouveau mariage dans une
autre famille; venu; qui ne vient pas; fille; neveu, nièce; petit-fils,
petite-fille ( 6 X ) ; soeur, cousine, germaine; cousin, cousine; frère,
soeur, cousin, cousine; frère; compagnon, compagne; frère, cousin
germain; nom des Batwa ( 3 X ) ; autre nom des Batwa; badin,
causeur, rieur, plaisant; médecin; maudit; défenseur, protecteur,
protectrice; travailleur, ouvrier, manouvrier; surveillant de travaux;
otage; enfant malingre; parent (père ou mère); sauveur; femme;
pauvre, indigent, dépourvu, sans secours, seul; besogneux, indigent,
pauvre; enfant; vieille femme; rival, rivale; épouse; celui qui est
chargé de couper et de servir la nourriture d'un grand homme de
confiance, favori; un méchant; intermédiaire, médiateur, intercesseur, entremetteur; celui qui trait; ami; seigneur, maître; vannier;
taciturne; servante; un partant; neveu, nièce, nègre, noir; paresseux,
oiseux, oisif, indolent, fainéant; celui qui connaît (2 X); celui qui
paye aux parents la dot exigée pour leur fille, gendre; celle qu'on
') Dit woord kan ook tot de derde waardeeringsklasse behooren. Men heeft
zoowel umu-ïumo, pi. aba-suma als iki-suma, pi. ibi-stima.
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prend en mariage moyennant la dot exigée, fille, jeune fille; grand,
puissant, adulte, homme fait; enfant qui a déjà grandi; étranger,
celui qui vient de chez un autre chef; étranger, riche; aimant,
affectueux, amant, amateur; pauvre, indigent, humble, petit; bossu;
veuf, veuve ; habitant (4 X ) ; favori, favorite, préféré, courtisan,
page; voleur; qui appartient à la classe inférieure chez les Barundi;
prêteur; calme, doux, juste, bon; prince; enfant déjà grand; celui
qui rend la justice, juste; celui qui précède, aîné, aînée; grand, le
plus grand, le plus avancé, le plus âgé; vieille femme; vieillard,
vieux; celui qui est envoyé par un chef pour l'exécution d'une
sentence; celui qui inspire de la crainte, du respect; mort". 1 )
Verder zijn er hier nog enkele vormen die in het sg. prefixloos
zijn, maar in het meervoud toch geregeld ba- of b- voeren; „mon
père; ma mère (2 X); ton père; ta mère; son père; sa mère; grandpère (3X); grande-mère (3X)". Blijkbaar gaat het hier uitsluitend
over aanspreekvormen van de allernaaste verwanten. De individualiseering die anders door het klassenprefix wordt uitgedrukt was
daarbij vanzelf al in de sociale situatie gegeven. Vandaar dat het
element nw-, mw- hier gerust kon wegblijven. Zelfs met zoo frequente
vormen als de klassenprefixen ís de taal nog spaarzaam!
De 2e klasse: der hoog gewaardeerde zaken.
De constitutie van kl. 1 heeft blijkbaar berust op een vrij plotselinge stijging van het waardeeringspeil voor den persoon, den
mensch in het algemeen, niet enkel van dat voor enkele speciale
types en groepen daaruit. Juist zooals dit in de bantuide talen b.v.
reeds in het dyola en het serer het geval was.
A. Vandaar dat hier in de 2e waardeeringsklasse met de teekens
mu-, mw-; pi. mi-, my- ook geen enkele persoonsnaam achter gebleven is. Op dit punt van de klasse is er eenvoudigweg een groóte
gaping. De eenige uitzondering daarop schijnt te vormen het door
MéNARD. Dictionnaire, p. 167 2 vermelde umu-nofogo „gourmand"
pi. imi-nofogo. Bij v. d. BURGT komt dit woord echter in 't geheel
niet voor en ook Dr. ZUURE kan het zich niet herinneren. Misschien
staan we dus voor een dialectisch verschil of is het woord zeer
sporadisch. Ook zou het kunnen — suggereert Dr. ZUURE — dat
deze naam ontleend is aan een plant die door lekkerbekken gegeten
wordt. Dan zouden we hier dus voor een zekere beeldspraak staan,
zooals er elders ook nog meer in kl. 2 voorkomen. Verder is er nog
') B. ZUURE. Croyances et pratiques religieuses des Barundi; p. 11—28.
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de vorm umu-rivi „gros monceau, foule, assemblée, multitude,
troupe, réunion, compagnie, société", pi. imi-rivi, die op een bepaald
complex van personen wijst, waarvan natuurlijk niet elk afzonderlijk
lid individueel beaamd wordt.
Maar de vrij omvangrijke périphérie der persoonsnamen is in
kl. 2 achtergebleven. Er is allereerst een groep namen van lichaamsdeelen, die met het eten, gaan of grijpen in verband staan; voor
hart, ziel geest, binnenste van het lichaam etc. „lèvre, bouche
(extérieur), orifice; mâchoire; gorge, gosier; pied de l'homme et
des animaux; devant de la jambe; bras tendu, tenu ferme; intérieur
du corps, âme (2 X ) ; intérieur du corps, coeur, esprit, âme,
intérieur des objets, courage, vaillance; esprit; mânes; corps; cadavre
d'homme; chevelure, cheveux; peau des nègres non frottée de
beurre et paraissant moins noire, nombril; os du nez". Verder een
voor ziektes, ziekteverschijnselen, vermoeidheid etc. „goitre; taie
sur l'oeil; sang qui sort du nez, saignement de nez; tremblement,
frisson, palpitation du corps; fatigue, faiblesse, pesanteur, malaise;
renvoi au gosier". Voor armbanden, armringen en andere versierselen
voor speciale gelegenheden, kostbare kleedingstukken etc. „pendant
de métal qui se porte au cou; bracelet en fer; bracelet en fer plat;
bracelet en cuivre; bracelet en cuivre rouge; petit bracelet en cuivre;
bracelet d'herbe; petit bracelet plat pour les enfants; bracelet tressé
avec l'écorce du bananier; ceinture; ceinture qui sert à retenir le
pagne; ceinture de perles; longues tresses de lanières dont on se
pare dans la danse; ornement en forme de corne recourbée et fait
avec de la corne de boeuf qui se porte sur le cou; habit long; pagne;
habit attaché sur l'épaule; habit qui s'attache sur l'épaule; tout
habit dans lequel on fait passer les mains, les pieds, comme veste,
gilet, pantalon etc.; haillon, chiffon, guenille, loque". En tenslotte
nog die voor „famine, pénurie des vivres; ride; ronflement; bâillement; abouchement, entretien particulier, tête à tête, pourparler,
colloque, conférence".
B. De groep der diernamen omvat enkele woorden voor
runderen, runderteelt etc; voor een drietal gewone huisdieren1),
voor witte mieren, die door de Bahutu plegen gevangen en gegeten
te worden; en tenslotte voor kleine zoogdieren, vogels, insecten etc.
Voor een zoo hooge waardeeringsklasse is dit dus een maar vrij
matige bezetting, „jeune veau, jeune génisse; vache dont le veau
commence à manger de l'herbe; nombreux troupes de boeuf;
') Cfr. H. MEIJER, Die Barundi; p. 47 v. J. V. D. BURGT. Dictionnaire i.v. H..
KROLL. Die Haustiere der Bantu. ZE Bd. 60 (1928); p. 177—290.
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parasite de boeuf; agneau, chevreau, cabri; chien maigre ou malade;
chienne; poulet, poussin; fourmi blanche; nom d'une fourmi blanche;
petite fourmi blanche, termite; nom d'un petit quadrupède; nom
d'un serpent venimeux ( 2 X ) ; nom d'oiseau; nom d'un oiseau à
huppe; lézard; grue couronnée; ver de terre; moustique; nom
niet in doorgedrongen.
De aansluitende périphérie omvat eenige vormen die wijzen in
de richting van de bijenteelt, die hier speciaal door de Bahutu
druk bedreven wordt met het oog op de bereiding van het honigbïer
en het zoetmaken van verschillende spijzen. Ook eenige voor de
termietenvangst, waarover we reeds gesproken hebben. „Ruche
contenant du miel; ruche de plusiers années; alvéole contenant le
meilleur miel; mauvais miel; termitière; grande ouverture d'une
termitière; terre soulevée par les fourmis". Bij de jachttermen zijn
het eerder de namen van het oude inheemsche jacht gereedschap,
vooral lansen, die overwegen, dan wel de woorden uit het practische
jachtbedrijf dat hier bij andere talen soms zoo prachtig in enkele
trekken uitgeteekend kon staan. Ook de vischvangst, die door de
Barundi toch vrij druk beoefend wordt, is slechts nauwelijks vertegenwoordigd. „Long fer de lance ou autre instrument tranchant;
pointe en fer de la lance; lance au fer long ou bien poli, f ramée;
arc, arbalète; carquois ( 2 X ) ; fer de flèche en forme de lance;
nasse; chasse; gibier tué; trou creusé par les bêtes dans le sol;
piste des animaux; piège, embûche, embuscade, tentation". Ook
bij de woorden die op de veeteelt wijzen ontbreekt weer het
practisch-concrete moment. Wel staan genoemd de melk, het bloed,
die genuttigd kunnen worden; de buigzame huid van jonge dieren,
onderdeelen van het lichaam en ziekten. „Lait d'une vache qui
a récemment vêlé; lait sur laquelle la crème commence à se former;
sang de boeuf coagulé ou cuit; peau de veau; muscle du boeuf;
muscle, nerf de boeuf; maladie des boeufs; nom d'une maladie des
boeufs; sentier des boeufs". En tenslotte nog die voor „délivre des
animaux; queue; moelle des os; os de l'intérieur de la corne; corne
dont l'os est extrait; poils hérissés de certains animaux". Ook hier
komt dus slechts bij de eerstgenoemde vorm iets van de eigenlijke
teelt der dieren naar voren, die toch naar alle kanten uit zou
moeten stralen, als de ordening der taalgegevens direct en volledig
aan die der overige sociaal-cultureele feiten der Barundi beantwoordde I Maar de taalontwikkeling is in dit opzicht blijkbaar
vertraagd. De hegemonie van het veetelende element is daar nog
d'insecte; libellulle, demoiselle".
С. Welke volkslaag dan wèl de meeste invloed gehad heeft bij
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de constitutie der hoogste waardeeringsklasse onmiddellijk na de
persoonsnamen blijkt direct uit het agrarische klassedeel. We
vinden hier een deskunde die daarover niet de minste twijfel kan
laten. Blijkbaar zijn de Bahutu hier de groóte bouwers geweest, al
is er natuurlijk een zekere inslag van Batussi-zijde. Men heeft
achtereenvolgens 1. de namen van een aantal belangrijke en nuttige
boomen. „Palmier; sorte de palmier nain; manguier; ficus à larges
feuilles dont l'écorce fournit l'habit; arbre à fruits sauvages qui se
mangent; arbres à fruits sauvages ( 2 X ) ; arbre dont les feuilles
se mangent;arbre dont la feuille sert à frotter ïichansi („pot au
lait en bois") ; arbre dont la racine sert à tresser des bracelets; arbre
qui étend ses branches en forme de parasol (mimosa) ; arbre qui
fournit une matière gluante que les indigènes pétrissent et qu'ils
emploient comme mastic; nom d'arbre épineux; arbre, arbrisseau,
plante, bois; nom d'arbre (10 X)".
2. Van diverse soorten graan, koren, vruchten en groenten,
waarvan er verschillende met speciale vakkennis zijn benoemd,
„grain; grain battu; grain égrené; grain qui a été étendu au soleil;
mauvais grain séparé du bon; graine et plante de courge; balle du
grain; farine tombant de la pierre à moudre; sorgho qui a atteint
sa hauteur; variété de sorgho; tas de sorgho dans le champ, javelles
mises en tas; sorte de fruit charnu produit par la tige du sorgho et
qui se mange; manioc ( 2 X ) ; banane mûre; régime de bananes;
variété de bananes, écorce noire du bananier; nom de la patate
rouge; courge, potiron, citrouille; courge avec laquelle on fait différentes calebasses; calebasse à long col, col de calebasse; asperge
sauvage; fruit de l'umuhiti ( = fourge avec laquelle on fait différentes calebasses); mot., désigne deux sortes de fruits, l'un mangeable de la grosseur d'une orange, l'autre plus gros qui ne se
mange pas".
3. Maar de mooiste reflex van de geheel eigen agrarische
techniek krijgt men bij het volgende groepje woorden, waarin
practisch geheel het landbouwbedrijf, vanaf het eerste rooien tot
het binnenhalen van de oogst, benoemd en beschreven staat. En
met wat een vreugde wordt de jonge loot, het resultaat van zooveel
zorg, begroetl „Endroit où l'on a brûlé les herbes, poudre de
charbon, cendre, herbage, pacage, gazon; endroit gratté, champ dont
on a enlevé les herbes; endroit où l'herbe a été rabattue, foulée;
part de terrain, de travail, quartier assigné à balayer; terrain en
friche; terrain où la semence n'a pas levé, terre stérile; culture,
champ cultivé, plantation; cotylédon; scion; germe de l'éleusine
sortant de terre; première apparition des feuilles (dans certains
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abres), premier printemps; jeune plant d'arbre, bouture; plant
d'arbre; montée raide, appui pour soutenir une branche; manche de
pioche, de hache; serpette, serpe, faucille; long sillon, talus pour la
culture des patates; bord, lisière d'un bois, d'un champ ( 2 X ) ;
récolte de l'année".
4. de woorden voor een aantal planten, struiken, grassen, vooral
welriekende en geneeskrachtige soorten, „nom de plante ( 2 X ) ; nom
d'une plante grasse dont on fait des haies; nom d'une plante grasse
à jus laiteux; plante, tabac, légume, fruit desséché, conserve; nom
d'une plante dont la racine se mange; plante sauvage qui produit un
fruit en grappe; nom d'une plante odoriférante; plante odoriférante,
ce que l'on fait brûler comme parfum; plante odoriférante dont les
feuilles sont employées contre la fièvre; nom d'une plante médicinale; nom d'une plante aromatique et médicinale; plante rampante
dont la feuille est employée comme révulsif; plante employée contre
la diarrhée; ricin (la plante); nom d'un arbuste (2 X ) ; nom d'un
arbuste épineux; nom d'un arbuste et arbre épineux (2 X ) ; arbuste
à tiges fines; arbuste qui produit une petite baie, rouge comestible;
arbuste dont les tiges fines servent à construire Yikihise („cloison,
paroi en tiges fines entrelacées") ; arbuste à longues épines dont la
feuille ressemble à celle du mimosa; ronce, mûrier; herbe des basfonds, marécage, marais (2 X ) ; herbe étendue pour s'asseoir ou se
coucher, couchette de paille à terre ; bambou (plein) ; sorte de liane
épineuse qui sert à divers ouvrages de vannerie; cucurbitacée ressemblant à l'umuhiti et dont le fruit ne se mange pas".
5. Bij het noemen der onderdeden van planten, boomen etc. is
geen enkel deel vergeten, dat in een of ander opzicht van belang kon
zijn. „racine, filament, feuille; feuille de patate; feuille de bananier;
feuille de haricot qui se mange comme légume; feuille tendre de la
courge qui se mange comme légume; dos, nervure principale des
feuilles; tige rampante des patates; tige de sorgho qui a poussé sur
les racines du chaume; tige verte du sorgho et du maïs que l'on suce
comme la canne à sucre; ce qui est détaché d'une tige; gousse verte
du haricot (2 X ) ; gousse verte du haricot mûr et sec; épi en fleur;
fleur des céréales, balle du grain; pointe, germe du grain préparé
pour la bière; fagot, botte, gerbe; chalumeau pour boire; bambou
creux, chalumeau, flûte; arbre non débité, bille; arbre dépouillé de
son écorce, bête dépouillé de sa peau; sorte d'imperméable en écorce
de bananier; tresse en écorce de palmier; lien fait avec l'écorce du
roseau tondue; écorce dont on fait une sorte de flûte champêtre,
chalumeau; branche à élaguer; épi sec coupé, grain non battu; petit
faisceau d'herbes attaché autour d'un arbre, gouttière".
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D. De restgroep is voor een zoo hooge waardeeringsklasse opmerkelijk groot. Als men ziet welk een groot aantal belangengroepen
hier heeft plaatsgevonden, kan men zich best voorstellen waarom
de menschelijke persoon, die toch een verschijning van geheel eigen
karakter in de ervaringswereld is, daarop gereageerd en een nieuwe
klasse voor zichzelf geconstitueerd heeft i Men heeft 1. een aantal
woorden voor huizen, woonhut, onderdeelen die bij de constructie
ervan voor den dag komen, meubels, slaapplaatsen etc. „maison,
résidence, domicile, le chez soi; nouvelle habitation, endroit où l'on
a bâti; habitation ensemble de l'enclos habité (usité surtout au pi.
pour désigner le groupement des habitations dans les bananeraies) ;
maison en ruine, abandonnée; bois de la hutte, perche avec laquelle
on construit la hutte; seuil de la porte, entrée et vestibule de la
hutte; gros lien formé de baguettes recouvertes d'une tresse très
serrée et relié aux imiganda tout autour de la hutte à l'intérieur;
suie qui s'attache à la paroi intérieure de la case; cloison en roseaux,
paravent; couchette par terre, oreiller, monceau d'herbes à la tête
des tas de sorgho; couchette de paille par terre".
2. voor vuur, koken, spijzen, gerechten etc. „eendre (2 X ) ; feu
(2 X); bouillie, gaude; sauce; odeur de grillé, de brûlé; pain; pâte
qui remplace le pain; viande desséchée au soleil; petite palette
dont quelques-uns se servent pour manger; sorte de batte pour
tourner la bouillie, grande spatule".
In 't bijzonder voor genotmiddelen; het inheemsche bier mag zich
blijkbaar in ieders belangstelling verheugen, „mélange de farine et
de jus de bananes pour faire la bière (2 X); bière en fermentation;
bière mêlée d'eau (3 X); bière obtenue avec la lie, piquette; bière
légère, piquette; liqueur de sorgho non fermentée, moût de sorgho;
bière qui a perdu de sa force; ce qu'on boit d'une fois au chalumeau,
un coup de bière, comme nous disions ,une gorgée,; paquet de tabac;
rouleau ou paquet de tabac: boisson ou tabac qui a toute sa force,
sans mélange, pur, bière sans eau; sel; grain de sel".
3. Een groep woorden voor potten, aardewerk en allerlei andere
dagelijksche gebruiksvoorwerpen: „cruche; cruche à l'eau, jarre,
urne; grande calebasse, grand pot; calebasse longue pour le lait;
jarre, cruche, argile pétri, glaise; bois sur lequel on bat l'écorce de
ficus; bois sur lequel on frappe l'écorce pour l'assouplir; baguette
de tambour; baguette, badine; soufflet de forge; peigne, démêloir;
brancard, civière; bois servant à porter les objets qu' on γ attache;
balai (2X); chaîne; pointe de feu, cautère; tuyau; entonnoir; corde,
lien, fibre; manche brisé".
Vooral ook voor diverse soorten stoffen en andere zaken die bij
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het weven en het vlechten te pas komen, „étoffe noire; étoffe teinte
en noir; terminaison d'un ouvrage de tresse, lisière; bord d'une
étoffe du côté non déchiré, lisière; travail de tresse; fil; corde,
tresse; ligne saillante, bande en relief, côté (p. ex. des corbeilles);
bande, bandeau; longue bande".
4. Op het verkeerswezen wijzen de woorden voor „passerelle,
arbre jeté en travers d'un ruisseau; pièce de bois reposant sur
des piliers, traverse; bois du lit, pièce de bois placée horizontalement
sur des traverses; canal, conduit d'eau; chemin délaissé, ancien
chemin".
speciaal voor bergen, dalen, rivieren die men overtrekt, „montagne,
terrain inculte; pied de la montagne; flanc de la montagne, penchant
d'une colline; versant d'une montagne, d'une colline; vallée (2 X);
fosse, tranchée; fossé, fosse, endroit, ravine; fente dans la terre,
crevasse; ouverture, trou, trouée; sable de terre; sable d'eau; eau
de source, fontaine; embouchure d'une fleuve; flot, onde; ruisseau,
petit cours d'eau; bas-fond; bord de l'eau".
voor wind, maand, duisternis en andere feiten uit de omringende
natuur, „vent fort; orage, tonnerre; clair de lune; éclair; ténèbres,
vapeur; ténèbres, obscurité, dernier quartier de la lune; vapeur;
brume, vapeurs; fumée; fraîcheur".
5. Verder nog enkele woorden voor dansen, speciale gevoelens
etc. „danse des hommes; réunion pour la danse en l'honneur des
jumeaux; rassemblement, agroupement, réunion, corvée; bond, élan;
bonté, affabilité, bienveillance; chagrin, mécontentement; querelle,
dispute".
6. Voor zaken van hooge waarde als levensmiddelen, deelen van
be buit. „grand et long paquet de vivres; paquet de vivres grand; gros
paquet; gros fagot, botte, gerbe, tas; abondance; mesure comble,
choses en grande quantité; part de celui qui a levé le gibier; héritage;
promesse de donner, chose promise ou censée promise; dette".
van speciaal karakter, „métier, art, profession; histoire, récit,
parabole; histoire, fable, conte, mythe; odeur forte, mauvaise odeur,
puanteur; amertume, ce qui est amer; cire; présage, surtout mauvais,
mauvais signe; ce qui a disparu; laisse; défense, prohibition; chose
défendue; couvercle; bruit de pas précipités; brusquerie; feu
d'incendie; montée; croix; procès continuels; gros morceau de fer;
fer mal travaillé".
7. Voor plaatsen, tijdstippen etc. „lieu, espace, place; point de
côté; fin; tête, extrémité, sommet, sommité des objets, bord d'une
étoffe du côté déchiré; file, ligne, alignement, rang, série, dix;
comparaison, terme fixé, délai, atermoiement; jour, journée, fois
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(2 X); an, année, époque, saison; temps calme, sans vent".
8. En tenslotte nog die voor „balayure, immondice, chiffon;
saleté, crasse".
De 3e klasse: der gewaardeerde

zaken.

Juist zooals de Bahutu-voorkeur zich vooral in de voorgaande
klasse schijnt te hebben uitgewerkt, is dit in kl. 3 (met de teekens
sg. ki-, ch-; pi. Ы-, vy-) waarschijnlijk met die der veetelende
Batussi het geval. Maar geheel zuiver is de toestand hier in ieder
geval niet meer.
A. Men heeft vooreerst weer een aantal typeerende namen,
vooral voor gebrekkigen, geestelijk onvolwaardigen en andere
tweede-rangsfiguren. „Muet; sourd-muet; maladroit, sot, idiot,
imbécile, bête, idiot; sot, imbécile, idiot (2X); imbécile, niais, idiot;
perclus, paralytique, né avec un défaut; impotent, infirme,
paralytique, bancal, manchot; maraudeur, voleur; lieutenant,
représentant, vicaire; jeune femme non encore mère; vieux garçon,
célibataire, mari que sa femme a quitté; petit enfant; homme fort,
gros; homme fort, raillant, gaillard; fils unique; créature; celui qui
est sacrifié, otage; personne consacrée à Kiranga („Nom d'un esprit
ou démon"). 1 ) Op complexen van personen wijzen de woorden voor
„famille nombreuse, tribu; réunion de piocheurs".
In de périphérie verschijnen vooreerst een aantal namen van
lichaamsdeelen, die op het grijpen betrekking hebben; verder voor
het oog, de voet en de deelen daarvan, beharing, „paume de la
main, main; poing; poignet; oeil, signe de mécontentement ou de
refus qui consiste à abaisser la paupière inférieure avec le doigt;
paupière; pied; talon; derrière du talon; peau; chevelure abondante,
cheveux fournis; coupe de cheveux imitant le cimier; poitrine (2X);
sommet de la tête; pomme d'Adam; épaule; foie; derrière du cou,
nuque, chignon; région du coccyx; cuisse". Voor wonden, ziektes,
rheumatiek, gezwellen, „blessure, plaie; plaie, ulcère; variole, vérole;
sorte de gale; sorte de dartre; mal d'oreille; douleur, rhumatisme
( 2 X ) ; meurtrissure, contusion; bouton, clou, furoncle; chassie;
abcès, dépôt avec une seule tumeur, tumeur; abcès, dépôt avec
plusieurs pertuis; vomissement; rhume de cerveau; coryza, pituite".
Voor de stukken van de gewone kleeding, enkele eenvoudige versierselen, amuletten etc. „habit, habillement, vêtement, costume,
hardes, linge de corps; habit provenant d'un ficus déjà écorcé une
>) B. ZUURE. Croyances et pratiques réligeuses des Barundi, p. 36 vv.
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première fois (2 X ) ; cordon d'écorce de l'habit; lambeau; sandale,
chaussure, plante de pied; parure, ornement; coquillage blanc
coupé en deux qui se porte au cou comme ornement (ikirezi);
amulette qui ressemble à Y ikirezi et comme lui se porte au cou;
grand ikirezi". En tenslotte nog de woorden voor geboorte, honger,
zweet en andere lichamelijke menschelijke feiten, „enfantement,
accouchement, couche; envie de manger du sel; soif ardente; soif
ardente, altération; soif ardente, soleil piquant; sueur; morve, pituite,
roupie; dent ébréchée, place d'une dent arrachée; agitation d'un
muscle, sorte de tremblement local, démangeaison; rire; regard
sévère, oeil, regard; action de souffler dans ses mains; sifflement
spécial accompagné d'un soupir; cadavre de l'homme".
B. Maar het klassedeel waarin zich de Batussi-voorkeur het
scherpst uitspreekt en waarlangs die zeker hier ook pas is ingedrongen, is natuurlijk dat der diernamen. Ook hier getuigen verschillende
namen weer van een speciale aanvoeling en een zekere greep. Zoo
wordt uit de sfeer van de veeteelt b.v. enkel datgene genoemd, waarvoor de sterk mannelijk georiënteerde Hamiet interesse heeft, de
stieren en de jonge dieren; maar — zeer karakteristiek — het
parallelle vrouwelijke element ontbreekt totaal! „boeuf à longues
cornes; boeuf blanc; boeuf noir; boeuf tacheté; gros veau; jeune
veau; veau, petite génisse". Verder voor een aantal wilde dieren.
„bête sauvage; animal sauvage qui ressemble au loup; nom d'une
bête sauvage qui mange surtout les maïs; canard sauvage; animal
sauvage que chassent les Batwa; petit de bêtes sauvages; oie sauvage;
rapace nocturne qui suit ordinairement la hyène". Voor bijtende en
stekende dieren, vooral mieren, „tique de l'homme; punaise; grosse
mouche; parasite, vermine; grosse fourmi noire; fourmi blanche
ailée qui se mange; reine des fourmis blanches; petite fourmi
blanche; fourmi dépouillée de ses ailes". Roofvogels „nom d'un
oiseau de proie qui chasse les poules; nom d'un oiseau de proie
(3 X)". Gevaarlijke slangensoorten, „gros serpent, ver intestinal;
reptile, dont la morsure est réputée dangereuse; petit reptile noir
dont la morsure est réputée mortelle". Klein vee, huisdieren, kleinere
zoogdieren, vogels, insecten. „Menu bétail, chèvre, mouton, brebis;
'petit chien; porc-épic; zèbre; quadrupède un peu plus grand que
le chat sauvage; bête de somme; corbeau; hibou, chat huant;
nom d'oiseau ( 2 X ) ; nom d'un oiseau au chant criard; mot qui
désigne plusieurs coléoptères; papillon; chenille à longs poils; tortue;
nom d'un saurien; crapaud, grenouille; 'araignée, sa toile; ténia,
ver solitaire; nom d'insecte; ténia, ver solitaire; têtard; courtilière,
taupe-grillon; grosse sauterelle; gros ver blanc; limaçon, limace,
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colimaçon; escargot, son coquillage". Alles bijeengenomen een heele
staalkaart!
De aansluitende périphérie wordt ingeleid met een karakteristiek
groepje jachttermen. „son du cor de chasse, de la flûte etc.;
embuscade; cache, cachette, embuscade; bois de l'arc sans sa corde;
carquois; boule; instrument de pêche". Dit zijn geen zaken waarvoor
een landbouwer belangstelling heeft. Verder zijn er nog weer enkele
woorden, die op de vangst van termieten en de bijenteelt betrekking
hebben, „fourmilière (2 X ) ; grosse motte de terre formée par les
termites; termitière de l'umunegene', termitière der impwiri; termitière de l'ïnyabobo; grande ouverture de la termitière de Vinyabobo;
ruche placée dans un arbre; rayon de miel; cruche de miel; alvéole
renfermant la larve de l'abeille". En tenslotte voor klauwen, nest
etc. „griffe (2 X); nid; bouse sèche; sabot des animaux, écaille;
corne dont l'os est extrait".
C. Bij de agrarische ondergroep ontbreekt in de meeste gevallen
daarentegen juist de karakteristieke noot, die de behandeling in
kl. 2 zoo interessant maakte. Zoo zijn het bij de namen van boomen
b.v. minder de vruchtboomen die hier genoemd worden dan wel die
typen, welke om een algemeene technische reden nuttig zijn. „ficus
à habit vieilli et devenu gros arbre; ficus à habit; bananier; grande
euphorbe dont on fait des haïes; grande euphorbe avec laquelle
on fait des herbes, euphorbe des Canaries; cotonnier; arbre dont
les boutons broyés fournissent ime espèce de mastic; arbre sacré,
lieu où l'on offre des présents aux esprits; arbre qui s'élance comme
le palmier et dont la tête est formée par de longues feuilles pendantes; colocase laissée en terre de l'année précédente; arbrisseau,
buisson, fourré, hallier; nom d'arbre (2 X)". Verder zijn er woorden
voor bananen, granen, groenten, champignons etc. „banane, régime
de bananes; variété de bananes ( 3 X ) ; grain formé, non encore
mûre; paquet de grain ( 2 X ) ; graines desséchées qui s'attachent
aux habits; maïs; légume dont la gousse ressemble à celle du haricot;
haricot; ce qui se ceuille, légume; citrouille, potiron ( 2 X ) ; nom
d'un gros champignon qui se mange; nom d'un petit champignon
mangeable; patate; variété d'igname". Voor welriekende of Ыоетепdragende planten, distels, grassen, struikgewas, bosch. „plante
aromatique dont la graine pilée sert de parfum; plante odoriférante;
nom d'une plante odoriférante; nom d'une plante aromatique; nom
d'une plante médicinale; plante dont la feuille imite celle du palmier; plante sauvage qui se mange; papyrus debout; roseau rond
et à noeuds; sorte de lis des champs à fleur rouge; oseille sauvage;
pourpier; fougère; ortie; ortie à tige sans noeuds qui fournit le fil;
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sorte de grand chardon; herbe, foin; herbe qui donne un épi que
mangent les oiseaux; grosse herbe pleine qui sert à différents
ouvrages; herbes et broussailles brûlées; chien-dent; broussailles,
maquis, brousse; broussailles, maquis, lande; arbuste qui produit
l'indibu; fourré, hallier; forêt, bois, futaie". Verder voor diverse
onderdeelen van planten, boomen etc.; vooral voor de schors die
wel tot kleeding verwerkt wordt, het blad, de nervatuur etc. „tronc
du bananier, son écorce; feuille desséchée du bananier; écorce du
bananier (2 X); sorte d'imperméable en écorce du bananier (2 X);
tronc du ficus à habit; tronc de ficus écorce; ficus dépouillé de son
écorce; germe du sorgho et du maïs sortant de terre; deuxième
enveloppe du grain de sorgho; écorce coupée de la tige du sorgho;
écorce déchiquetée de la tige verte du sorgho ou du maïs; tige de
sorgho improductif; nervure de la feuille du colocase; racine du
papyrus; gousse verte du haricot à maturité; feuille dure de la
courge; feuille; feuillage; écorce, cosse, écale, coque, pelure; écorce,
aubier, éclat de bois; branche très feuillue; son de la farine, bran;
souche d'arbre, d'arbuste; peluse, épluchure; pied de plante composé de plusieurs tiges on rejetons, talle." En tenslotte een
heterogene groep voor tuinen, landbouwvelden in diverse stadia
van bewerking, kalebassen etc, waarbij eveneens weer de typische
agrarische noot makkelijk naar voren had kunnen komen, indien
daarvoor belangstelling bestaan had. „coin de culture à soi (traduirait .jardin'; bande de terrain cultivée; lopin de terre à cultiver
pour une pioche; champ d'éleusine après la récolte, éteule; champ
de haricots après la récolte, tige sèche du haricot; champ de sorgho
avant le sarclage; ce qui reste de la récolte après une année; hache,
cognée; moelle des végétaux; trou dans un arbre; tas, monceau
d'herbes dans un champ; endroit couvert de papyrus; courge,
calebasse; courge conservée pour la graine; courge, gourde, calebasse (sert de baratte); calebasse pour puiser l'eau; calebasse pour
l'eau avec ouverture en haut et en côté".
D. De restgroep vertoont hier ongeveer dezelfde structuur als
in kl. 2, maar het waardeeringspeil is vrij sterk gedaald. Men heeft
1. een aantal woorden voor de woning, schuren, bergruimten, onderdeelen daarvan, meubels etc. „maison mal construite ou en mauvais
état, bicoque, baraque, galetas, masure; vaste enclos, belle et solide
habitation; grenier réserve ( 2 X ) ; grenier, réserve (ouvrage cylindrique en roseaux qui se trouve en chaque enclos) ; partie de l'enclos
située derrière la hutte, cour de derrière; ouverture étroite et basse
qui sert d'entrée à la cour située derrière la hutte; charpente de
la hutte non couverte de paille; charpente du toit; ventouse; siège,
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banc,chaise; petit lit d'enfant; ouvrage en roseaux servant de table
pour déposer du grain etc.; natte, estere; sorte de natte faite avec
des bandes d'écorce de roseau entrelacées".
In 't bijzonder nog een groepje namen voor afsluitingen van de
voor het vee gereserveerde ruimten, „clef; ce qui sert à boucher,
à interdire un passage, barragç; bois pour fermer la porte, bâcle,
loquet, verrou, clef; bois placés en travers de l'entrée pour retenir
les boeufs, barrière; pièce de bois mise en travers pour fermer la
porte, bâcle, bâton".
2. Op het verkeerswezen
duiden alleen enkele woorden voor
wegen, bruggen en primitieve draagstoelen, waarin de hoogere
standen zich plegen te laten vervoeren, „chemin; pont ( 2 X ) ;
passage d'une rivière, d'un ruisseau, gué; radeau en roseaux; lieu
où l'on a passé la nuit, campement, étape; litière; litière, palanquin,
tout ce qui sert à porter; assemblage de bois sur lesquels les Barundi
portent leurs morts ou blessés, brancard, civière". Bij die voor
onderdeelen van het landschap zijn het slechts de gewone deelen
die benoemd woeden; het dynamische moment ontbreekt vrijwel.
Men schijnt vooral met de gewone weideplaatsen en wedden voor
de dieren te doen te hebben, „pays, région, contrée; terrain égalisé;
plaine, steppe, plateau, endroit découvert; dépression de terrain,
pli, sinuosité; détour, sinuosité; terrain inculte; terrain égalisé;
motte de terre; trou en terre; grande montagne; pierre
semblable au grès; pierre en fleur de terre, en général: ce qui est
à fleur de terre ou de peau; boue qui s'est attachée aux pieds, à la
pioche etc.; grès réduit en poussière; endroit marécageux; nappe
d'eau; fosse, creux dans le sol, excavation, puits, réservoir; endroit
large et profond d'un cours d'eau, bassin". Ook de gewone atmospherische omstandigheden, regen, wind, zon, schaduw etc. staan
híer nog aangeduid. „Nuage, nuée; vent impétueux produit par de
prétendus sortilèges pour tuer ou incendier; bruit produit par une
forte pluie ou par la grêle, orage; tourbillon, rafale, bourrasque;
averse subite; tempête, ouragan, bourrasque; brouillard; tremblement de terre; averse subite; disque apparent du soleil après son
coucher réel; soleil couchant; soleil piquant, éclat du soleil; lueur
intermittante; rayon de soleil, lueur; ombrage, endroit ombragé;
ombre; temps sombre, couvert, nuageux; pleine lune; fraîcheur,
froidure, froid, froideur". De waardeeringsdifferentiatie tegenover
de voorgaande klasse is hier zeer karakteristiek!
3. In de geestelijke sfeer liggen een aantal woorden voor
magische handelingen,
wondere
feiten, amuletten,
tabu-overtredingen, „énigme, action magique, charme magique, fascination
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(2 X ) ; prodigue, merveille, miracle; épreuve du feu; amulette,
fétiche, tout ce qui sert à la sorcellerie; cahute consacrée aux esprits,
bois sacré, endroit sacré; conte de veillée, allégorie, fable, mythe;
prière; faute, mal, péché, deuil; faute, péché; mal, péché, mauvaise
action, vilenie; mensonge".
4. Woorden voor bezit, geschenken, kostbare zaken etc. „chose,
bien, propriété, ce qu'on possède; objet d'échange, marchandise;
ce avec quoi on achète des vivres, objet d'échange; dépôt, ce qu'on
a reçu en dépôt; lieu de dépôt, trésor, casier; récompense pour un
objet trouvé; présent en vivres à l'occasion d'un deuil; paquet de
vivres; paquet de sel; moitié d'un paquet de sel; emprunt, prêt;
abondance des vivres; promesse, testament; pièce, morceau d'étoffe,
linge, mouchoir, lange; fer; grand anneau de cuivre en forme de
spirale".
Voor het inheemsche hier, tabak, resten van lekkernijen etc. „jus
de bananes en fermentation; bière mêlée de miel, miel, boisson;
pâté préparée avec le grain germé pour faire la bière; rouleau de
tabac; pain de tabac; tresse, corde, rouleau de tabac; ce qui reste
aux lèvres après qu'on a bu ou mangé; reste de pâte, conserve de
la veille".
Voor uuren, arbeid, leengoederen, enkele halt abstracte begrippen
etc. „feu allumé dans l'enclos pour les boeufs; feu allumé pour se
chauffer (en dehors du foyer) ; brasier; travail, ouvrage, devoir,
tâche, occupation; travail, ouvrage; livre; épouvantail; beauté, ce
qui plaît; fin, malin, habile; pensée, idée; ressemblance, portrait,
apparence, espèce, sorte, manière, mode; jeu; empêchement; croissance rapide, accroissement".
5. Voor allerlei nuttige instrumenten als de houten pinnen en de
touwen waarmede het vee wordt vastgezet, manden, aardewerk etc.
„piquet; pieu, poteau; bout de bois, tronçon coupé, bâton; longue
perche servant de bâton, gaule (2 X ) ; planche, morceau de bois
coupé, fendu; lien, chaîne; lien pour attacher par les pieds; noeud
coulant; panier, grande corbeille; corbeille servant de plat; panier
pour porter le fumier; grand panier cylindrique avec couvercle
conique; panier tressé avec l'uvuvumzi; pot au lait; pot au lait en
bois; vase fêlé; ustensile; instrument pour creuser, pic; pilon; seau,
ce qui sert à puiser; scie (3 X); ciseau à angles recourbés qui sert
à dégrossir, sorte de gouge; ardoise; sorte de cuiller en bois dont
on se sert pour séparer la beurre du lait battu; échelle; couvercle,
bouchon; dégourdi, expéditif; raie, liteau, strie; tison non enflammé;
planche, règle; manche de serpette, de couteau; poignée".
6. Voor hevige gevoelens, aangename geuren, kleuren, zaken
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met een speciale gevoelswaarde, „haine, inimitié, aversion,
antipathie, rancune; défaveur, disgrâce; fâcherie, mutinerie; rire,
sourire, amusement, badinage, plaisanterie, raillerie, moquerie;
aromate, parfum, arome (2 X ) ; couleurs bariolées, bariolage,
bigarrure; prison; insulte, invective, injure, offense; guerre, combat,
lutte; danger, péril, celui qui affronte le danger; danse des femmes".
7. Voor bepaalde plaatsen, deelen, tijdstippen etc. „lieu, place,
endroit, emplacement; endroit où l'on s' assied, où l'on reste;
morceau, partie détachée, parcelle; tranche, morceau; partie,
morceau, portion, fraction, tronçon; division, partie; moitié; gros bout,
partie inférieure; point de côté; mille; matin, matinée; moment,
instant, heure, place; heure, moment, instant; saison sèche (de mai
à septembre) ; comparaison, terme fixé, délai".
8. En tenslotte nog een heterogene groep, „mortier, limon;
pinçure; raclure, copeau; mal poli, grossier; fourmillement, engourdissement; mal poli; trou, cavité, creux; gros, fort, obèse; monceau,
tas, amas, pile, collection, réunion; illusion, aberration; trou provenant d'une déchirure, déchirure; flot, onde, repli du serpent; ce qui
est plat comme le plat de la lance etc.; jonc qui a servi à faire le
paquet du sel et qu'on distribue aux chèvres; ce qui vient de
Yimbuga".
Hoe hoog de waardeeringsgraad is die aan de Ai-, Ы- klasse ten
grondslag ligt, volgt nog uit het feit, dat van elke stam uit een andere
klasse een soort augmentativum afgeleid kan worden, enkel door
toevoeging van deze prefixen. MéNARD spreekt heel mooi van een
„classe de la grandeur". In-shuri „veau" maar iki-shuri „gros veau";
иги-пуепуеті „étoile" maar iki-nyenyeri „grande étoile, planète"
etc. Bij sommige beteekenisgroepen komt het hooge niveau, naar we
gezien hebben, trouwens ook duidelijk naar voren.
De 4e klasse: der gewone zaken.
Veel meer het gewone levenspeil der negers wordt geraakt in de
4e klasse met de teekens sg. ru-, rw-; pi. л-, nz-. Men kan zelfs
zeggen, dat hier tengevolge van de groóte omvang der voorgaande
klassen reeds nu en dan een zekere depreciatie begint door te
dringen. Het aantal namen voor kleine, geringe en onontwikkelde
zaken is althans opmerkelijk hoog.
A. Direct begint dit al bij de persoonsnamen, waarbij vooral die
voor kinderen opvallen, „enfant à la mamelle, enfançon; petit enfant;
enfant qui vient après beaucoup d'autres; nom donné aux sorciers;
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famille nombreuse, tribu". Bij de laatste vormen zal het beamingstype wel de doorslag gegeven hebben voor de indeeling.
In de périphérie verschijnen de onderdeelen van hand en vinger,
van het gezicht en van verschillende andere grootere maar onbewegelijke deelen. „pouce; doigt; petit doigt, le dernier doigt; paume
de la main, une poignée; ongle; tête; front; menton; langue; barbe
blanche, cheveu blanc; vessie; cordon ombilical; intestin, boyau;
'épaule; jambe de l'homme, jambe de derrière des animaux, gigot;
côté, côte (os) ; buste, haut du corps". Het aangegeven woord ook
wel in kl. 3. Enkele woorden voor ongesteldheden. „hydropisie; gros
rhume, forte toux; étourdissement, vertige; teigne, gerce; torticolis;
entaille, taillade, blessure, coupure, balafre". Voor versierselen die
uit kleine onderdeelen bestaan en merkwaardigerwijze ook voor
breede omgeslagen kleedingstukken. „perle; perle longue; collier de
perles, ornement autour du cou; petit bracelet en cuivre; petits
pendants de cuivre qui se portent au cou; ornement en fil de métal
tordu qui se porte aux jambes et aux bras; sorte de grand manteau
qui enveloppe tout le corps; 'habit à longues franges (3 X)", Voor
de geboorte van een kind, tranen, geluid etc. „couche, enfantement;
larme, pleur; cri, bruit, tapage; mort; deuil (3 X)". Welk een
prachtige beteekenisnuance in deze laatste gevallen I
B. Bij de diernamen staan vooral insecten, kleine zoogdieren en
vogels genoemd, „grande fourmi noire; nom d'une espèce de fourmis
blanches; nom d'une fourmi noire; abeille; mouche luisante, luciole;
tout insecte qui dévore les plantes; 'araignée, sa toile; sauterelle,
criquet; lièvre, lapin; nom d'un oiseau semblable au serin qui suit
ordinairement les boeufs". Bij de vormen voor mieren en bijen zijn
hier alle economisch georiënteerde bijgedachten blijkbaar verdwenen.
De périphérie geeft opeens een prachtig groepje jachttermen te
zien. Wel een bewijs hoe het jachtbedrijf hier in de volkswaardeering gedaald is! Uit religieuse motieven mag het vleesch van de
buit hier niet gegeten worden; het wordt voor de honden geworpen.
Alleen de Batwa trekken er nog wel eens op uit. l ) „Chasse, le
groupe des chasseurs; lance ayant un côté brillant, l'autre terne;
bois de lance; flèche; fer de flèche barbelée; corde de l'arc; corde
de nerf de boeuf le plus souvent employée pour l'arc et les instruments de musique." En verder enkele woorden voor de dierenhuid,
de voornaamste opbrengst van de jacht die voor kleeding te
gebruiken is; voor kleine onderdeelen van het dierenlichaam etc.
•j J. V. D. BURGT. Dictionnaire français-kirundi. s.v. Chasser; H. MEYER. Die
Banindi; p. 36 vv.; 26 vv.
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„peau; peau dépouillée; aiguillon des abeilles, dard des insectes;
plume, aile des insectes; dépouille des animaux, mue; collier de
chien; ouverture de la ruche."
C. In de agrarische afdeeling heeft men vooreerst de woorden
voor een groep weinig kostbare grassen, biezen, mossen etc. „grande
herbe creuse dont on fait des chalumeaux; nom d'une herbe fine;
mauvaise herbe qui pousse dans les champs et dont ou se sert pour
tresser des corbeilles; jonc dont on tresse les nattes; chanvre; grosse
paille pleine dont les enfants font des flèches; grande mousse qui
pousse dans les endroits humides; brousaille, brousse, herbes; haie,
barrière; nom d'une plante vénéneuse; roseau, papyrus; "papyrus
debout; eleusine verte". De deprecieerende factor is hier soms zeer
duidelijk. Verder voor enkele kleine vruchten, aanplantingen van
bananen etc. „fruit rouge de la forme d'une prune longue, tomate;
sorte d'oignon dont on se frotte; sorte d'arachide; calebasse; courge
dont la feuille d'un vert tendre est rugueuse; mauvais sorgho qui
ne mûrit pas; blé, froment; bananeraie ( 2 X ) ; vaste bananeraie
avec des habitations nombreuses, rendrait ville". Knoopen, aren,
fijne takjes, dekbladen etc. van diverse plantensoorten, .„noeud
d'tme tige, nodosité, articulation, article, jointure; épi ou haricots
plein, un panier; tige fine servant de bâton, baguette; enveloppe du
grain d'éleusine; gousse verte du haricot à maturité; fronde; feuille
de la colocase ; feuillage que l'on suspend à l'un des liens
circulaires.. de la hutte quand un enfant est né". Deze laatste vorm
valt indirect nog onder de périphérie van de bij de personengroep
genoemde namen van kleine kinderen. Voor stokken,
gespleten
takken etc, brandhout, groeiplaatsen van grassen e t c ; en tenslotte
een woord dat op het begin der oogstperiode wijst, „assemblage de
bambous fendus par la moitié servant à porter des paquets, des pots
etc.; bois de chauffage; bûche; bande d'écorce de roseau, brasse;
endroit couvert de papyrus; endroit où les herbes sont plus abondantes; époque où les haricots de la première récolte sons mûrs".
Een prachtcollectie van vormen en zeer duidelijk van karakteristiek!
D. Van subtiele aanvoeling getuigt de restgroep van kleine dingen
die hier benoemd staan. Men heeft 1. een aantal woorden voor de
nauwe en lage woonhut, onderdeden
daarvan, „enclos, enceinte,
cour intérieure, clos, parc, mur d'enceinte, clôture, palissade; compartiment de la hutte servant d'étable pour les veaux; charpente
conique de la hutte; toit conique de Yikigega; sorte de clayon en
roseaux construit au dessus du foyer (rendrait .plafond'); cloison
entourant le lit, alcôve; claie en roseaux, porte; limite, frontière,
confins; dessous du lit". 2. voor kalebassen, klein
aardewerk.
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„calebasse, écuelle; calebasse pour la bière et le lait; calebasse
servant surtout à boire et à puiser, godet (3 X) ; pot en terre, jatte,
marmite en terre; bord d'un vase". 3. voor kleine dingen, „étoile;
nom de lune (pendant laquelle mûrit la récolte); paquet de vivres
petit; clef (pour ouvrir); cauris; fourreau, gaine, étui; rasoir (4 X);
croûte, gratin, crème". 4. voor kruimels en kleine deelen van iets.
„parcelle qui se détache, miette; demi-brassée, ce qui peut tenir un
bras replié, le bras lui-même; jet (d'un liquide) ; côté, part, portion".
5. voor wat lang en smal is, vooral ook twijgen, „hachette étroite
et longue; pique; poinçon en fer, broche à tresser; aiguille (2 X);
fil de métal; clou, pieu pour fixer, pour tenir tendu, cheville; pièce
transversale placée sur deux bois plantés en terre pour franchir au
jeu; baguette, verge". 6. wat klein en rond is, in druppels of zelfs
in poedervorm verschijnt, „couronne; bourrelet d'herbes qui sert à
déposer un pot de bière, de lait; fétiche, grande amulette; 'rosée
(2 X); grêle; brume; pluie fine, brume; pluie de quelques gouttes;
pluie continue; pluie qui tombe obliquement poussée par le vent;
gravier, petits cailloux; poudre magique; poudre des sorciers".
7. voor lichte geluiden; wat bewegelijk is zooals vlammen of stroomend water of althans de bijgedachte daaraan opwekt; wat op het
begin van iets wijst of slechts kort duurt en voortdurend verandert.
„sonnerie de grelots; sonnerie de calebasses; sifflement; danse avec
chant; chant, chanson, cantique, jeu de mots, jeu d'esprits; joie,
jubilation, allégresse; escamotage; curiosité, rapport (vrai ou faux);
flamme; tison enflammé; torche; rivière, fleuve, grand cours d'eau;
eau que l'on fait chauffer avec des pierres elles-mêmes chauffées;
barrage, bassin d'eau, réservoir, abreuvoir; commencement de la
saison pluvieuse en retard; signe, marque, indice, signal, indication,
symptôme, insigne, exemple, modèle; tour de rôle, place; tout objet
qui sert un an, tout ce qui a passé une année". 8. wat licht is en
naar boven komt drijven, „eendre qui s' élève au dessus du feu;
impureté à la surface de l'eau; écume de la bière". 9. de plaatsen
of de instrumenten waar of waarmee iets klein gekapt of gemalen
wordt: „endroit où l'on coupe du bois; 'bois sur lequel
on bat l'écorce de ficus; pierre à moudre (sur laquelle on moud);
grande pierre plate, rocher plat, rocher à fleur de terre; grand
panier rond et plat qui sert à vanner, bluter etc., van, blutoir, crible;
forge, atelier de forgeron". 10. Een zekere depreciatie schijnt door
te schemeren bij de woorden voor „lait aigre; endroit où l'on jette
les cadavres; abri provisoire; cahute provisoire". 11. Zeer markant
Verder komen nog de woorden van eenige gewone genotmiddelen
is tenslotte ook de indeeling van „humilité".
28
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voor. „farine de sorgho mêlée au jus de bananes; jus de banane;
pâte faite à l'eau froide, sorte de pain sans levain cuit sous la
cendre". En merkwaardigerwijze ook de aanduiding voor „pâturage". Dit woord zou men zeker in een der hoogere waardeeringsklassen, b.v. kl. 3, verwacht hebben !
Tenslotte nog een heterogene groep, „voyage, marche; tâche,
devoir, affaire, procès, jugement; table; cire à l'entrée de la ruche
employé par les indigènes comme mastic; sortilège pour faire revenir
la femme à la maison; inimitié, haine, aversion, antipathie, avarice;
invasion ennemie, désastre, malheur; champ de bataille; terre
noire; terre noire des ruisseaux, boue, bourbe, fange; apupi, étai,
longue corde pour descendre la ruche". Verschillende van deze
vormen zullen hier wel opgenomen zijn vanwege hun „gewoon,
dagelijksch" karakter.
De 5e klasse der kleine

zaken.

De vijfde kirundi-klasse „exprime", zooals MéNARD het kort
formuleert „l'idée de petitesse et de petite quantité. Dans le premier
cas elle forme le diminutif, dans le deuxième cas elle sert à rendre
notre expression un peu de..". Vanuit alle andere klassen kunnen
de verschillende stammen een oogenblik van deze specifieke nuance
komen profiteeren; umu-ana „enfant" maar ak-ana „petit enfant";
ivy-ukurya „nourriture" maar utw-ukurya „un peu de nourriture".
De 5e klasse (ka-; pi. tu-, tw-) is m.a.w. weer half een gewone
morphologische groep, zooals we er al meer in de bantuide en bantu
nominale stelsels ontmoet hebben. Maar dit neemt niet weg dat
hier aan de andere kant juist als in het serer reeds een soort
„stollingsproces" ingetreden is, waardoor de teekens ka; tu zich
bij sommige stammen speciaal en voor goed vastgezet hebben. Deze
vormen hebben de 5e klasse „pour classe propre". De concurrentie
met kl. 4, die zulk een sterke deminutieve inslag toont, treedt hier
vanzelf duidelijk aan deL. dag. Het zijn telkens vrijwel dezelfde
semantische karakteristieken die terugkeeren.
A. Bij de persoonsnamen heeft men die voor luiaard en misbaarmaker, „fainéant, flâneur; celui qui pleure ou crie sans motif". En
die voor „grand tambour du roi, tambour du royaume, tambour
sacré". Dit woord had men wellicht elders verwacht, maar het zal
wel weer het beamingstype zijn dat bij dezen functiedrager de doorslag heeft gegeven.
Verder nog een groepje voor kleine en holle of inwendige deelen
van het lichaam, „creux de l'estomac; intérieur de la bouche, gueule,
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bec; foetus". En voor ziektes waarbij men veel kleine vlekken op het
lichaam krijgt of telkens met kleine hoeveelheden vocht etc. verliest.
„Variole, vérole; sorte de gale; rhume de cerveau; maladie du ventre
chez les enfants; mal à la tète d'un seul côté".
B. Bij de diernamen die voor dieren met een lange en spitse
snuit, meestal insecten die gaatjes in de bladeren etc. maken; en
voor een blijkbaar minderwaardig type rund. „charançon; nom d'un
grand oiseau au long cou et au long bec; grillon; nom d'un petit
épervier; nom d'un épervier plus gros que l'akacha; insecte qui
dévore les feuilles de courge; sorte de martre dont la fourrure ressemble à celle de la zorille; chauve-souris; chat sauvage ( 2 X ) ;
boeuf roux; boeuf rouge".
Vervolgens nog die voor honigcel in de bijenkorf en natuurlijke
huidvlekken. „alvéole, cellule du rayon de miel; empreinte, impression, moucheture".
C. In de agrarische sfeer is alleen de vorm voor een bepaald type
boon gevonden, dat tot de laagste waardeeringsklasse dalen kon.
Wel een bewijs hoe hoog overigens dit gebied staat in de volksachting, „légume ressemblant au haricot".
D. Ook de restgroep vertoont weer aardige beteekenisnuances.
Men heeft 1. de woorden door de grenzen van de eigen nauwe woonruimte, onderdeden van de hut, kleine meubels, „les environs, la
contrée que l'on habite, le voisinage; pourtour d'une hutte; ouverture
dans la paroi de la hutte, fenêtre; charpente conique de la hutte;
sommet de la charpente conique; maisonnette consacrée aux esprits;
petite table en roseaux". Of de negers hier dus ook de tegenstelling
met de frissche ruimte buiten voelen!
2. Voor kleine versierselen, deelen of resten van iets, kleine
stekende instrumenten, „perle ronde de moyenne grandeur; ration;
reste; instrument pliant dont se sert le sorcier pour tirer ses augures;
petit instrument.. pour marquer l'étoffe".
3. voor lichte en zachte winden, kleine heuveltjes of dalen in het
omringende landschap, verschillende namen voor de maan. „vent
léger, zéphir, air; petit vent frais, zéphir, air; petite montagne,
colline; mont-colline, mamelon; tertre, monticule; vallon; nom de
lune (octobre-janvier) ; nom de lune (ordinairement pluvieuse) ; nom
de lune (3 X)".
4. voor wat begint, schuimt, stroomt; plotseling opkomt of uit de
hemel ineens neer komt dalen, voor wat diep verborgen is. „aurore;
époque des premières pluies; savon; sanguine; émulation, courage,
provocation; descente abrupte; prodige, merveille, miracle; épreuve
du poison; secret; 'ce qui a disparu".
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5. Een zekere depreciatie schijnt door te schemeren bij de woorden voor „natte usée (terme d'insulte); campagne, désert, tout ce
qui n'est pas habité ou cultivé; injustice; rugosité ( 2 X ) ; variété
de tabac; rassasiement".
De 6e klasse: van de zaken, waarbij de globale totaalindruk
overweegt.
Juist als het stelsel der gewone waardeeringsklassen in het kirundi
rijker gedifferentieerd is als b.v. in het jaunde, is dit ook weer met
die het geval welke op het langzaam indringen van de numerusdistinctie in de taal gebaseerd zijn. Dit proces is hier zeer nauwkeurig te volgen. Het interessante moment is vooral, hoe de nieuwe
nuance soms opeens in gebieden weet in te dringen, waar naar europeesche beoordeeling geheel andere distincties verwacht zouden
worden. Aan de plurale kategorie zit voor de nigritische mentaliteit
nog een bijzondere noot vast, die er in het W. allang af is. Men heeft
vooreerst een klasse, waarin het globale typenzien nog de eenig
heerschende is; de teekens ervan zijn zoowel voor het sg. als het
pi. π-, ny- of nz:
A. Van de persoonsnamen zijn er hier een heele reeks terecht
gekomen, die op bepaalde typen en figuren wijzen, „femelle; vassal
anobli, considéré par son suzerain comme membre de la famille;
femme privélégiée d'un polygame; premier-né; fille nubile, jeune
fille, vierge; enfant ayant atteint l'âge de raison; parent, ami (par
extension); survivant; coureur, marcheur; économe; tambour; orphelin, orpheline; orphelin, enfant abandonné; celui qui a perdu un
parent; celui qui fait des reproches ( 2 X ) ; celui qui renseigne,
informe, avertit". Zooals gewoonlijk ook weer speciaal een stel voor
gedeprecieerde typen, als zieken, ondergeschikten, misdadigers etc.
„faible, impotent, langoureux; celui qui est impregné d'ibinyoro (sorte
de syphilis); homme sujet d'un chef, bouclier; servante, fille,
domestique d'un chef, bonne; envoyé, ambassadeur, messager,
courier; femme stérile, vache stérile; qui se plaint, qui n'aime pas;
enfant pleureur; nomade, vagabond; fripon; avare". Op complexen
van personen wijzen de woorden voor „armée, bataillons; foule,
multitude, assemblée, rassemblement, troupe, bande, compagnie,
légion".
Als périphérie sluiten aan de woorden voor groóte ronde lichaamsdeelen, dikke deelen; buik, vrouwenborst, zwangerschap etc.; gewrichten en complexe deelen; haren, baard etc. „bosse; occiput;
front proéminent; ventre, panse, sein, intérieur du corps; estomac;
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foetus; grossesse, foetus (2X); enveloppe, délivre de la femme;
mamelon, bout de la mamelle; mollet; coude; jarret, articulation du
genou; sourcil, cil; favori (barbe), poil de la poitrine; touffe,
panache, huppe, houppe". Voor ziektes waarbij men uitslag krijgt,
gezwellen, duizelingen, toevallen, „maladie attribuée au contact de
Yunburu („gale de la tête") ; recrudescence de Yibinyoro („sorte de
syphilis") ; maladie attribuée au sort; maladie, mal; cicatrice, balafre,
stigmate; incision, saignée, scarification; enflure, tumeur, contusion,
petite bosse; brisure d'un membre, fracture, douleurs; berlue, vertige,
étourdissement; épilepsie; envie de vomir, naussée, haut-le-coeur;
fièvre". Voor breede en lange kleedingstukken, vooral een zeker
type omslagmantel, „habit des grands, habit princier; habit solide;
habit tacheté; peau dont se parent les danseurs; étoffe ou peau pour
porter l'enfant sur le dos, hotte; coquillage qui se porte au cou
comme ornement; sandale". En tenslotte voor corpulentie, lichaamsvochten en 'Vetten, honger, dorst, woord etc, waarbij vanzelf eveneens weer níets met de gewone numerusdistincties aan te vangen ís.
„corpulence; bave; bile, fiel; brillant du corps frotté de graise,
brillant des objets, vernis; faim, famine; faim, maigreur; soif; parole,
affaire, jugement; peine, mécontentement, chagrin, affliction; rêve,
songe; mouvement de la tête se renversant et se tournant de côté;
claquement des doigts".
B. Het aantal diernamen bedraagt niet minder dan 83. Alle
deelen der inheemsche fauna zijn vertegenwoordigd; we weten al
waarom. Nuttige runderen, verscheurende dieren, groóte en kleine
zoogdieren, slangen, vogels, insecten, visschen etc. te kust en te keur.
„taureau en général, mâle des animaux dont la chair se mange;
boeuf aux cornes pendantes; boeuf, vache; boeuf sacré du roi; boeuf
aux cornes courtes; boeuf sans cornes; vache conduite au taureau;
vache qui a récemment vêlé; vache qui ne donne pas de lait; veau;
lion ( 2 X ) ; chat tigre, serval; léopard; crocodile; hippopotame;
rhinocéros; éléphant; sanglier, porc; nom de la hyène; sanglier,
porc, cochon; bête féroce en général, en particulier désigne surtout
le léopard et la hyène; animal, bête sauvage, pécore; bête égorgée,
victime immolée ou à immoler, boeuf choisi pour être égorgé;
monstre, en général les animaux les plus gros; mâle (pour les
animaux dont la chair ne se mange pas); python (2 X ) ; nom d'un
gros serpent cracheur; gros serpent d'eau très venimeux, hydre;
serpent dont le venin sert à empoisonner les flèches; serpent, ver
intestinal; nom d'une grande antilope; nom d'une antilope; antilope
des marais; gazelle (2 X); chacal, autre bête sauvage qui ressemble
au loup; gros singe, singe petit; chien; âne, ânesse; oiseau qui mange
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la tique des boeufs et leur suce le sang; hirondelle; tourterelle,
colombe, pigeon; bergeronnette, hochequeue; oiseau dont le chant
imite celui du rossignol; nom d'un oiseau de genre aigle; nom d'oiseau
(2 X ) ; oiseau non rapace; nom d'un petit oiseau; brebis; mouton,
brebis; chèvre (2 X); chien de chasse; perdrix; animal ressemblant
au rat mais plus gros et que se mange; poule, coq; rat; taupe (2 X) ;
insecte semblable à l'abeille, son miel; insecte ailé qui dévore le
bois; insectes qui vivent à la surface de l'eau; petit vernoir qui
mange et dessèche les céréales; ver qui ronge le maïs et le sorgho;
parasite des boeufs; tique du boeuf; grosse fourmi blanche ailée
que mangent les Bahutu; fourmi sortant de la termitière; puce;
chique, pullex penetrans; guêpe; mouche; bourdon; cocon; nom d'une
petite tourterelle rousse; sorte d'iguane, saurien qui mesure 1 m. 30
environ; poisson; of f raie, balbusard; crabe".
Rond deze krachtige groep hebben zich opnieuw als périphérie
een aantal jachttermen, vooral namen van lange lansen, pijlen, het
hout van de hoog etc. verzameld, „longue lance; lance ou pique
dont le bâton est très court; bois de lance sans le fer; poignée du
fer de la lance; bouclier; flèche sans plumes (non empennée);
flèche dont le bois est coupé tout autour pour qu'il se brise et que
le fer reste dans la plaie; bois de la flèche avec l'empenné; partie
de la flèche où le bois et le fer sont réunis; extrémité du bois de
la flèche, encoche; gros bracelet en bois qui au tir empêche la corde
de l'arc de blesser la main; bois de l'arc sans sa corde; extrémité
de l'arc". En verder die voor de bijenkorf, de opening daarvan, was
etc. „ruche sans les abeilles; entrée de la ruche; cire; cire dont les
abeilles tapissent l'entrée de la ruche et que les indigènes emploient
comme mastic; mauvais miel de couleur rouge; baguette de bois
avec laquelle on bat la terre pour faire sortir les fourmis; tube en
terre pétrie pour prendre les fourmis". Twee namen van lichaamsdeelen. „poitrine du boeuf qui se donne ordinairement en présent
aux chefs; corne servant de trompette, trompe".
C. Het agrarische klassedeel vertoont weinig speciale teekening.
Men heeft de namen van een aantal meel- en graansoorten,
vruchten die in trossen groeien etc. „grain ( 2 X ) ; grain, graine,
semence, fruit; grain qui sert d'ornement; ricin (la graine); graine
de Yikibazi, nard; farine; variété de sorgho; baie de Yumudugu;
mûre, mûron ( 2 X ) ; variété de bananes ( 3 X ) ; mangue; fruit de
l'umutobotobo (non mangeable) ; finit de Vumut abat aba (se mange)".
Verder voor diverse planten, onkruid, biezen en eenige groenten.
„plante parasite; nom d'une plante; plante sauvage qui se mange;
plante sauvage qui se mange comme légume (2 X); plante cultivée
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donnant un tubercule qui se mange comme légume; mauvaises herbes
qu'on arrache des cultures avant la floraison et qu'on jette au
carrefour; sarclure, herbes, sarclées; sorte de petit haricot dont
le goût rappelle la lentille; vesse-de-loup; jonc avec laquelle on
tresse des corbeilles; légume, cultures, tout ce qui se mange avec
la pâte". Enkele voor bladeren, schors, uiiloopers van planten.
„feuille de l'umususa; premières feuilles des haricots; écorce du
bananier; écorce du ficus; écorchure à la plante des pieds; pousse,
drageon, rejeton, excroissance de la colocase; pousse du bananier".
En tenslotte voor uitgestrekte landbouwvelden, de primitieve lange
landbouwhakker („pioche"), beschimmeling of rotting van de planten
etc. „champ ensemencé ou préparé pour l'ensemencement; terrain
préparé pour la culture de l'éleusine; champ d'éleusine après la
récolte, éteule; épi sec de sorgho; terrain marneux favorable à la
culture; terrain d'où l'on tire le sel; pioche; pioche usée; pioche
dont on se sert pour enterrer; moissisure, chancissure; mucilage
de la banane, viscosité, substance visqueuse".
D. De kenmerken voor de verschillende onderdeelen der restgroep zijn over 't algemeen zeer primitief van karakter en weinig
gevarieerd. Men heeft 1. de namen van een aantal dingen die breed
en vlak zijn. „terre; terre blanche, sorte de craie; grès; endroit
approprié pour étendre le grain etc., essui, aire; étoffe tachetée de
raies, la raie elle même, liteau; pierre blanche très friable; mottes
qu'on fait brûler pour fumer le champ, les indigènes se servent de
ce mot pour désigner les briques; panier plat (2 X) ; panier d'écorce
de bambou; siège, tabouret, chaise; ce qui sert à boucher la baratte".
Die bijzonder lang en dan zijn als stokken, wegen, touwen en
banden, messen, naald etc. „bout de bois, tronçon coupé, bâton;
bâton, badine, baguette, trique, béquille; bois fixé en terre pour
servir à redresser, tuteur; bâton avec lequel on frappe à terre en
traitant une affaire; morceau de bois attaché au cou des chèvres;
bois dont on fait des bâtons; houlette; chemin, sentier; chemin direct,
adresse au tir; corde longue et grosse, câble; longue corde pour
agiter les calebasses servant d'épouvantail; bandes d'écorce servant
aux ouvrages de vannerie; petit couteau; couteau, couperet, instrument tranchant en général; grand couteau recourbé du bourreau
(chez le roi) ; long couteau, dague; instrument tranchant recourbé
de chaque côté à l'extrémité; bord; bord extérieur de l'eau, rivage,
littoral, plage; rame, aviron; pilier fourchu, pilier, étai, poteau;
pince en bois pour retenir la prise dans le nez; aiguille; pipe; crochet,
cheville". Die speciaal rond zijn. „cerne, rond, rondeur; bourrelet
d'herbes qu'on met sur la tête pour porter des fardeaux, trou,
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ouverture". Die hol zijn en gevuld kunnen worden, zooals aarden
potten, kalebassen, zakken, manden; verder graven, afgrond, „petit
pot en terre; pot en terre, marmite, jatte (2 X ) ; petite gourde à
gros col; calebasse ouverte par le haut; sac; sac, poche, pochette,
panetière (2 X ) ; petite corbeille; panier en forme de cône tronqué;
sorte d'entonnoir en terre placé dans le feu par le forgeron pour
recevoir et conduire l'air du soufflet; cuiller en bois; vase pour la
bière, grand pot en terre; tabatière; poignée, anse, col de calebasse,
goulot, bout de corne dans lequel les Barundi prennent leur prise,
tabatière; tombe; tombe, tombeau; ravin, précipice, gouffre, fosse
profonde".
2. Woorden voor stof, roest, aseA/ groóte voorraden, belooningen;
geschenken, voedingsmiddelen;
voor oorlog, gevechten,
vlechtwerk
en andere begrippen met een min of meer collectieve nuance,
„poussière (2 X ) ; rouille; eendre des herbes brûlées pour Ia culture;
suie; lie; provision de vivres achetés, approvisionnement; ce qu'on
a lié pour le voyage, provision de route, vivres, viatique; abondance
de vivres, nourriture; charge, fardeau; dépôt, ce qui est remis en
dépôt; honoraires, rémunération; arrhes, gages, nantissement,
cautionnement, otage; récompense, rémunération; réparation offerte,
expiation; réparation d'une injure, ce qui est du ou donné pour
reparer, dette, rançon; prix du sang, prix de rachat, rançon, amende,
pénitence, expiation; cadeau en vivres, festin, repas donné à un
hôte; cadeau à l'occasion d'une naissance; don, présent; aumône,
cadeau (en vivres) (2 X ) ; envoi, cadeau; nourriture des travailleurs,
salaire payé en nourriture et boisson; morceau d'umudsima („pâte
qui remplace le pain"); viande, chair; motte de beurre; butin,
dépouille, proie, rapine; 'guerre, bataille, combat, lutte, corvée
(2 X ) ; combat, lutte, bataille; couronne tressée; ouvrage de tresse
ou de vannerie dans lequel ou ramasse des objets, caisse".
3. Voor kleine dingen, die meestal in grootere
hoeveelheden
plegen voor te komen, „grosse perle (m. à. m. ornement des grands) ;
pierre qu'on lance avec la fronde; petite pierre tirée du fond du
ruisseau et offerte aux esprits dans leur maisonnette". Voor plaatsen
waar iets klein gestampt of gemalen wordt, de daarbij gebruikte
instrumenten, „mortier, égrugeoir; marteau; marteau pour battre
l'écorce de ficus, maillet; pierre avec laquelle on moud sur l'urusyo;
pierre avec laquelle ou écrase en frappant".
4. Voor huizen, stallen, omheinde ruimten, waarbij verschillende
van de reeds genoemde nuances samenwerken, „'maison, hutte, case,
chaumière, demeure, habitation, chambre, salle (2 X ) ; habitation du
roi, d'un grand: rendait .palais, salon'; construction, bâtisse, maison,.
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hutte, case; logement; logement commun, hôtellerie; cahute consacrée aux esprits; meubles, ustensiles, ménage, ameublement; petit
enclos autour d'une tombe; endroit où l'on réunit les boeufs en dehors
de l'enclos; ouvrage en roseaux, haute cloison, paravent; mur".
5. Voor vloeistoffen als regen, water, bier. „pluie; pluie du matin;
'pluie torrentielle, ondée, lavasse, ravin qu'elle creuse, ravine;
cascade, murmure des eaux; eau absorbée par un noyé; bord intérieur
de l'eau, là où l'eau devient moins profonde le long d'un ruisseau;
bière de miel, hydromel; bière de sorgho ou d'éleusine; bière, toute
liqueur fermentée, pot de bière; bière miellée". Voor geluiden,
instrumenten die deze voortbrengen; lucht, rook, wind. „cri spécial
dans la danse; 'cri d'alarme, de détresse, de deuil, de guerre; grelot;
instrument de musique à plusieurs cordes, guitare, lyre; instrument
de musique à une seule corde que l'on touche avec une paille,
mandoline primitive; air respiré, haleine, souffle de la bouche;
traînée de fumée, bouffée, nuage de fumée; vent violent, bruit
produit par une averse; tonnerre, foudre, orage, tempête, agilité;
rafale, tourbillon, tornade".
6. Voor vaste maten, tijdsafstanden, plaatsen, die niet verder
onderverdeeld kunnen worden, „quantité, grand nombre, multitude;
mesure du sel; mesure, contenance, capacité, instrument servant à
mesurer ou peser, balance, salaire, compte; surplus, augmentation
dans un marché; fin, terme, extrémité, bout; cime, sommet, terme,
fin; fin de la lune; nouvelle lune, croissant; intervalle entre deux
limes; mauvais temps, temps couvert; coin, recoin".
7. De namen van een aantal gevoelens, stemmingen, de huidkleur, „appétit, désir, envie, goût; désir de revoir, regret, nostalgie;
rancune, rancunier; sensation qui porte à fermer les yeux, par
extension honte-pudeur, crainte, timidité, respect; désir de voir,
de revoir, regret; peur de tomber (2 X); berlue, vertige, étourdissement; accord, entente, concorde; échauffement; chaleur, échauffement; vengeance (2 X); couleur jaune des nègres, couleur
blanche des européens". En tenslotte voor een aantal half abstracte
zaken, eigenschappen en activiteiten van de geest, „promesse, convention, pacte, habitude, coutume; beau, belle; ce qui plaît,
réjouissance, nouveau; choisi, de choix, beau, belle, joli, jolie;
intelligent, perspicace; propre, soigneux; insupportable, désagréable, déplaisant, négligent, mal-habillé; recherche; agilité; promptitude, rapidité, vitesse". Welk een prachtige les in de semantiek
vormt de studie van een kirundi-klasse als dezel Want, verdoken
onder de meer abstract georiënteerde taalvorm, keeren in het Westen
natuurlijk dezelfde nuancen terug.
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De 7de klasse: van de zaken waarbij het individueele exemplaar
der soort langzamerhand aanschouwelijk begint te worden.
De 7e kirundi-klasse is er juist een, waarin men volgen kan hoe
de numerusdistinctie langzaam aan in het taalstelsel begint door
te dringen. En eveneens hoe daarbij in vele gevallen het begrip
van een zekere collectiviteit, een zekere globaliteit, in de taal door
ma- aangeduid, de weg baant voor de zuivere plurale kategorie.
Men kan 3 groepen van vormen onderscheiden: een aantal
abstracta, dat in het sg. Ьи- of bw- voert en natuurlijk geen meer
voud kent; een aantal vormen „qui désignent une réunion, un
ensemble, une collection de plusieurs choses", en waarbij juist deze
collectiviteit in het meervoud door ma- uitgedrukt wordt. En tenslotte „un certain nombre de noms concrets désignant des objets
isolés". Hier heeft het meervoud ongeveer dezelfde beteekenis
als het b.v. ook ín de westersche talen heeft, Ubu-bi „méchanceté";
ubw-iza „bonté"; ubu-saka „sorgho rouge" pi. ama-saka; ubu-saro
„perle" pi. ama-saro „les, des petites perles". Helaas heeft MéNARD
deze driedeeling, die van hemzelf afkomstig is, in zijn dictionnaire
niet volgehouden. Anders hadden we precies kunnen zien welke
semantische groepen hier reeds door de numeruskategorieën
geaccapareerd waren, en welke andere nog daarbuiten stonden.
Nu rest niets anders dan de gewone schematiseering door te
voeren. Het waardeeringspeil is in kl. 7 vrij hoog.
A. Als kern van het eerste klassedeel fungeeren enkel de namen
van een aantal complexen of groepen van personen, „tous les enfants
d'une famille, progéniture, enfance; descendance, lignée, race,
postérité, génération; race, nation peuple, gent; groupe; message,
ambassade, deputation".
Verder de namen van eenige lichaamsdeelen van een zeker
complex karakter of die gepaard zijn, en vooral voor haar, begroeiingen etc. „'entrailles, viscères, intestins, boyaux; cervelle; les
deux jeux; droite, main droite (celle avec laquelle on mange),
adresse, habilité, facilité, loisir, faculté, liberté, moyen, pouvoir;
poil; 'ein; barbe; mèche de cheveux longs, couronne de feuillage
qu'on laisse pendre comme des mèches de cheveux". En eenige
ziektes die met uitslag gepaard gaan, uitputting, genezing en andere
algemeene lichamelijke toestanden, „sorte de gale sur les membres;
maladie d'ibinyoro surtout aux mains (.sorte de syphilis') ; fatigue,
faiblesse, épuisement, accablement; guérison, salut; impotence, infirmité, paralysie; surdité; zézaiement, blésement, blésité". Diverse
levensstaten als jeugd, ouderdom, lichamelijke
gesteltenissen.
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bepaalde vaste momenten uit het leven etc. „état de jeune fille,
virginité puberté; vieillesse, vétusté, ancienneté, sénilité; état de
ce qui est déplaisant, mauvais caractère; taciturnité, mauvaise
humeur; folie, fureur; vie, santé; murmure, plainte, mutinerie,
bouderie; sanglot, plainte, gémissement; esprit, intelligence, talent,
imagination, instinct; couche, enfantement; naissance; enterrement, sépulture, funérailles, obsèques; noce, mariage, épousailles;
parenté; calvitie; chatouillement, rire provoqué par le chatouillement; cri spécial du gosier; habit avec une sorte de dentelle". Men
merke op, hoe de collectieve nuance hier telkens andere wendingen neemt. Welk een verschil met de ongedifferentieerde
situatie in kl. 61
B. De namen van een aantal dieren, die in kudden leven of
steeds in grootere aantallen voorkomen, als runderen, mieren etc.
„gros taureau; troupeau; fourmilière d'amar ima, leur troupe;
fourmi noire très petite; guêpe".
De aansluitende périphérie omvat woorden voor honig en andere
dierlijke vochten, voor vischvangst etc, yoor diersporen en de
dubbelzijdige schelp, „miel; miel d'une mouche; venin du serpent;
pêche; fosse creusée comme piège; piste; coquillage".
C. De agrarische groep wordt gevormd door de namen van
vruchten en planten die in een zekere collectiviteit groeien als
champignons, graansoorten, plantaardige vochten en groóte landbouwvelden. „variété de champignon (mangeable) ( 2 X ) ; petit
champignon à tête plate (mangeable); pois; eleusine; 'sorgho rouge;
coton; graine de tabac; criblurc, baie du grain; mousse; nom d'un
arbuste et de son fruit; fleur de courge; glu, jus gluant des plantes;
mucilage de l'écorce du ficus, terrain préparé pour la culture;
champ, guéret; de l'herbe, terrain à cultiver; agriculture".
D. In de restgroep zijn de materieele kenmerken waarop het
halve ontsnappen aan de numenisdistinctie berust sterk in de
minderheid. Bijna voortdurend zijn ze in andere van meer geestelijke, meer abstracte oriëntatie overgegaan, of zelfs regelrecht
daardoor vervangen. Of we hier dus ook ín een hoogere en verder
gedifferentieerde „laag" van het nigritische denken verzeild zijn
geraakt ! Men heeft 1. een aantal namen van breede en uitgestrekte
zaken als landstreken, „endroit sans végétation, sol nu; royauté,
seigneurie, royaume, règne, demeure du roi, capitale; lit". Voor
lange en smalle dingen als kloven, knodsen etc. „fente, fissure;
gerçures; tranchant d'un instrument, fil, taillant, pointe acérée;
massue; morceau de fer avec un petit trou pour étirer le fil de metal,
remède ou appareil pour une fracture". Voor kleine dingen, resten
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etc. die in een zekere verzameling voorkomen, „petite perle; des
perles (petites); minerai de fer; feu éteint, maison sans feu; tout
ce qui reste de la réserve après гше année; pâte qui remplace le
pain". Voor dingen waarbij de collectieve nuance sterk overweegt,
zooals processen, misdaden, handel, hulp, bescherming,
verscheidene
speciale vaardigheden etc. „procès, plaidoirie, plaidoyer, défense;
conjuration d'un mal; adultère; départ, fuite de l'épouse qui quitte
le foyer domestique; dommage, dégât, ruïne; commerce, négoce,
trafic; ruse, fenesse, habileté, savoir-faire, artifice, talent; brûlure;
garde, protection; aide, secours, défense; soutien, défense, protection, aide; art du sorcier, sorcellerie, divination; art magique, magie,
prestidigitation; talent, art du merveilleux, prestidigitation; pouvoir
préternaturel".
2. Voor bepaalde vaste punten en tijdstippen, vooral die het
begin of het einde van iets aanduiden; een gesloten
overeenkomst.
„heure, moment; endroit pour coucher, gîte, couchée; commencement,
principe, origine; soleil levant, levant, orient, est; station, arrêt;
arrêt, repos, halte, station, port; marché conclu".
3. Voor wat vloeibaar is als water, gif etc. of daarmede in verband staat, „eau bouillante; bière; barque, pirogue, nacelle, bateau;
poison; vénéfice, empoisonnement, poison, maléfice".
4. Voor diverse eigenschappen, staten, gevoelens etc. „longueur,
hauteur, haute taille; beauté, splendeur, éclat, grâce; acidité,
méchanceté, violence, sévérité, véhémence; pauvreté, indigence,
misère; manière de couper, récolte du sorgho; prodigalité; usure,
vieillesse; grandeur, gloire, honneur, célébrité, triomphe, âge,
virilité; grandeur, puissance, importance, grosseur, épaisseur;
petite jeunesse; état de servante, servitude, esclavage (improprement dit, tel qu'il se pratique au Burundi); paresse, néglicence,
apathie, indolence, nonchalance; paresse, oisiveté, indolence,
fainéantise; insolence ( 2 X ) ; amour, affection, sympathie, attachement; bonté, bienveillance, générosité, charité; bon goût, saveur,
suavité, plaisir, délectation, agrément, délice, bien-être; plaisir,
jouissance, joies, volupté; haine, inimitié, malveillance; haine,
detestation, contrition; inimitié, haine réciproque, aversion, discorde;
désolation; peur, frayeur, crainte, appréhension, pusillanimité;
indigence, dénûment, disette, état de celui qui est seul pour un
travail; paix, tranquillité, calme, placidité, sérénité; force, vigueur,
santé; défiance, méfiance, précaution". Een heele staalkaart!
5. Voor min of meer abstracte zaken als het niets, leegheid, geluk,
ongeluk, de uitspraak van een proces, scherts, warmte etc. „néant,
rien, vide, vanité, solitude, nudité; tout ce qui peut amener la perte
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d'un objet, fente, brisure, fêlure, fissure; arbritrage, jugement,
justice, cour de justice, tribunal; peine, châtiment, punition; loi;
autorité, commandement, administration, gouvernement; bonheur,
fortune, chance, prospérité, opportunité, occasion favorable; victoire,
triomphe; le mal, malice, perversité, méchanceté, laideur; calamité,
désastre; manque, besoin, indigence; économie ( 2 X ) ; force,
badinage, plaisanterie, joyeusité, gaieté, bonne humeur; avarice;
saveur acide; imitation (habitude) ; chaleur; préparation; mensonge,
imposture, tromperie".
De 8e klasse: van de zaken, waarbij het indwidueale exemplaar der
soort volop aanschouwelijk geworden is.
De vormen van de 8e klase staan op hetzelfde peil als die van het
derde onderdeel der voorgaande klasse; het gebruik van ma- is hier
het gewone. In het singulare staat i- of ry-. Het proces van de invoering van de numerusdistinctie is hier volledig geëindigd. Ook het
waardeeringspeil is blijkbaar weer gestegen. Als de singulare teekens
de distincties niet verraden hadden, zou MéNARD van kl. 6, 7 en 8
er rustig 2 hebben kunnen maken.
A. Bij de persoonsnamen heeft men die voor eenige verzamelingen van personen en verder voor enkele belangrijke menschentypes.
„jumeaux; réunion d'hommes auprès d'un chef; celui qui est sacrifié,
otage; qui a la voix forte, grand parleur; fille nubile, jeune fille,
vierge".
Ook aan de menschelijke gestalte en alles wat daar verder mee
samenhangt is weer bijeengezocht, waarop de collectieve of globale
nuance passen kon. Juist als in de andere klassen van dit type is de
périphérie daarom vrij groot. Men heeft de namen van een aantal
bijzonder groóte en dikke deelen, deelen die steeds in een zekere
complexiteit voorkomen of van nature samengesteld zijn. „fesse;
cul, anus; poumon; mamelle; gros nombril; gencive; derrière de la
mâchoire, au dessus de l'oreille; chevelure longue non frisée; mèche
de cheveux, toupet, huppe, panaches, plumet; angles rentrants que
forme la chevelure de chaque côté au haut du front; nez, trou de
l'aiguille; narine, fosse nasale, nez; os; hanches, ceinture du corps;
doigt de pied, orteil, pied; nuque; gosier; cou; genou". Ziektes waardoor gezwellen en uitslag ontstaan, „enflure des joues; ampoule
sur le corps; enflure à l'aine; gale; maladie attribuée au sort". Verder
lichaamsvochten, stem, woord, slaap etc. „urine; salive, crachat;
sang; excrément, ordure; pus, sanie, venin; voix; nom; mot, verbe,
parole; hoquet; force, partie du corps, corps; état de fille enceinte;
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sommeil; sommeil, envie de dormir; demi-sommeil, assoupissement;
famine; pas, vertige, trace, empreinte".
B. Bij de diernamen worden weer vooral de nuttige soorten
genoemd, die in kudden, kolonies of toornen bijeenleven. „grosse
fourmi noire qui attaque les termites; fourmi blanche qui se mange;
petit des fourmis blanches; coq; insecte; nom d'insecte; nom
d'un oiseau; oiseau se rapprochant de la perdrix mais moins gros".
De périphérie omvat de namen van groóte en holle lichaamsdeelen; lansen en groóte onderdeelen van de jachtpijl. „bosse du
boeuf; dent de l'hippopotame; aile; corne; lance (3 X); bois de la
flèche; fer de la flèche". En verder voor bijenzwerm, dierlijke
lichaamsafscheidingen en sporen etc. „essaim; pis de la vache; bouse,
crotte, crottin, fiente (de certains animaux); taupinière, taupinée;
pas, pied des animaux, trace, empreinte, vestige; oeuf; petite ouverture de la termitière".
C. Uit de agrarische sfeer verschijnen de woorden voor een
hooge en bladerrijke boomsoort, diverse graansoorten en grassen,
voor in 't wild groeiende vruchten, „colocase; sorgho; variété de
sorgho; grain de sorgho; grain gonflé par la fermentation pour faire
la bière; variété d'igname; petite herbe, gazon; jonc; nom d'une
plante aquatique médicinale; fruit sauvage (9 X)". Verder voor
de breede boomschors, het loof, de ineengestrengelde takken van
de boomen; landbouwterreinen; dicht opeengroeiende aren, bloemen
en dorens; enkele plantaardige vochten, mesthoop, enkele lange of
samengestelde landbouwwerktuigen etc. „écorce de ficus non battue;
écorce à habit non assouplie; écorce de Yumukenganya servant aux
ouvrages de tresse; frondaison, époque de la frondaison; feuilles
pour s'essuyer les mains; feuillage touffu, touffe d'arbre, ombrage;
branche, rameau, bois fourchu, embranchement, bifurcation (d'un
arbre, bois) etc.; branches qui forment l'enclos des Barundi; terrain
préparé pour la culture, guéret, novale; endroit préparé pour cultiver des courges; plantations arrosées par irrigation dans les basfonds; épi de sorgho; épi vert coupé; fleur; épine, arête de poisson;
tabac (2 X ) ; époque de la première récolte de haricots; barbe de
maïs; bouton de fleur; pousse du bananier, colocase; huile de palme;
jus de bananes frais, moût de bananes; fumier; pioche, houe;
pioche neuve; hachette pour couper le bois, cognée; fourchet à deux
ou trois branches".
D. In de restgroep is het materieele semantische moment weer
veel zwakker dan b.v. in kl. 6. Men heeft 1. de namen van een aantal
zaken die bijzonder breed en lang of ook breed en vlak zijn. „patrie,
pays natal, origine, extraction; terre, poussière; ciel; pierre, rocher,
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roche, roc; désert, solitude, lieu désert, friche, garigue, lande, tout
terrain inculte; possession, propriété, domaine, richesse, biens; sorte
de parapet sur le toit de la hutte pour mettre les récoltes; gros pain
d'umudama; ligne, tracé; gros lieu formé d'un faisceau de baguettes
relié aux imiganda tout autour de la hutte à l'intérieur; petit couteau
pour saigner les boeufs; bois du lit, couche; partie inférieure des
objets, côté opposé à la tête, côté le plus large, le gros bout; verre,
miroir, glace; pierre de foyer; pierre à aiguiser; pain sans levain cuit
sous la cendre". Die hol zijn en waarin iets verborgen kan worden,
„grande marmite dans laquelle le faiseur de pluie verse l'eau et les
poudres magiques; petite cruche, cruchon qui sert à se laver les
mains; caverne, grotte; ouverture, porte de l'enceinte, entrée de
l'enclos; 'tabatière; cachette".
2. Woorden voor bepaalde plaatsen, vaste punten in het landschap of elders, vaste tijdstippen, maten en getallen, „lieu d'adoration, de prière, église, temple, oratoire; lieu où l'on mange, rend:
salle à manger, réfectoire; endroit où l'on cuit pour un chef; endroit
où germe quelque chose, racine; endroit où l'on va pour s' écarter,
cabinets; 'pointe, aiguillon, angle, extrémité aiguisée, petit bout (2X);
sommet d'une montagne, plateau; gué, passage d'un cours d'eau;
soleil, jour; désigne le plus fort de la chaleur, vers 2h- après midi;
nuit; saison sèche (de mai à septembre) ; empan, mesure allant de
l'extrémité du pouce à celle du médius, la main étendue, enjambée,
pas; cent; grand nombre; grand nombre, multitude, nombre de, une
nuée de". Voor bezittingen, conflicten en verdriet, vertakte voorwerpen, gevlekte stukken; pakken en wat samengebonden is, vooral
ook cadeaux; huis, logies en een stuk hout dat versneden wordt.
„redevance payée au roi, impôt, tribut, péage; tout ce qui possède le
pays; reproches, difficultés, conflit, chicane, démêlé, débat, litige,
contestation, altercation; 'querelle, dispute; peine, misère; nouvelles;
rapports (vrais ou faux); étincelle; commandement, précepte, édit;
charbon; pieux fourchu servant à étirer le fil de métal; pince pour
retenir la prise de tabac; tache, souillure, macule; marque le couleur,
le tacheté; petit paquet; petit paquet de sel; couverture; noeud,
bouton d'habit, attache de l'habit; carrefour (2 X); cadeau, présent
(2 X); ce qu'on a obtenu en demandant; logement, hôtellerie; logis,
pour la nuit; habitation abandonnée, emplacement d'ancienne habitation; foyer, cuisine, fourneau; bois dont le sorcier fait des
amulettes".
3. Voor geluiden, instrumenten die dit voortbrengen, „chant des
oiseaux, le matin; sifflet, sifflement; cloche". Voor water, regen,
melk, boter, bier, wat kneedbaar is etc. „eau; eau, sève, suc; fuite
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d'eau; nappe d'eau, flaque, mare, étang, fosse, réservoir; source ou
endroit profond au fond d'une rivière; source, fontaine; confluent;
goutte de pluie; goutte; 'pluie torrentielle, ondée, lavasse, ravin
qu'elle creuse, ravine; lait; lait doux; petit-lait (provenant du lait
caillé) ; lait baratté, lait de beurre, petit-lait; beurre, graisse, huile,
onguent, pommade; pot de beurre; bière; bière de sorgho; bière
devenue épaisse, gluante; écume, mousse d'un liquide, levure; terre
de poterie, argile, glaise".
4. Voor een aantal gevoelens, gemoedsstemmingen etc. „tristesse,
affliction, désolation, chagrin, peine, mauvaise humeur; affliction,
peine, détresse; affliction, épreuve, tribulation, peine, embarras,
tracas; peine, malheur, détresse; inquiétude, souci, préoccupation,
émoi; dépit, terreur, épouvante, frayeur, horreur, consternation;
jalousie, envie; jalousie; jalousie, rivalité; faveur, grâce, bienfait,
bonté, justice". En tenslotte voor min of meer abstracte zaken als
kwaad, straf, verlies, vertrek, terugkeer, doel etc. „méchanceté,
malice; oubli, bêtise, sottise, abalourdissement, abrutissement; peine,
châtiment, punition; perte, désastre; solitude, état de celui qui est
seul; sortie (2 X); rentrée; but, fin".
De 9e klasse: der infinitivi.
In de 9e kirundi-klasse zijn de infinitivi tot een eigen groep samengevat. In een anders georiënteerde taal zou men het in dergelijke
omstandigheden vanzelf met een gewoon formans hebben afgedaan.
Het klassenteeken luidt ku-; ku-babara „souffrir, souffrance";
ku-hora „venger"; ku-genda „marcher" etc. Dubbele vormen voor het
sg. en het pi. zijn er niet. MEINHOF heeft het infinitivische teeken
ku- met dat van BLEEK's klasse 17 uku-, ku- geïdentificeerd. Dit
is zeker juist, de locale beteekenis zal hier primair zijn. Men vgl. de
grieksche infinitiefvormen op - μεν, - vut, • μεναι etc., die van oorsprong
locativi en dativi zijn; de engelsche met to etc.
In eenige gevallen is het ¿u-teeken in het kirundi echter stationnair
geworden, omdat er uit de oorspronkelijke gewone infinitivische
beteekenis een andere ontstaan is van geheel afwijkend karakter.
Uku-twi „oreille" pi. ama-twi; uku-guru „jambe" pi. ama-guru;
ku-hunguru „nom de lune"; uku-taha „la prochaine lune" etc. In
totaal vermeldt MéNARD 24 van dergelijke gevallen in zijn vocabulaire. Langs deze weg zou natuurlijk ook het numerusonderscheid
in deze klasse in kunnen dringen, zooals dat in het parallelle geval
van het dyola, naar we gezien hebben, reeds geschied is.
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De 10e Masse: der locale nomina.
Van de 3 groóte locale klassen, die het oerbantu volgens de gewone
voorstelling bezeten heeft, 16. *ρα·; 17. *ku·; 18. *mu-, en die resp.
aanduiden dat het eene object zich „am andren"; „auszerhalb des
andren" ; „im andren" bevindt, is in het kirundi alleen de eerste over. *)
De teekenvorm luidt nu echter evenals in andere O. afrikaansche
talen ha. Als gewoon klassenelement keert het terug in aha-ntu
„l'universalité du temps et de l'espace", verder in een groot aantal
samenstellingen. Zelfs in bepaalde verbale vormen is ha- soms ingedrongen; ara-ha-genda „il y marche, il marche là". Van de concordantie zijn nog resten bewaard in een zin als aha-ndi ha-nini „un
autre endroit spacieux" etc. Ku en mu zijn echter tot de rang van een
soort praepositie afgedaald. Deze vormen komen ook nog wel voor
in enkele samenstellingen, maar alle sporen van concordantie zijn
dan verdwenen; ku nzu „sur la maison"; mu nzu „dans la maison";
mu bantu „parmi les hommes". Van een klassenvorming in de technische zin van het woord is hier dus geen sprake.
Schematisch kan men het rijke klassenstelsel van het kirundi a.v.
voorstellen:

Temidden van de nominale systemen der overige bantutalen die
hier ontleed worden, is dat van het kirundi zeker een mooi voorbeeld
van evenwicht en gelijkmatige ontwikkeling. In dit opzicht neemt
het ongeveer dezelfde positie in als dat van het dyola binnen de
bantuide groep. Er is veel ouds bewaard gebleven, vooral in kl. 6;
maar daarnaast heeft ook de zooveel verder ontwikkelde matriarchale denkvorm zich volop kunnen doen gelden. Ook de verweving
*) C. MEINHOF. Grundzüge einer vergi. Grammatik der Bantusprachen; p.
19 vv.
29
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van de klassificatie met de overige deelen van het taalsysteem is
hier zeer innig (kl. 9). Bijzonder markant is tenslotte dat de hoogste
waardeeringsgraden hier vrijwel uitsluitend voor de landbouwfeiten
gereserveerd gebleven zijn. De latere hamitische inslag der Batussi
heeft veel in het cultuurleven der Barundi kunnen veranderen; de
taal is echter op een vrij conservatief standpunt blijven staan en
reflecteert als het ware de toestand van minstens een half millennium
terug. Inzake de nominale klassificatie is de leiding rustig gelaten
aan die volkslaag, welke er zich speciaal voor interesseerde en daar
vanouds geheel haar denk- en gevoelsleven in had neergelegd: de
Bahutu. In het analoge geval van het zande was het hierboven juist
zoo gesteld.
3. De nominale klassificatie van het oshiknanjama.

Met het otjiherero, het oshindonga en nog enkele andere talen
vormt het oshikuanjama de Z.W. bantu-ondergroep, die behalve door
het afwijkende vocalisme in het verdere bantu-complex vooral
bekend staat door het groóte aantal klassen, waarin zich hier het
nominale systeem heeft gedifferentieerd. Een analyse van één dier
talen mocht in ons kort overzicht daarom niet ontbreken. Er is kans
op speciale afwijkingen of althans verdere ontwikkeling. Nu is van
de Z.W. bantutalen het herero zeker de best bekende en ook de
belangrijkste taal; maar daar het vooral in de kuststrook van de
vroegere duitsche Z.W. Afrika-kolonie gesproken wordt, ook de
meest door vreemde invloeden aangetaste. Daarom heeft het beter
geleken het oshikuanjama in studie te nemen, dat door een groot
dor woestijngebied van het roerige Herero-land gescheiden is; en
waar dus ook meer mogelijkheid bestond op het bewaard blijven van
de oude oorspronkelijke toestand. En ook van deze taal is men toch
voor een eerste dieper indringend onderzoek voldoende op de
hoogte.
Naar de landstreek waarin het oshikuanjama gesproken wordt,
vindt men ook wel eens de benaming ovambo. Dit is in zooverre
niet geheel correct, zooals TöNJES zelf opmerkt, als het landschap
Ovambo een heele reeks dialecten omvat. „Es ist dieses ein weit
ausgedehntes, von breiten Waldgürteln durchzogenes Gebiet, in
welches sich eine Reihe verschiedener Stämme teilen. Sie gehören
alle zu der groszen Familie der Bantu-völker. Jeder derselben hat
seine eigenen Sitte und Gebräuche, sowie auch seinen besonderen,
von dem der anderen oft sehr verschiedenen Dialekt" 1 ). Van al
') H. TöNJES. Lehrbuch der Ovambo-sprache. Osikuanjama. Berlin 1910; p. V.
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deze dialecten is het oshikuanjama het meest N.; het reikt van
ongeveer 17° Z. Br. tot 17° O. L., het voornaamste deel ten N. der
Kunéne. Het aantal sprekers wordt op 80.000 geschat.
Eén groot bezwaar is er slechts verbonden aan de keuze van
het oshikuanjama als studie-object, en wel een van zeer practische
aard. De laatste en best geïnformeerde beschrijver van deze taal,
de zendeling H. TöNJES, heeft zich n.l. in zijn beide boeken
Lehrbuch der Ovambo-Sprache. Osikuanjama. — Wörterbuch der
Ovambo-Sprache. (Osikuanjama-Deutsch). Berlin 1910, zóó dicht
bij de inheemsche aanvoeling van de verschillende taalvormen
aangesloten, dat hij deze eenvoudigweg naar hun anlaut geordend
heeft, zonder verder rekening te houden met het verschil tusschen
het prefix en de nominale stam. Zelfs geen klein streepje wordt
daartusschen geplaatst, zooals in andere werken meestal wel
gebeurt. Zoodoende ontstaan niet alleen onsierlijke wanverhoudingen in de compositie van het woordenboek, waarin b.v.
de letter o- niet minder dan 90 van de 270 pagina's in beslag neemt;
maar kan men in verschillende gevallen vooral ook niet direct
achterhalen tot welke der klassen een bepaalde vorm behoort. En
dit laatste klemt te sterker, omdat in het oshikuanjama alle
vocalische anlaute, die aan de nominale teekens toegevoegd werden,
secundair ín een o- zijn samengevallen en het hier verder wemelt
van vervormingen der prefixen, versmeltingen met de nominale
stam etc. Natuurlijk kan de onzekerheid in de meeste gevallen wel
opgelost worden met de gegevens van het „Lehrbuch", of anders
het oudere maar nog steeds zeer kostbare werk van P. H. BRINCKER,
die het in klaarheid gemakkelijk van TöNJES wint 1 ) ; maar er blijven
toch twijfelgevallen. Veiligheidshalve zijn deze laatste hier, waar
het vooral op een volkomen betrouwbare grondslag voor het
onderzoek aankwam, steeds buiten beschouwing gelaten. Kostbaar
materiaal ging daarmede zeker verloren, maar een andere handelwijze zou teveel risico hebben opgeleverd. In totaal bleven er nu
1405 nominale stammen over. Dat is dus beduidend minder als het
totale aantal hierboven van het kirundi (2177), maar weer meer dan
dat van het jaunde (1209). Een voldoende basis voor een samenvattend oordeel over de structuur van het klassensysteem schijnt
hiermede dus toch nog wel verkregen te zijn.
Naar de telling van TöNJES splitst het oshikuanjama zíjn nomina
in 9 klassen, waarbij dan nog 3 locale klassen komen. Practisch
komt het dozijn hier dus juist vol. Men heeft de bijgaande teekens
en karakteristieken.
4 P. H. BRINCKER. Lehrbuch des Oshikuanjama. Stuttgart 1891.
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Oerbantu

Oshikuanjama

Karakteristiek der klasse

1 *umu- •aba-

omu-

ova-

Hoo¿ gewaardeerde zaken

2 'umu- *imi-

omu-

omi-

Gewaardeerde zaken

3

osi-

oi-

Gewone zaken

ou-

De kleine zaken

êni-,ê-,ô-

De zaken, waarbij het individueele
exemplaar der soort langzamerhand aanschouwelijk btgint te
worden

•iki-

•ibi-

okaoni-,
) ondj-,ong-,
*ini- •Ui-ni- 1 om-,on-,
omb-etc.

4 •aka- *ubu5

6

*ili-

*ama-

oma-

e-

7 •ubu-

ou-

8

•ulu-

olu-

g

•uku-

oku-

oma-uƒ oma-lu-,
|ênioma-

De zaken, waarbij het individueele
exemplaar der soort zich reeds
iets verder uit de totale structuur
heeft losgescheurd
Abstracta etc.
De zaken, waarbij het individueele
exemplaar der soort reeds volop
aanschouwelijk is
Infinitivi etc.

IO

"apa-

apa-

Loc. klasse („ein Objekt am
andren")

11

*uku-

oku-

Loc. klasse („ein Objekt auszerhalb des andren")

12

*umu-

omu-

Loc. Masse („ein Objekt im
andren")

De Ie klasse: der hoog gewaardeerde zaken.
Blijkbaar is de eerste oshikuanjama-klasse, die tot teekens heeft
sg. omu-; pl. ova-, een vrij jonge vorming in het taalsysteem; juist
zooals in andere bantuide en bantutalen in dergelijke omstandigheden het geval was omvat ze uitsluitend persoonsnamen. En wel
achtereenvolgens die van „Kind (Sohn, Tochter) ; säugende Mutter;
Frau (2 X ) ; Beschützer (2 X ) ; Name für einen Mann, welcher
eine oder auch mehrere Frauen hat, mit denen er schon längere
Zeit zusammen lebt, aber noch nicht den abschlieszenden Akt der
Heirat.. vollzogen hat; ein in Verwesung übergegangener Leichnam, Aas; ein vergeszlicher Mensch; ein Bergdamara; Kranker;
schwacher kraftloser Mensch; Bettler; Narr, Tor; Gast, Besucher;
Herr, Künstler, einer der alles versteht (2 X ) ; einer der nichts
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besehen kann ohne es anzutasten; eine Frau deren Mann ¿estorben
ist, Witwe; Armer; Hirte; der Erbe; ein Mensch (Sklave) welchen
ich geerbt habe ; Dieb, Spitzbube (2 X ) ; verfressener Mensch,
welcher gierig über alle Speisen herfällt ( 2 X ) ; Name eines
Mädchens, welcher das nötige Alter erreicht hat um an der
efúndala teilzunehmen; Name für die Begleiterinnen der
oihanartgolo; einer der Kranke behandelt, Arzt; Schmied ( 2 X ) ;
Geliebter; ein Verfertiger von irgend etwas; reicher wohlhabender
Mensch (2 X); ein freigebiger Mensch; Verächter, Spotter; Knecht,
Diener ( 2 X ) ; geschickter kluger Mensch; fein geputzter Mensch,
Hochmütiger; eifersüchtiger Mann; Krieger, Soldat; bös gelaunter
Mensch; begieriger habsüchtiger Mensch; Geist eines Verstorbenen;
armer bedürftiger Mensch; Buschmann; der Bewohner von Oukuanjama; Verwandter, Kamerad, Freund ( 3 X ) ; Müller; älterer
Bruder oder ältere Schwester; altes Weib; ein Erwachsener; der
Säemann; tapferer mutiger Mensch; langer hoch aufgeschossener
Mensch; Kinderwärter, Kinderwärterin; Bezauberer; ein Hirt der auf
das ihm anvertraute Vieh nicht achtet, es nicht gut weidet; Arbeiter;
träger fauler Mensch; einer der dem männlichen Geschlechte angehört; Mann; der Verleumder; ein unordentlicher Mensch; Geizhals;
Knabe, Jüngling; Häuptlingsfrau; ein feiger Mensch, Feigling; ein
Lebendiger; ein Pechvogel; Besitzer von Rindern; Fauler, Träger
(2 X); Herr eines Gehöftes; Name eines Menschen, der sich von
seinem Sachen, von seinem Hab und Got nicht trennen kann und
darum auch nichts davon abgibt; Mensch mit besonders fester
gesunder Konstitution; Einer der über jede Kleinigkeit seufzt,
stöhnt; ein Häuptling des Landes; ein Mensch der alles zimperlich
anfaszt, nie ordentlich zugreift; Fremdling; Lügner, Aufschneider;
ein kluger verständiger Mensch; der Mensch; ein langsamer träger
Mensch; Einer dessen Geschäft es ist die Springhasen in ihren
tiefen Erdlöchern abzufassen; ein Hirt der sein Vieh liebt;Sklave;
Leibeigener; Junggeselle; roher rücksichtsloser Mensch, Flegel; ein
Zauberer der durch geheime Zauberkünste einen Menschen vor
jedem Unfall zu schützen vermag; Einer der immer vorbeischieszt,
nie einen glücklichen Schusz abgibt; ungeschickter unbeholfener
Mensch; Herero; Nachbar; ein Hinkender; Neffe, Nichte, Enkelkind; Adoptivkind; der an erster Stelle Marschierende; ein Zauberer
der die Macht hat den Tod eines entfernt Wohnenden durch geheime
Zauberkünste herbeizuführen; ein armer Schlucker; ein Hassender,
Feind; Bote, Gesandter; Träger; Einer der auf Freiersfüszen geht,
sich verloben will; ein kränklicher Mensch, der sehr häufig krank
ist; Krankenpfleger; Greis, sehr alter Mann".
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De 2e klasse: der gewaardeerde zaken.
Α. De afsplitsing der persoonsnamen voor kl. 1 heeft zich in
het oshikuanjama met zulk een volledigheid voltrokken, dat er in
kl. 2 (met de teekens sg. omu-; pi. omi) geen enkele dergelijke vorm
meer achtergebleven is I Alles wat direct op personen wijst is
verdwenen; en er rest thans niets meer dan een vrij beperkte
périphérie, waarvan eenige woorden betrekking hebben op de
opbouw van het lichaam, het skelet, de bloedsomloop; andere op
gewichtige lichaamsdeelen die bij het eten en het grijpen te pas
komen, ziektes, specifiek menschelijke handelingen en houdingen,
de schaduw etc. „das Knochenmark; Unterschenkel, Schienbein;
Ende des Rückgrades, Steiszbein; Herz; Herzschlag ( 2 X ) ; Ader,
Sehne; Nasenrücken; Nasenbluten; Leben; Kopf, Haupt; Lippe;
Kehle; Finger; Krankheit, bes. Bezeichnung für epidemisch auftretende Krankheiten; starkes Zucken in der Haut; Husten; Wind aus
dem After; Gelächter; das Flöten, Pfeifen mit dem Munde; Art der
Kleidung, Tracht; hockende Stellung; Schatten eines Menschen oder
Tieres; Stelle, wo jemand gelegen, geschlafen hat; Geruch von versengten Haaren".
B. Ook namen van dieren komen hier niet voor. Wat is de oude
totemistische voorkeursrichting, volgens welke persoons- en diernamen steeds gelijk opgingen, hier geheel tenietgedaan! Nu is op
één na de hoogste waardeeringsklasse voor de persoonsnamen nog
niet waardig genoeg, ze moesten een eigen nóg hoogere klasse gaan
vormen; maar de diernamen kunnen het niet eens tot het peil van
de „gewaardeerde zaken" brengen. Welk een onderscheid met de
toestand in talen als het gola, het mangbetu etc.l Wel vindt men nog
de vormen omu-namakasa „einer mit Tatzen, Bezeichnung für ein
zum Katzengeschlecht gehöriges Tier"; omu-namakondo „einer mit
Hufen, Huftier"; omu namavava „einer mit Flügeln, Vogel". Maar
deze verschijnen bijna uitsluitend in de volksfabels, waar ze op
sprekende figuren, bijna „menschen" wijzen. Het betreft dus
bijzondere gevallen.
Ook de périphérie is zwak ontwikeld. Men heeft enkele vormen
die op de jacht schijnen te duiden en verder de namen van eenige
opvallende dierlijke lichaamsdeelen. „Vogelfalle; Spur von Mäusen;
Schrot, Hagel zum Schieszen von Vögeln und kleinen Tieren; Fleisch
an welchem noch die Haut des geschlachteten Tieres sitzt; Pfeil mit
eiserner lanzettförmiger Spitze; Assagai, nur aus einfachem Holzstiel
und eiserner Spitze bestehend; Rüssel des Elefanten; Mähne;
Schwanz der Vögel; Schwanz der Säugetiere und Reptilien".
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С. De agrarische ondergroep is daarentegen opvallend sterk
ontwikkeld. In totaal omvat ze niet minder dan 45 vormen, waaronder
op de eerste plaats vrijwel alle groóte loofboomen, vruchtboomen
en andere belangrijke en interessante soorten verschijnen die in
Ovambo-land voorkomen. Van zulk een groot complex zal men in
een dergelijke hooge waardeeringsklasse niet spoedig een tweede
voorbeeld vinden! Hier hebben we natuurlijk ook het krachtcentrum
voor ons, dat de zooeven besproken vereeniging der persoons- en
dïemamen verhinderd heeft. De 2e oshikuanjama-klasse wordt er
duidelijk mee in matriarchaal-agrarische zin gestempeld. „Baum;
groszer eszbare Früchte tragender Laubbaum; groszer schoner
Laubbaum; groszer Laubbaum mit ziemlich festem Holze und heller
Rinde; groszer Laubbaum ( 2 X ) ; schöner dunkler Laubbaum, aus
der Feme gesehen fast einer Eiche gleichend; groszer schöner Laubbaum welcher ein ausgezeichnetes Möbelholz ähnlich dem Mahagoni
liefert; groszer Dornbaum; Dornbaum mit sehr langen weiszen
Dornen; Kameldornbaum; der Baobab, Affenbrotbaum; wilder
Mispelbaum; wilder Feigenbaum; groszer Baum mit besonders
weichem Holze; Baum welcher apfelsinenähnliche Früchte trägt;
Baum aus dessen dünnen Zweigen Reifen geflochten werden; ein
nur im Walde vorkommender Baum welcher wohlschmeckende
Früchte trägt; Baum mit schlankem Stamme, liefert seiner Festigkeit
wegen ein vorzügliches Bauholz; Name des Baumes unter welchem
das e fundula- Fest seinen Abschlusz findet; Baum dessen säuerlich
schmeckende Wurzel bei der Bereitung der Butter verwandt wird".
Ook de wereld van het struikgewas, het kreupelhout, bosschages
etc. ís hier ruim bedacht, „im Stammesgebiet gelegenes Gebüsch;
Name eines Strauches mit eszbarer Wurzel; groszer Dornstrauch;
Ebenholzgebüsch; groszer Dornbusch bei dem ein gerader und ein
krummer Dorn paar s weise bei einander sitzen; groszer Busch mit
langen geraden Zweigen, welche zur Anfertigung von Stöcken und
Pfeilen dienen; groszer Strauch mit fein gefiederten Blättern, dessen
Blüten aus der Ferne sehr denen des Goldregen gleichen; groszer
beim Frühlingsanfang zuerst blühender Domstrauch; Dornbusch
mit weiszen kurzen Dornen; Name eines Strauches, dessen.. Früchte
sehr bitter schmecken". Een goed deel van de gewone begroeiing
van het Ovambolandschap staat hier afgeteekendl 1) Verder zijn er
nog namen van vruchten, onderdeelen van planten etc, grassen,
begroeide plaatsen, boomschaduw, heilige boomen etc. „ein Reifen
der Früchte bevor sie ordentlich ausgewachsen sind; die fast wie
>) K. ANGEBAUER. Ovambo, Berlin 1927. С ESTERMANN. Ethnographische
Beobachtungen über die Ovambo. Ζ E Bd. 63 (1931); p. 40—45.
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Zuckerrohr schmeckenden Kornhalme; Kern eines Samenkorns
oder einer Frucht; grüne noch in den Schoten sitzenden Bohnen;
ungenieszbar gewordene Melone; Wurzel; grosze Rippe eines
Blattes; Stiel; groszes zusammengebundenes Bündel trockenen
Grases welches zum Decken der Dächer verwandt wird; Rohr,
Röhre; grosze nur von omi/rWi-Bäumen bestandene Stelle; Schatten
eines Baumes; innere Hohlheit (Baum); heiliges Holz".
D. Ook in de restgroep komt het hooge waardeeringspeil dezer
klasse weer goed uit. Men heeft 1. woorden die op de woonhut, het
bouwen en onderdeelen daarvan betrekking hebben, die meubels
noemen etc. „die für Knaben und Jünglinge bestimmte Abteilung
eines Gehöftes; die aüszerste Palisadenwand eines Gehöftes;
schmaler Gang zwichen den Palisadenwänden eines Gehöftes;
schwere Hölzer welche zum Verbarrikadieren des Werfteinganges
gebraucht werden; Machart, Bauart; Name der letzten Umkreisung
eines neuen Gehöftes, wenn dieses, bevor es bezogen wird, von allen
neuen Bewohnern desselben am Abend vorher spielend und singend
umgangen wird, wobei denn auch viele Schüsse abgegeben werden;
Reihe, Schicht, Lage, z. B. bei einer Mauer die verschiedenen Reihe
der Steine; Lager, Bett; Sitz, Stuhl".
2. Voor spijzen, toespijzen, maaltijden, koken etc. „Fleischbrühe,
Fleischsuppe; aus der Rinde eines.. Baumes bereitetes Mehl;
Mittagsmahlzeit; Bezeichnung einer Mahlzeit wo es nur Brei und
keine Zukost gibt; Brot; Salz; Gestell, Gerüst in welchem die zur
Bereitung der Butter dienende Kalebasse hängt; Stampfer, zum
Stampfen des Mehles verwandt; Wohlgeschmack".
3. Voor kostbare zaken, waaronder ook leengoed, „kleines
Amulett, welches man an der Stirn des Pferdes befestigt um dies
vor jedem Unfall zu schützen; bezeichnet eine Sache als gemeingut,
als Eigentum von mehreren; Bezirk; Brief, Buch".
In het bijzonder voor geschenken. „Geschenk; das was man für
jemand hergerichtet hat, Geschenk; Geschenk welches den Zweck
hat jemand zu bestechen".
4. Voor zaken uit het verkeerswezen
als
weersgesteldheden,
atmospherische feiten, onderdeelen van het landschap waar men
voorbij- of over trekt, „graues regnerisches Wetter ohne starke
Niederschläge; starker Bewölktsein des östlichen oder westlichen
Horizontes am Morgen vor oder bei Sonnenaufgang; Trockenheit,
Dürre im Walde; Dunkelheit, Finsternis; Donner ( 2 X ) ; Milchstrasze, Lichtstreifen am nächtlichen Himmel; Wasserdampf, der in
kalter Luft sichtbare dem Munde entströmende Atem; Graben, tiefe
Furche; Risz, Spalt; Höhle".
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Rivieren, stroomen, oever, kampvuur, warmte, rook etc. „Flusz
der immer Wasser hat; kleines Fluszbett; Brunnen; Rand, Ufer;
Feuer; Hitze; Flamme, Glut; die vom Feuer ausstrahlende Hitze;
Rauch; Asche, Asche von verbranntem Gras oder Blättern".
5. Nuttige instrumenten, speciaal diverse typen van riemen.
„Dolch, Messer; Tragstock welchen man quer über die Schulter legt
und an dessen beiden Enden die Traglasten befestigt werden; Blasebalg; Riemen meist aus Ochsenhaut verfertigt; Bast zum Binden;
langer schmaler Riemen zum Festbinden des odikua in welchen man
die kleinen Kinder auf dem Rücken trägt".
6. Voor lawaai, sterke geluiden, de namen van het jaar, de maan
etc. „drönendes, donnerähnliches Geräusch; dröhnendes Geräusch,
wie ζ. В. die Erde von den Hufen dahereilender Pferde dröhnt;
dröhnendes Geräusch, wie es z. B. entsteht wenn viele zusammen
tanzen, bei welchem Tanze fest aufgetreten wird; Jahr; Regen jähr;
das Sterben, das Abnehmen des Mondes".
7. En tenslotte een heterogene groep waarbij de waardeeringsfactor telkens weer anders georiënteerd is; vooral woorden voor
ongeluk, fouten, speciale houdingen etc. „Unglück, Pech; das Vorbeischieszen; Aufschneiderei, unwahre Prahlerei, Lügen (2 X ) ; Höhe,
aufrechte Stellung; das Liegen, Lagern; das Darniederliegen, hingestrekt am Boden liegen, wie z. B. Leute bei einer Epidemie oder wie
die Erschlagenen auf dem Kampfplatz; das Schweben; der Ausgang,
Auszug (der Rinder z. B.) ; Medizin; Bezeichnung für dunklen
Lehmboden, sehr oft eignet sich dieser vorzüglich zur Anfertigung
von Luftziegeln; Glätte; Spur eines auf dem Boden geschleiften
Gegenstandes; Kante eines Brettes oder Steines".
De 3e klasse: der gewone zaken.
Met de 3e waardeeringsklasse, die tot teekens heeft sg. osi-; pi.
oi-, wordt in het oshikuanjama reeds het gewone levenspeil bereikt.
Opmerkelijk vroeg dus voor een taal, waarvan het nominale stelsel
zoo ver gedifferentieerd is. Daarom zijn de ondergroepen hier ook
telkens vrij omvangrijk, maar het karakter is vrij vaag en globaal.
A. Bij de persoonsnamen heeft men de gewone groep voor
gebrekkigen, misdadigers en andere onvolwaardigen; ook voor tweelingen, want de geboorte daarvan wordt door de Ovakuanjama als
een ramp beschouwd.1) Verder typeerende aanduidingen voor een
') H. LUTTIG. The religious system and social organization of the Herero.
Utrecht 1933; p. 115 vv. Vgl. ook L. STERNBERG. Der antike Zwillingskult im
Lichte der Ethnologie. ZE Bd. 61 (1929); p. 152—200.
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aantal personen van speciaal karakter. „Krüppel; verächtliche Bezeichnung für einen Blinden; Saufer, Trinker; Lebewesen; ein
bedeutungsloser Mensch (schimpfliche Benenning für einen aus
seinem Land vertriebenen Häuptling) ; ein flegelhafter Mensch,
Einer der nichts liegen lassen kann, alles mitnimmt; verächtliche
Bezeichnung für eine Frau; ein Mädchen welches die efúndala
mitgemacht aber noch unverheiratet ist, Jungfer; Zwillinge; Name
einer Geisterart welche sehr oft in menschlicher Gestalt erscheint,
für den dem ihr Erscheinen gilt sind sie die sicheren Vorboten des
nahen Todes; Reicher, Bezeichnung für einen Menschen der andere
durch seine eigene böse Laune auch miszmutig und verstimmt macht
und daher zur Pflage für seine Umgebung wird".
De périphérie die hierbij aansluit omvat de naam van de opening
tusschen de voortanden bij de puberteitsriten ontstaan 1) en verder
die van enkele gewone lichaamsdeelen. „Lücke zwischen den Vorderzähnen welche durch Abschlagen der Zähne entstand; natürliche
Lücke zwischen den mittleren Vorder zahnen; Ferse; Angesicht;
Haut, Fell; innere Augenwinkel". Voor langdurige, slepende ziektes,
gezwellen, lidteekens etc. „Lungenentzündung; Krankheit der Harnblase; Diarrhée; Epilepsie, Fallsucht; blasenartiger Ausschlag; eine
nicht heilen wollende Wunde; Wunde; Furunkel, Karbunkel, überhaupt jede Geschwulst; Narbe von einer früheren Wunde
herrührend". Eenige kleedingstukken, gewone lichaamsafscheidingen,
gebeurlijkheden bij het eten of drinken en allerlei andere normale
menschelijke levensfeiten. „Kleidimgsstück; Beinkleid; schleimiger
Auswurf beim Husten; Schweisz; Gefühl von Gährung im Magen,
verursacht durch Getränke welche in ungegorenem Zustande genossen wurden; das Gefühl welches man oft beim Essen empfindet,
wo gewisse Speisen in der Speiseröhre sitzen bleiben und man das
Gefühl hat ersticken zu müssen; das Atmen; grosze Magerkeit,
Schwäche; der Ausdruck eines Gesichtes, welche böse üble Laune
verrät; Grab, Grabhügel".
B. De veeteelt is naast de landbouw zeker één van de voornaamste steunpunten van de Ovambo-economie, maar de woorden
voor kudde, vee, koe, stier, geit, zwijn etc. hebben het toch niet
verder kunnen brengen dan deze derde waardeeringsklasse ; ze
staan geheel gelijk met die voor kleinere zoogdieren, stekende
insecten, de sprinkhaan etc. Opnieuw een blijk van de vasthoudendheid, het conservatisme dat het gezonde nominale stelsel kenmerkt !
') L. WALK. Initiationszeremonien und Pubertätsriten der Süd-afrikanischen
Stämme. Anthropos Bd. 23 (1928) p. 356 vv. H. LUTTIG. The religious system
and social organization of the Herero; p. 79 vv.
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Kl. 2 loopt daarentegen bijna over van agrarische termen. De
oeroude waardeeringsnuancen zijn hier dus tot op heden bewaard
gebleven. Ook in Urundi konden de woorden voor de later
opgekomen economische techniek niet verder komen dan kl. 3. In
hun hart zijn de Ovakuanjama nog echte landbouwers gebleven !
„ein Stück Vieh; Herde; Vieh welches man von jemand erhält um
es zu weiden; junger kastrierter Ochs; Ziege, ein Ziegenbock; zahmes
Schwein; Hyäne; kleines nur im Walde lebendes dem Marder
ähnliches Tier; grauschwarze und sehr kurze Feldeidechse; dem
Kiebitz ähnlicher Vogel mit roten Beinen; grosze in der Erde sich
aufhaltende Grille; rotbraune Ameise, deren Bisz sehr schmerzhaft
ist; die noch ungeflügelten nur am Boden sich bewegenden
Heuschrecken". 1 )
Ook in de périphérie komt het veetelende moment weer duidelijk
naar voren; op de overeenkomstige plaats van kl. 2 was daar niets
van te merken. Men heeft de namen van opvallende dierlijke
lichaamsdeelen, waarbij naast de runderen vooral ook het pluimvee
verschijnt. „Euter; Schädel des geschlachteten Ochsen welche als
Zierat im groszen Empfangsraume aufgehängt werden; Kropf des
Geflügels; das an den Beinen der Hühner sitzende Gefieder; die
die Eingeweide bedeckende dünne Fettschicht; die abgestreifte Haut
eines Reptils, einer Schlange oder einer Eidechse, wenn diese sich
häuten". Enkele jachttermen. „Treibjagd auf Vieh; alte Bezeichnung
für Gewehr; Pfeil, Patrone; Schild; der untere nicht mit Ochsenhaut
überzogene eiserne Teil des Assagai". En verder de woorden voor
het loeien en het herkauwen der runderen, veekraal, veeziekten etc.
.„Gebrüll; das Wiederkäuen der Rinder; Viehhürde, Kral worin das
Vieh übernachtet; Kral für das Kleinvieh; Krankheit des Rindviehs
welche sich durch auffallendes Abmagern äuszert; Honigwaben;
leere Honigwaben; Vogelnest; Termitenhügel".
C. De agrarische groep is nu niet van veel beteekenis. Men heeft
enkele woorden voor struiken, struikgewas, uitwassen en boomstronken, kleine vruchten, onderdeelen, bebouwde grond, etc.
„Pflanze, Kraut; Strauch, Busch; ein noch in der Erde stehender
Stumpf eines abgebrannten Baumes ; noch im Boden stehender
Baumstumpf; knorriger Auswuchs am Stamm eines Baumes; das
wieder Ausschlagen, das Hervorbrechen neuer Triebe aus schon fast
erstorbenen Pflanzen oder auch Baumstümpfen; die noch in einem
gefällten Baumstamme vorhandenen von seinem früheren Safte
l
) H. LUTTIG. The religious system and social organization of the Herer о;
д). 39 vv. H. KROLL. Die Haustiere der Bantu. Ζ. E Bd. 60 (1928); p. 177—290.
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herrührende Feuchtigkeit; winzig kleine Melonen; der von Getreidestengeln abgezogene Bast; Ast, Zweig; Fruchtstiel an welchem die
Frucht am Baume hängt; Stelle welche zum Säen dient, Garten;
eine vom Gebüsch gesäuberte Stelle auf der ein neuer Garten
angelegt wurde; die meist in tiefer gelegenen Stellen der Gärten
angelegten kleinen Hügel, Erhöhungen, auf welchen man das Korn,
um es von dem Wasser zu schützen, pflanzt; Tenne auf welche das
Korn gedroschen wird; das zu frühe Trocknen der Früchte bevor sie
ordentlich gewachsen sind; Werkzeug zum Aufspalten von Fruchtkernen".
D. De restgroep telt 1. een aantal namen voor onderdeelen van
de woonhut, spijzen, maaltijden. „Tür, Pforte; der schmale und
gabelförmige gleich in der Nähe der Haupteingang gelegene Eingang
zum Garten; Speisezimmer; die zur Herstellung eines ondando
(„Gemach, Hütte") dienenden Hölzer; Stuhl, Sitz; aus Mehl gekochter steifer Brei; Mehl welches ohne jede Zutat meist nur mit
wenig Wasser angefeuchtet genossen wird; Milch welche man an der
Sonne schnell zum Gerinnen brachte; das eben gebraute noch heisze
Bier; ein Teil der Abendmahlzeit welche von den Müttern für die
Kinder zurückgestellt und von diesen am nächsten Morgen verzehrt
wird".
2. Voor arbeid, allerlei gewone typen van instrumenten. „Arbeit,
Werk; Sorge; ein Ding welches zum Trinken dient, Trinkgefäsz;
Schere; zugespitztes zum Graben dienendes Holzscheit; irgendein
Stück Holz; Rute, Gerte; ein Stück Brennholz; Leiter; Bürste, Besen;
Mühle; ein poröses Ding welches man in einer Flüssigkeit sich vollsäugen läszt; ein kleines Eisenplättchen mit sehr scharfer Schneide,
welches zum Abrasieren der Kopfhaare benutzt wird; Draht; Scheide
(Dolch) ; Ding welches zum Bedecken, Zudecken dient, daher Bez.
für Deckel".
In het bijzonder voor aarden en gevlochten potten en pannen, „aus
Ton gebranntes Gefäsz; ein irdenes Gefäsz mit groszer Oeffnung; aus.
Palmblättern geflochtener Korb; aus breiten Palmblättern geflochtener korbähnlicher Behalter; Holzeimer in welchem die Butter
aufbewahrt wird; Griff, Henkel".
3. Voor land, wolk, regen, wind, bron en andere gewone onderdeelen van het landschap, atmospherische feiten etc. „Land, Heimat;
Distanz, Entfernung; Wolke; das Heulen, Brausen des Windes; ein
leiser Regen; Hügel, kleiner Berg; Grauheit von der.. Luft wenn sie
von Nebel, Regen oder Staub erfüllt ist (2 X); graublaue Farbe;
durch bedeutenden Lehmgehalt gelb gewordenes Wasser, wie man esnach starken Regen in den Vertiefungen findet; die kurz nach
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Sonnenuntergang noch herrschende Helle, Dämmerung; ein flacher
seichter Brunnen; Stelle zum Schöpfen, wo geschöpft wird;
Fluszbett, oft mit hohem Gras und Sträuchem bestanden".
4. Voor allerlei gewone dingen uit de volkscultuur, als de eigen
taal, religieuze gebruiken en verbodsbepalingen, ritueele feesten etc.,
bepaalde traditioneele typen van geschenken etc. „Sprache der
Ovakuanjama; religiöser Brauch; das Verbotene; das Herrschen,
Gebot; eine Art Laubhütte, welche während einer e f undula und zwar
in dem Gehöft wo dieses Fest stattfindet, errichtet wird *) ; Merkmal
welches man an gewisse Dinge macht um diese später wieder zu
erkennen; Siegesgesang, wird von den aus dem Kriege mit reicher
Beute Heimkehrenden angestimmt; das Putzen der Zähne; das Geschenk eines Bräutigams an seine Braut; Geschenk, aber nur solches
welches man Mädchen oder Frauen gibt".
5. Ook het bekende opmerkelijke groepje woorden voor ding, rest,
onbruikbaar ding, scherf, ongeluk etc, dat zoo karakteristiek op
het lage waardeeringspeil van deze klasse wijst, ontbreekt hier niet.
„Ding; zerfetztes, zerrissenes Ding; ein zu kurz geschnittenes und
daher unbrauchbares Ding; Brocken, Stücke; Scherbe eines zerbrochenen irdenen Gefäszes; kurzes unbrauchbar gewordenes Stück
eines zerrissenen Riemens oder Strickes; Flicklappen; völlig zerkaute Dinge; im Topf zurückgebliebenes osifima (.aus Mehl
gekochter steifer Brei'); Scharten in der Scheide eines Werkzeuges;
Widerwärtigkeit Unglück".
6. En tenslotte nog die voor „Handelsartikel; Bündel; Dinge
welche beim Handel zum eigentlichen Kaufpreis noch hinzugefügt
werden; Masz mit dem man miszt; das Wiedererschaffen; ein Stück
Eisen; Perlen; Parfüm; Schuld (Geld)".
Verder zijn er nog enkele pluralia tantum die volgens deze Зе
klasse gaan.
De 4e klasse: der kleine zaken.
De 4e oshikuanjama-klasse met de teekens sg. oka-; pi. ou- is
die der deminutiva. We zijn hier dus al lager beland dan het gewone
waardeeringspeil. De omvang der klasse staat niet vast; vanuit alle
andere klassen kunnen de stammen hier komen hospiteeren. Maar
evenals b.v. in het serer is op den duur toch ook weer een vaste
kern ontstaan tengevolge van een zeker stollingsproces. De samen
stelling daarvan is zeer interessant. Juist omdat de deminutieve
Ч С ESTERMANN. Ethnographische Beobachtungen über die Ovambo. Ζ E Bd.
63 (1931); p. 42 v.
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nuance soms wegen ingeslagen is en nominale complexen geaccapareerd heeft, die naar westersche meening zeker niet op de eerst?
plaats daarvoor in aanmerking zouden komen.
A. Men heeft vooreerst de woorden voor een aantal jonge
familieleden,
kinderen. „Nichte, Neffe, Enkelkind; Freundin;
Namensbruder oder -Schwester; Kind (2 X ) ; Mädchen, Jungfrau".
Verder voor een speciaal klein maar belangrijk deel van het
lichaam, een bepaald laag gelegen en zacht punt op de vlakte van
de menschelijke borst, een ziekte waarbij men telkens kleine
hoeveelheden vocht verliest of karakteristieke stekende
plaatselijke
pijnen lijdt en voor 2 kleine sieraden. „Mund; weiche Stelle unter
dem Brustbein; Syphilis; Hundetatze (.Name für heftige Schmerzen
im Handgelenk, sollen nach Aussage der Leute vergehen, wenn
man einen Hund schlägt'); Fingerring; Ring, Arm- und Beinring".
B. In de dierenkategorie voor de kleine dieren van vrijwel alle
typen. „Kalb; Katze; kleiner eulenartiger Vogel; junger Vogel;
Raubvogel ähnlich dem Bussard; ein Insekt von der Grösze einer
Heuschrecke; kleine sehr harte Käfer welcher sich nich mit der
Faust erschlagen läszt (daher sein Name, wörtlich: der nicht von
der Faust stirbt) ; kleiner Frosch". Verder voor een klein diervel en
de vlekken die daarop voorkomen. „Fell eines kleinen Tieres,
Fellchen; Flecken auf einer Tierhaut".
D. In de restgroep voor kleine voorwerpen, kleine ruimtes,
openingen, verhevenheden etc. „sehr kleine niedliche Axt; kleiner
Korb; aus dünnen Zweigen und Bast geflochtener Kornbehalter;
Stöckchen, Hölzchen; kleines enges Schlaf gemach; kleines Loch;
kleines an der Einfriedigung eines Gartens gelegenes Wasserloch;
kleiner Erdhugel". Voor een heftige en snel opkomende
gemoedsreactie, een lichte en actieve bewegelijkheid van geest, zoowel in
gunstige als in ongunstige zin, voor een windhoos waarbij de wind
kurketrekkervormig ronddraait in plaats van wijd uit te waaien;
en tenslotte voor een oud nutteloos landbouwwerktuig, waarbij de
deminutieve nuance dus geheel de waardeeringsrichting uitgedraaid
is. „Begierde; Flinkheit, Behendigkeit; die Eigenschaft unter
Anderen immer Streitigkeiten hervorzurufen, sie aneinander zu
hetzen; Wirbelwind; sehr abgenützte Hacke".
De 5e Masse: van de zaken, waarbij het individueele exemplaar
soort langzamerhand aanschouwelijk begint te worden.

der

Totnutoe verliep in de oshikuanjama-klassificatie alles volgens
de gewone banen; al is een aantal van 3 of 4 waardeeringsklassen
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van het gewone type voor een taal die er in totaal een dozijn bezit
zeker opmerkelijk laag. In de 5e klasse, die aan de beroemde
„Tierklasse" (BLEEK kl. 9 ini-) van het oerbantu beantwoordt,
welke door ons hier geregeld is aangeduid als die van wat buiten
de numerusdistíncties stond, komt er echter groot verschil. Dit
bolwerk van het oude totemistische typenzien is in het oshikuanjama
n.l. gevallen. De andere klassen, die zich daarbij aansluiten en
waarin de numeruskategorieën telkens weer iets verder in hun
ontwikkeling voortgeschreden zijn (kl. 6, 7 en 8), vinden hier geen
grondslag meer in een waarin daarvan nog in het geheel geen sprake
is. Van psychologisch standpunt gezien beteekent dit dus een groóte
overwinning voor de matriarchale elementen in het mengvolk. Hun
karakteristieke denkvorm is nu zelfs doorgedrongen in dat semantische complex, waar het benoemen naar een enkel typeerend
kenmerk zoozeer voor de hand lag en waarbij de totemisten zulk
een eminent practisch belang hadden ! Een proces dat in de andere
verwante talen pas begint op te zetten is hier ineens afgesloten. In
het sg. vindt men oni-; maar de slotvocaal daarvan kan in bepaalde
omstandigheden wegvallen, terwijl tegelijkertijd de nasaal zich
dan aan de nominale stamanlaut assimileert. Zoodoende komen nog
een heele reeks nevenvormen tot stand: ondj-, ong-, om-, omb-,
ond-, orí-, on- etc. In het meervoud êni-.
Maar zooals het altijd in dergelijke gevallen gaat, heeft de nieuwe
ontwikkeling zich toch niet zóó snel en zóó volledig kunnen doorzetten, of de oude toestand schemert van alle kanten nog door de
huidige heen. Het verloop van het geheele proces is daardoor
makkelijk te reconstrueeren. Zoo wijst de morphologische ontleding
van de thans gebruikte prefixen b.v. nog duidelijk terug op een
oorspronkelijke constellatie waarin *ni- het eenige teeken van de
geheele klasse voor beide numeri was. De anlautende vocaal ê- van
het meervoudige teeken schijnt n.l. door samentrekking uit een
ouder *adi- ontstaan te zijn, waarin van tevoren reeds de dentaal
was uitgevallen. Aanvankelijk had men hier dus iets van *adi-ni-.
De anlautende o- van oni- etc. is een secundaire toevoeging, die
met de i- van andere bantutalen overeenkomt. Practisch keerde het
sg. prefix hier oorspronkelijk dus in het meervoud gewoon terug.
Een merkwaardige toestand die het best verklaard wordt door de
hypothese dat aanvankelijk *ni voor beide numeri tegelijk dienst
deed, maar 'adi- een later complementair teeken is. In het overeenkomstige geval van kl. 2 mu-; mi-, die van oorsprong eveneens
numerusloos is, zagen we al iets dergelijks.
Ook de semantische karakteristieken van de verschillende te
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onderscheiden groepen en ondergroepen zijn hier nog juist dezelfde
als bij de overeenkomstige klassen van het jaunde en het kirundi,
waarin zelfs in de uiterlijke taalvorm geen verschil tusschen de beide
numeruskategorieën werd gemaakt. Soms zijn het letterlijk dezelfde
beteekenisgroepen die terugkeeren. Gedeeltelijk is dit laatste
natuurlijk slechts schijn. Want onderwijl heeft zich in het oshikuan·
jama een uiterst belangrijk individualiseeringsproces in de semantische structuur doorgezet, waarvan in de beide andere talen geen
sprake is. Maar in de europeesche vertaling blijkt daar niets van.
Over het algemeen zijn de groepskenmerken van vrij primitief
karakter, hoewel niet zoo duidelijk als b.v. in het kirundi.
A. In het complex der persoonsnamen vindt men er hier voor
alle rangen en standen en typen. „Eingeborener; Häuptling, König;
ein aus seinem Land vertriebener Häuptling; Anführer eines Kriegszuges; Waise; jüngerer Bruder oder jüngere Schwester; Schwager,
Schwägerin; .Nesthäkchen', Name für das jüngstgeborene Kind;
Spion; Verwundeter; ein sehr geschickter Mensch, Künstler;
Schnelläufer; ein besonders groszer Freund des Tabaks; Zauberer;
Name eines Menschen der vom Zauberer gegen jede feindliche
Waffe gesichert ist; Name dessen der im Kriege einen Feind
erschlagen hat; Flüchtling, ein Verzogener; Bohrer; Taugenichts,
Gauner; Taugenichts, Flegel". Op een verzameling van personen
duidt het woord voor „der Freundeskreis eines Bräutigams".
In de groep namen van lichaamsdeelen vooreerst weer voor 1. die
breed en vlak zijn of week aanvoelen. „Brust; Rücken; Schläfe;
Muskelfleisch des Unterschenkels". 2. die lang zijn en vooruitsteken.
„Kinn; kleine Zunge; Hals; das männliche Glied; kleine Warze wie
sie sich häufig auf Händen und im Gesicht findet; grosze Warze,
besonders auf der Haut von Tieren". 3. die rond en gevuld of juist
hol zijn; vaste punten op het lichaam, groóte deelen van het skelet
die men door het lichaam heen voelen kan. „Hüfte; Milz; Kniekehle;
Achselhöhle; nach innen gebogener hohler Rücken; erhöhte Stelle
unter dem Genick; weiche Stelle über der Hüfte; Mittelpunkt der
Stirn; groszer Knochen des Oberschenkels". Verder voor speciaal
gepaarde en meervoudige deelen. „Faust; Fusz; Fuszknöchel; nach
innen gebogene Beine, X-Beine; Pupille des Auges; Kinnlade". Voor
haren, begroeide deelen en deelen die op de een of andere wijze
de bijgedachte aan vloeiing, afscheiding etc. opwekken, „grau
gewordenes Kopfhaar; Kopfhaar; Haar von alten Leuten; Augenbraue; Augenwimper; Leistendrüse; sehr stark tränende Augen".
Eveneens een opmerkelijk groot aantal woorden voor gezwellen,
het daaruit vloeiende bloed en etter; opgezet lichaam, uitslag, schurft
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en andere lichamelijke feiten en situaties van een zeker complex
karakter. „Beule, Geschwulst (2 X ) ; Geschwulst von einem Schlage
herrührend; Geschwulst in der Kniekehle; durch Schlag entstandene
Kopfgeschwulst aber ohne offene Wunde; Eiter; Blut; Galle;
Blähung; Ausschlag oft am ganzen Körper auftretend von der Grösze
einer Erbse; Schorf, Grind auf der Haut des Kopfes; Risse unter
den Füssen (entstehen besonders in der kalten Jahreszeit wenn die
Leute ohne Sandalen umherlaufen) ; Falten, Runzeln auf der Haut
alter Leute; kleine Einschnitte in der Körperhaut, Tätowierung;
Nasenschmerzen; sehr harter Stuhlgang". Voor breede en lange
kleedingstukken,
holle kleedingstukken
als mutsen en hoeden;
schelpversierselen
etc. in snoeren, amuletten etc. „aus Rinderhaut
verfertigtes Frauenkleidungsstück ; Männerbeinkleid ; Fell in
welchem die Mütter ihre kleinen Kinder auf dem Rücken hängend
tragen; Joppe; Frauenhut, Nationaltracht der Ovakuanjama-Frauen;
Männermütze mit herunterhängender Troddel; kleine Ledertasche
von der Form einer hohlen Hand ; die am Sattel befestigte Tasche in
welche der Reiter sein Gewehr steckt; grosze weisze Muschel, wertvoller Schmuckgegenstand; aus Muschelschalen verfertigte Schnüre,
Ketten, welche sowohl als Schmuck um den Hals als auch um die
Lenden getragen werden; aus Strauszeneierschalen verfertigter bei
den Ovakuanjama nur von jungen Mädchen getragener Schmuck;
irgendein Schmuckgegenstand der jungen Mädchen, welcher von
keinem andren berührt werden darf; kleine weisze Muschel, dient
zur Bereitung eines Schmuckes, welcher von den jungen Mädchen
welche vor der efúndala stehen getragen wird; herunterhängendes
am Lendengurt befestigtes Riemchen, welches an der Spitze mit
Perlen verziert wird; ein oberhalb des Gurtes getragener Riemen;
groszes aus Stierhaut gefertigtes Amulett, welches am Halse und
auf die Brust herabhängend getragen wird". En tenslotte de woorden
voor woord, stem, spreken, droom etc., die min of meer abstract van
karakter zijn; en voor andere menschelijke feiten met een zekere
collectieve beteekenisnuance.
„Wort; Stimme; lautes lärmendes
Sprechen; Händeklatschen, meist als Zeichen der Zustimmung, der
Freude; Traum; Steiszlage bei einer Geburt; Behandlung des Kopfhaares wodurch dessen Wachstum befördert werden soll".
B. Hoe sterk de oude totemistische voorkeur hier nog nawerkt
blijkt ook uit een complex van niet minder dan 83 diernamen dat
hier voorkomt. De schade van de vorige klassen wordt hier ineens
ingehaald; alle mogelijke typen, groot en klein wild, vogels, insecten,
visschen etc, zijn vertegenwoordigd. Maar de woorden voor
runderen, koe stier, etc. hebben geen enkele speciale plaats. Geen
30
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wonder I wat interesseeren de jagers zich daarvoor, al zijn ze verder
ook nog zoo nuttig voor de stam-economiel „Rind ohne Hörner; ein
Stück Rundvieh, ganz gleich ob klein oder grosz; ein zum Fettmachen eingesperrtes Stück Vieh; Kalb; Bezeichnung für eine Kuh
mit saugendem Kalb, also milchgebender Kuh; ein schon erwachsenes
aber noch saugendes Kalb (2 X ) ; Ochs, kastrierter Stier; Reitochse,
Packtier; ein Ochse welche immer von den andern wegläuft; Name
eines im Kriege gefaszten Ochsen, den einer der Krieger bei der
Rückkehr vom Häuptling zum Geschenk erhielt". En verder „besonders grosze Mäuseart; Wanze; wilder Hund (2 X ) ; dem Springbock ähnliches Wild; Name eines kleinen Insekts welches Körner,
Früchte und Hölzer anbohrt; Springbock; Insekt welches den geflügelten Ameisen sehr ähnlich ist; Giraffe; Huhn; Bastardgemsbock;
wilde Sporengans, hat sehr wohlschmeckendes Fleisch; Stubenfliege;
Schaf; sehr kleine schwarze Ameise; Vogel; Schaf lamm; Moskito;
geflügelte Ameise, welche nachdem sie aus den Termitenhügeln
hervor gekommen ist, schon nach einigen Stünden die Flügel wieder
abwirft; Wildkatze; Chamäleon; Name eines kleines Insekts; Marderart; Glühwurm; ein kleiner Vogel (2X) ; Marderart von schwarzer
Farbe; Vogel der Bachstelze ähnlich; Termite; Nashorn; Maus; kleiner
schwarze Ameise deren Bisz brennenden Schmerz verursacht; Gnu;
der Vogelstrausz; Hase; Elefant; Laus; eine Art Libelle, Wasserjungfer; kleine giftige Schlange Eichhörnchen; groszer weiszer dem
Storch ähnlicher Vogel; Skorpion; das Elentier; eine harmlose
Schlange; Zebra; Fluszpferd; Leopard; Wildschwein; .vorzügliches
Fleisch'; Name einer kleineren Wildschweinart; groszes Wild ähnlich
dem Büffel; Bandwurm; kleine Landschildkröte; kleiner Vogel mit
kaum sichtbaren Schwänze; sehr giftige H-2 M. lange Schlange;
Antilopenart, ähnlich dem Gemsbock; kleiner grauer Vogel; Aasgeier; Schuppentier; kleine Made; kleine braune Antilope; Kuddu;
Affe; Hund; Riesenschlange; Vogel ähnlich dem Specht; Schakal;
Naszhorn; Steinbock; braune Buschlaus, friszt sich gerne in die
Weichteile der Menschen und Tiere ein; Taube; Fisch; eine Schildkrötenart, welche 20-30 c.M. lang wird".
Bij de périphérie overwegen weer de gewone kenmerken, die met
het ontstaan der numerusdistinctie in verband staan. Ook hier heeft
het economische standpunt dus weer secundair voor het zuiver
psychologische moeten wijken en heeft de totemistische voorkeursrichting zich enkel tot de kern van het animale klassedeel beperkt.
Men heeft eenige woorden voor de lange pijlen en pij ¡spitsen, het
daarbij aansluitende voor geweer en dat voor kruit. „Pfeil dessen
lange eiserne Spitze eine starke Verdickung hat; Pfeil mit Holzspitze
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zum Schieszen der Vögel; Pfeil mit langer dünner Eisenspitze; Pfeil
welcher einer hölzerne mit Widerhaken versehene Spitze trägt;
eiserne und mit einem Widerhaken versehene Spitze der langen
Fischlanze; Einschnitt am unteren Ende des Pfeiles in welchen die
Bogensehne zu liegen bekommt; Ende der Bogensehne; ein zum
Schärfen der Messer-, Pfeil- und Assagai-Spitze dienendes Eisen;
Gewehr; Kugel; Pulver (3 X)". Ook bij de namen van dierlijke
lichaamsdeelen is het verband met de jacht, die hier aanvankelijk
de geheele constellatie beheerscht, weer zeer zwak. Men heeft die
1. voor breeds en dikke deelen. „Brust eines geschlachteten Tieres;
Rippe eines geschlachteten Tieres an welcher viel Fleisch sitzt;
getrocknete steife Haut eines Rindes welche als Unterlage benutzt
wird; die die Eingeweide bedeckende dünne Fleischschicht". 2. voor
lange of uitstekende deelen, „Angel; Spitze, Schwanz; Schwanzbüschel des Elefanten und der Giraffe; bei den verschiedenen Tiergattungen das männliche zeugungsfähige Glied". 3. voor deelen en
andere aminale feiten met een zekere collectieve beteekenisnuance.
„der kleine Magen der Wiederkäuer; kleine hintere Klaue bei Tieren
mit gespalteten Hufen; Mäusenest; aus Dorngestrüpp hergestelltes
Gehege für Vieh, Kral".
C. In het agrarische complex hebben de gewone numeruskenmerken een prachtig en scherp stel ondergroepen uitgesneden, maar
zooals te verwachten viel, ontbreekt de practische noot in de beteekenis daarbij geheel. Dit komt natuurlijk van de concurrentie met
kl. 2. Men heeft vooreerst de woorden voor een aantal vruchten,
knollen, bessen, graansoorten etc. „Feige, Frucht des omukuiju;
pflaumenartige Frucht; kleine pflaumenartige Frucht des omuveBaumes; Frucht der Rizinusstaude; Frucht des omuAango-Baumes;
Frucht des omu/imba-Baumes; getrocknete Frucht des omuandiBaumes; süszsäuerlich-schmeckende Frucht des osr'pe/ze-Strauches ;
eszbare Knolle; eszbare Knolle, wird nach der Regenzeit in den
Fluszbetten gegraben; Knollengewächs mit sackähnlicher Blüte;
kleine eszbare Zwiebel; Beere des omunutfi-Baumes; Mispel; Palmapfel; Mutterkorn; Getreidekörner; Same". Verder voor een groep
grassoorten, gewassen, groenten, struikgewas, bosch etc, waarbij
telkens de beteekenis een zekere collectieve nuance draagt, „eine
Grasart; in den Fluszbetten stehendes lì-2 M. hohes Steckgras; sehr
niedrige Grasart, welche vom Vieh mit besonderer Vorliebe verzehrt
wird; eine in Vertiefungen welche in der Regenzeit mit Wasser
angefüllt sind wachsende Grasart ; kleiner Bündel trockenen
Grases, Schilf; eine Art wildwachsendes Gemüse, wird gesammelt
und nachdem es gekocht ist, getrocknet und als Zukost verwandt;
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Pflanze; Blume; ein am Anfang der Regenzeit erscheinendes Rankengewächs mit gelben Blüten und sehr starkeligen Samenkapseln;
Dornstrauch mit wohlriechender weiszer Blüte, welcher 1-2 M. hoch
wird; Dornbusch mit hellgrüner Rinde und sehr weichem Holze;
hoher Busch dessen Zweige zum Bau der Kornbehälter dienen;
Wald". En tenslotte voor jonge knoppen en nieuwe loten, dunne
takken en takjes, vruchtenpitten, hars, het rutschen der boomen etc.,
waarvoor vrijwel dezelfde karakteristieken gelden als hierboven,
„stark hervorgetretene Baumknospe; erneuter Atiswuchs an einer
Stelle wo ein Blatt oder ein Zweig weggebrochen war; dünne Stäbe
des omu/uac/i-Gebüsches welche zum Bauen der Dächer gebraucht
werden; trockene Stiele der Kaktusblüte; Ast des Baumes; Spitze
des Baumes; Fruchtstein, die Kerne des Steinobstes; Baumharz; das
Knarren und Aechzen der Bäume bei starkem Wind (in Fabeln.. als
Person) ; aus der Rinde des omunama/o-Baumes verfertigtes Pulver;
feiner zu Staub gewordener Dünger; Splint, die äuszere weisze Holzschicht eines Baumes; abgebrannte Grasfläche; der Blütenstaub an
den Kornähren; kleine Vertiefungen, werden beim Säen mit dem
rechten Fusz gemacht und dienen zur Aufnahme der Samenkörner;
das Ausschlagen der Bäume im Frühling".
D. Vooral in de restgroep overwegen hier nog de meest primitieve, bijna steeds materieel opgevatte kenmerken; alle verdere fijne
differentiatie is afwezig. Men heeft 1. de namen voor een aantal
dingen die opvallend lang zijn als stokken, wegen, het scherpe vlak
van een mes, etc. „Name für einen Stock; Ladestock; Stock, Stab,
geschnitzter Stock mit rundem Kopfe; Stock an welchen man einen
Blinden führt; sehr langer Spazierstock wie er von alten Leuten
gebraucht wird; als Fackel dienender brennender Holzscheit; Leiter;
Kanu, Boot; das eiserne Mundstück einer Tabakspfeife; Schnur,
Faden; Weg, Pfad; Ausweg; Peitsche aus Tierhaut; Reihe, Glied;
Messer; kleines scharfes Eisen, welches bei gewissen Krankheiten
verwand wird um die Körperhaut mit vielen kleinen Einschnitten
zu versehen".
Die bijzonder breed en vlak of ook hoog zijn. „die grosze zwischen
Herero-land und Ovambo-land gelegene Steppe, - Wüste; schwarze
schlammige Erde; Bezeichnungen sehr weichen Gesteins; weiszer,
kreideähnlicher Stein; Lehmwand, Mauer; die innere Wand eines
Gemaches; Stoff, Zeug; Dach einer Hütte; gleiche Schnittfläche;
Seite; eine aus aufrecht stehenden Stäben verfertigte Stellage, auf
welcher das Gerüst der Dächer gebaut wird; Berg; Erhöhung,
Unebenheit".
Die hol zijn, zooals kalebassen, potten en ander aardewerk, gaten.
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openingen, een onder gr ondsche hut. „Topf, Kochgeschirr; aus Palmblättern geflochtener Korb; eine grosze Emailleschüssel, — wanne;
Gefäsz aus der Schale einer Kalabasse verfertigt; Schöpfgefäsz;
ein Emaillebecher; grosze Kalabasse zum Aufheben der Milch und
zur Butterbereitung verwandt; ein kleines Körbchen; runder geflochtener Teller, dient zum Aussieben des Mehles; aus dem Horn
eines Rindes gefertigtes 10—15 c.M. langes Büchschen, in welchem
man das zum Einreiben der Haut bestimmte Fett aufhebt, Salbenbüchschen; Grab; tiefes Loch, Grube; Loch, Oeffnung; Haupteingang zu einem Gehöft; Eingangstür zum groszen Kral, deren
beide aufrechte Pfosten oben durch Querhölzer miteinander verbunden sind; Name der in die Erde hineingebauten und gegen jeden
Zugwind geschützten Hütte, in welcher die Frauen die irdenen
Gefässe formen".
2. Voor dingen die meestal in grooteren getale tegelijk voorkomen.
„Treppenstufe, Leitersprosse; Zündhölzer; Kerb, Einschnitt; Stern;
das Siebengestirn; Strahl, Funke; Stütze, Pfeiler; bes. bei kleinen
Dingen das einzelne einer bestimmten Gattung".
Voor stof, gebroken dingen, achter gebleven resten van iets, geschenken, samentreffen, kruispunt etc., waar de collectieve nuance
eveneens weer naar voren komt. „Staub; feiner Holzstaub; Haufe;
Erbrochenes; zu Boden gefallene Krumen; die an den inneren
Wänden einer Kalabasse, in welcher längere Zeit Milch war,
sitzengebliebene Milchteile; die im Magen eines geschlachteten
Tieres noch befindliche unverdaute Nahrung; Gedrehtes, Gewundenes; morsches, verfaultes Holz; Lohn, Bezahlung; Perlen;
veraltete abgeschlissene Schnitzerei an dem Knopf eines Spazierstockes; was man umsonst gibt, Geschenk, Almosen; Opfer durch
welches man die bösen Geister aus einem Kranken vertreiben will;
Haufen, Menge, Schar; das Zusammentreffen; nächtliches Trinkgelage; groszer von Menschen gebildeter Kreis in welchem Spiele
stattfinden; der Wortwechsel; Kreuzungspunkt van mehreren
Wegen".
Zooais ook in de andere talen worden eveneens woonplaatsen,
slaapplaatsen, voedingsmiddelen etc. hier steeds in een zekere
complexiteit gezien. Dit is wel een van de mooiste ondergroepjes
van de geheele restgroep. „Hütte, Schlafgemach; Name eines alten
noch heute existierenden Gehöftes in welchem die ersten Häuptlinge der Ovakuanjama wohnten; das letzte Nachtlager einer
Kriegerschar vor der Schlacht; Schlafstelle auf der Reise, meist unter
einem Baume; Wegzehrung; Fleisch, dann auch Bezeichnung für
jegliche Art von Zukost, Milch, Fett u. dgl.; Fleisch; eine Art Brei".
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3. Woorden voor geluiden, muziekinstrumenten etc. „durch
Startes Auftreten verursachtes Geräusch; laut, lärmend Sprechen;
hilferuf; Trommel; Schelle, Glocke".
Voor water, wind, vet etc. „Wasser; Wasserader; Wasser welches
zum Einweichen von Getreidekörnem diente; Wasser welches
zum Waschen der eben gewonnenen Butter diente; kleine Wassertümpel in den Fluszbetten; Brunnen, Wasserloch im Sande; Regen;
Wind; Farbe, Teer, Wagenfett, überhaupt jede Masse mit der
andere Gegenstände bestrichen, angestrichen werden; Seife".
4. Voor eenige vaste punten van de dag en het jaar, vaste omgrenzingen en vormen. „Morgen; Abend; heisze Jahreszeit, Sommer;
Grenze eines Stammesgebietes, wo die Waldregion beginnt; die
äuszerste Einfriedigung eines Gehöftes; die Form des Salzes in
welcher dieses von den Ovakuambi in den Handel gebracht wird".
5. De woorden voor allerlei gevoelens, stemmingen, eigenschappen, vooral snelheid, bewegelijkheid van geest etc. „Liebe; Sehnsucht; Geduld; Verachtung; Friede; Zwietracht; Schamgefühl;
Hunger; Angst, Schrecken einflöszendes Ding; starkes Wollen;
Grobheit; das Groszsein; Reinheit, Sauberkeit; böswillige Verleumdung um einen Menschen aus der Gunst, die er bei jemand
genieszt, zu verdrängen; Trägheit, Nachlässigkeit bes. im Gehen
und im Sprechen; Schnelligkeit, Flinkheit ( 2 X ) ; Flinkheit,
Behendigkeit; Schnelligkeit; die Eigenschaft nur das Seinige zu
lieben und für alles Andere kein Interesse haben; die Eigenschaft
dasz man in seiner Stellung keinen Andren neben sich dulden
kann; die Eigenschaft immer alles besser wissen und können wollen
als andere, sich nie etwas sagen lassen; die Eigenschaft nur auf die
direkten Angehörigen Rücksicht zu nehmen und sich gegen jeden
Andren ablehnend zu verhalten".
Voor enkele halve abstracta. „Satzung, Anordnimg, Befehl, Gebot;
Verbotenes, Heiliges; die Anordnung, der Rat, der Beschlusz".
6. En tenslotte nog voor „Blei; Kamm zum Frisieren; der Kauf,
der Handel; die innere Spitze eines Daches; Hammer; Mond;
Zündhütchen; Enge, Engheit; Kälte bei welcher sich manchmal ein
schwacher Ansatz von Reif zeigt".
De 6e klasse: van de zaken, waarbij het individueele exemplaar der
soort zich reeds iets verder uit de totale structuur heeft losgescheurd.
Bij deze 6e klasse is men slechts één stap verder in de ontwikkeling der numeruskategorieën voortgeschreden dan bij kl. 5; men vindt
hier juist die vormen bijeen waar de numerusdistinctie pas kort
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geleden in min of meer zuivere vorm is ingedrongen. Vandaar dat
in het meervoud van het teekenstelsel direct ook weer de bekende
index ma-, oshikuanjama oma-, terugkeert, die in de bantu-talen en
elders zoo vaak de overgang naar een scherper en zuiverder
begrepen plurale kategorie markeert. In het enkelvoud heeft men
e- < 'all·, dat aan ili- uit de verwante talen beantwoordt en waarin
later het intervocalische labiale element is weggevallen. We staan
hier dus voor kl. 5 en 6 van BLEEK, die zich ook in het jaunde en het
kirundi reeds tot klassen van de pas doorgevoerde numerusdistinctie
hadden ontwikkeld. Over het algemeen zijn de kenmerken, waarop
het halve ontsnappen aan de zuivere numerusdistinctie berust, veel
fijner en veel meer gedifferentieerd gedacht; duidelijk staan we in
een denklaag van iets hoogere orde. Ook het waardeeringspeil is
soms aanmerkelijk gestegen. Een kleine complicatie doet zich echter
voor. Ook het bijna geheel verdwenen augmentatieve prefix 21
f/i- is nl. secundair met e- samengevallen; men heeft b.v. omu- kuiju
„Feigenbaum" maar e-kuiju „ein besonders groszer Feigenbaum";
osi-kombo „Ziege" maar e-kombo „eine besonders grosze Ziege";
e-lenga „der Groszmann, Minister des Häuptlings". Stammen van
alle andere klassen kunnen weer dit teeken aannemen, indien de
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Voor onze semantische
analyse beteekent dit practisch echter weinig, omdat verder het
karakter dezer vormen zoozeer van dat van kl. 6 afwijkt. Vgl. С.
MEINHOF. Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen; p. 26, 11 vv.
A. De persoonsnamen van kl. 6 wijzen niet op bepaalde individueel geziene figuren, doch slechts op bepaalde typen; onvolwaardigen, outcasts maar ook evengoed bekleeders van speciale waardigheden. „Feigling; der überall zwischendurch läuft, Bezeichnung
eines Menschen welcher überall umher läuft; verächtliche Bezeichnung eines Blinden; gänzlich Verarmter; ein die Frauen tracht
tragender Mann welcher sich zu geschlechtlichem Verkehr, Mann
mit Mann, hergibt, passiver Päderast; ein Pechvogel; ein verfressener Mensch; Narr, Tor; Schimpfname, Kerl; einer der immer Glück
auf der Jagd hat, nie ohne Jagdbeute heimkehrt; Bräutigam; die
von einem Manne zuerst geheirate Frau, seine Hauptfrau; alter
Junggeselle; Altergenosse, Einer der mit mir in demselben Alter
steht; ein junges Mädchen im Alter von 14-17 Jahren; ein Eingeborener mit blaszroter Hautfarbe, Albino". Op verzamelingen van
personen, die evenmin elk individueel worden gezien, duiden de
woorden voor „Abteilung von Menschen, besonders bei einer Kriegerschar; die Versammlung, Gemeinde; Familiengesiecht, Kaste (2X)".
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De keuze bij de périphérie is weer zeer karakteristiek. Bij de
namen van lichaamsdeelen heeft men die voor speciaal groóte en
vlakke, lange of ook dikke en ronde deelen. „weiszer Rücken; unteres
Ende der Wirbelsäule, Rückenkreuz; Oberschenkel; kahle Stelle des
Kopfes, Glatze; Genick; grosze Sehne zu beiden Seiten des Halses;
Rückenmark; Frauenbrust; Nabel; Leber". Voor deelen die altijd
gepaard voorkomen of in een bepaalde complexe beteekenisstructuur
passen; vooral dit laatste geval levert prachtige semantische wendingen op. „Auge; Hand; Nase; Schulter; Lunge; Hode; übermäszig
groszer Hodensack; Darm; Knochen; kleiner Haarbüschel welchen
man beim Wegscheren des Kopfhaares stehen läszt; die Falte sowohl
in Kleidungsstücken als auch auf der Stirne; ein zum Weinen verzogenes Gesicht; Bauch, Familiengeschlecht". In 't bijzonder tanden.
„Zahn; hinterster Backenzahn; Bezeichnung eines Zahnes von gelber
Farbe".
Verder voor gezwellen en uitslag of ziekten waarbij deze ontstaan;
sporen van krabben, kleine wondjes etc. „Furunkel; kleine blasenartige Geschwulst; Blattern; dem Aussatz ähnliche Krankheit; Blase,
Schwiele; Risz in der Haut durch Dornen verursacht". Voor kleedingstukken, onderdeelen der uitrusting, versierselen etc., die hol
zijn, uit vele kleine gelijke onderdeelen bestaan of steeds in een
zeker aantal voorkomen. „Hut, Kopfbedeckung; aus Gräsern oder
Palmblättem geflochtener Männerhut; kleines aus Ochsenhaut verfertigtes Hörnchen welches von jungen Männern mit der Spitze nach
oben zeigend, hinten am ekuamo („Gürtel") getragen wird; Schurz,
Schürze; Gürtel; aus kleinen weiszen Muscheln gefertigter Kopfschmuck, welcher von den an der nächsten efúndala teilnehmenden
Mädchen getragen wird ; kleine aus Perlen gefertigte Troddel welche
an den Haaren des Kopfes befestigt wird; Armring; Ohrgehänge".
Voor dorst, honger en andere algemeene lichamelijke gesteltenissen.
„Durst; sehr starker Hunger; das Sattsein; die Wohlgenährtheit;
Magerkeit; die Abmagerung; Jungfräulichkeit; Jungfrauschaft, und
zwar diejenige wo eine verheiratete Frau oder ein Muttertier nicht
Mutter werden kann; Nacktheit; Erblindung des Auges". Voor
schreden en andere lichamelijke feiten die steeds in grootere aantallen tegelijk voorkomen, lichaamsafscheidingen of daarmede gelijk
te stellen zaken. „Schritt; vom schnellen Laufen weit ausgetretene
Fuszspur; das Zwinkern; Kot von Menschen und Tieren; Träne; die
erste Milch welche sich bei einer Mutter nach der Geburt zeigt (bei
Menschen und Säugetieren); Wind, Leibesdunst aus dem After;
Niesen, Schnupfen". En tenslotte voor eenige belangrijke gebeurtenissen uit het leven van complex karakter, welke daar telkens een
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heel andere wending aan geven, een nieuwe periode
inluiden.
„Heirat; das Gebären; Zwillingsgeburt; unerlaubte Schwangerschaft; Beschneidung (findet jetzt kaum noch statt); der Tod; Tod,
das Sterben".
B. Het complex der diernamen omvat niet minder dan 46
vormen; vooral diegene, welke in groóte scharen, kudden, kolonies,
scholen etc. voorkomen, worden nu genoemd, „schwarzer zur Regenzeit in groszen Scharen erscheinender Vogel; groszer schwarzer
Vogel mit rotem Kopf und weisen Flügelspitzen; ein besonders
groszer Frosch; Spinne, Spinngewebe; graugelber giftiger Tausendfusz mit rotem Kopfe; braune Wespe; Grillenart; grosze Buschlaus
die sich mit Vorliebe in die Weichteile der Tiere hineinbohrt;
Hyäne; Springschlange; kleiner schwarzer Käfer; ein mit der ekupa
angestochener und im Wasser verendeter Fisch; grosze schwarze
Stinkameise; kleine Froschenart; grosze graue Erdwanze; Hahn;
grosze Fledermausart; kleine wilde Taube; groszer Geier; weiszer
Storch-ähnlicher in der Regenzeit erscheinender Vogel; Fasanenart; Krähe mit weiszem Ring um den Hals; ein groszer alter Affe;
groszer Raubvogel, Habicht; weiszgerändeter Käfer; alter Schakal;
Schuppentier; grosze Kröte; Leopardenart; ein Insekt; Made;
kastrierter Ziegen- oder Schafbock; Frosch; eine Ameisenart ähnlich den Termiten; eingeborenes Rind; blinde Stechfliege;
Schlange; ein besonders groszer Fisch; grosze Heuschrecke; Eule;
20-30 c.M. lange bunte auf Bäumen lebende Eidechse; Puf f otter,
sehr giftig; grosze bis 3 c.M. lange grüne Raupe welche von den
Eingeborenen gegessen wird; Engerling; ein besonders groszer
Vogel; Bremse, grosze Stechfliege".
De aansluitende périphérie omvat juist als die van het voorgaande
klassedeel gepaarde dierlijke lìchaamsdeelen, bijzonder breede of
lange deelen, complexe deelen. „Huf, Klaue; Tatze; Fusz des Elefanten; Flügel; Hinterkeule; frisch abgezogene Haut eines groszen
Tieres; bei Tänzen.. verwandter Schweif eines Pferdes oder Zebras;
Kieme, Atemwerkzeug der Fische". Verder de namen van lange
pijlen, lansen en andere jachtwerktuigen, de holle valkuil, hagel,
patronen, „vergifteter Pfeil mit Widerhaken; Verdickung an der
Spitze des ombutula („Pfeil"); groszes Bündel Pfeile; Speer,
Assagai; Assagai mit weiszem Schwanzbüschel; lange Gerte an
deren einem Ende eine mit einem Widerhaken versehene eiserne
Spitze befestigt wird (dient zum Fischfang) ; der in einer Fallgrube
stehende zugespitzte Pfahl; Fallgrube; Schrot; Gewehrpatrone;
Schlinge; Bogen welcher fast halbkreisförmig gespannt ist".
Honigraten, vlekken op de huid, dierlijke mest, de uit takken
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samengevloehten kraal, het verdeelen van het gedoode dier etc.
„Honigwaben; leere Honigwaben; Honig von dunkler Farbe; weiszer
Fleck auf der Stirn eines Tieres; trockener Rindermist; kleine aus
Dorngestrüpp hergestellte Hürde neben dem Hauptkraal; dag
Abschneiden von Fleischstücken an einem geschlachteten Tiere;
Auseinanderteilen eines geschlachteten Tieren; Nachgeburt, nur die
der Tiere; Ei; die Eigenschaft des Ausschiagens, nur beim Rindvieh".
C. De agrarische groep is zeer fijn vertakt en vol interessante
nuancen. Men heeft de namen voor vruchten, knollen. „Frucht des
omupuaka, groszer Laubbaum; unreife Baumfrucht; unreife Frucht
des omuanc/i-Baumes; Melone; Kürbis; Tabak; Bohne; eszbare
Wurzel; Knolle, Zwiebel; eszbare Knolle, welche in Vertiefungen
in denen lange Wasser stand gefunden wird; Zwiebel; grosze sehr
wasserhaltige Zwiebel". Voor grassoorten, struikgewas, riet, wilde
cactus en andere dicht opeengroeiende gewassen etc. „Gras; grünes
Gras am Anfang der Regenzeit; Stelle wo wegen der dort herrschenden Bodenfeuchtigkeit immer grünes Gras zu finden ist;
Dorngebüsch-, Domgebüsch mit dicker Wurzelknolle; Dichtheit bei
einem Gebüsch wo unten und oben alles dicht verwachsen ist;
zusammen geharkter Haufen trockenen Getreidestrohes; Name
eines an Termitenhügeln wachsenden Gebüsches ; wilder Hanf..
wird bes. von den Buschleuten geraucht; Riet, Schilf; wilder
Kaktus". Voor jonge loten en bloesems die zich later rijk zullen
gaan ontvouwen, het dik worden van het vruchtbeginsel
(zetten).
„Schosz; grosze Schote eines Dornbaumes; Blüte des Kaktus; Blüte
des Kaktus welche getrocknet, zerstampft und zur Bereitung von
omavanda verwandt wird; das Setzen von Pflanzen". Dikke uitwassen aan de boomstam, bijzonder dikke takken,
plantaardige
vochten, „knorriger Auswuchs an einem Baumstamm; das imtere
Ende eines Baumstammes dicht an der Wurzel; Stumpf eines
groszen Grasbüschels; Ast am unteren Teile der Krone eines
Baumes; süszes Baumharz; Mark der Fruchtkerne; Mark der
Palmkrone, wird von den Eingeborenen in Jahren des Hungers
gegessen". Voor bladeren en doornen die steeds in grooteren getale
tegelijk voorkomen, vruchtsteeltjes; korenaren, het breken daarvan.
„Blatt; Dorn; die kleinen Stielchen an denen die einzelnen Körner
der oiliavala sitzen; Aehre; die die einzelnen Getreidekörner umschlieszende Hülse; das Brechen, daher die Ernte, weil die reifen
Aehren abgebrochen werden". Boomschors, een gat in een boom,
afgebrande grasvlakte, een landbouwwerktuig.
„Baumrinde; Loch,
Höhle in einem hohl gewordenen Baume; abgebrannte Grasfläche,
auch Grasbrand; Hacke, zum Bearbeiten des Gartenlandes".
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D. Ook de samenstelling van de restgroep getuigt weer van de
soms totaal afwijkende opvattingsrichting der negers. Men heeft
1, de namen van een aantal bijzonder lange zaken als touwen,
randen, wegen, gummi dat makkelijk gerekt kan worden etc. „aus
Bast geflochtenes Seil; dickes Tau, Kette; dicker Draht, auch Bez.
für Steigbügel; Feile; Rand oder Saum eines Gebüsches, Fluszufer;
Axt; Pfad, Weg; ein sich lang hinziehendes bearbeitetes Stück
Gartenland ohne oimungu; Gummi".
Van breede en vlakke zaken als tuinen, onderdeelen van het landschap, schotels, de steenen waarop gekookt wordt; opvallend groóte
en zware zaken als bergen, groóte blokken etc. „Garten; der
äuszerste, an der Einfriedigung gelegene Teil des Gartens; Erde;
weiszer, sandriger Erde; weicher schwer passierbarer Sandboden;
grober Sand; Stein, Klippe; Abhang; Lehm; eine von Gebüsch
freie offene Stelle; grosze freie Stelle mit sandigem Boden; Himmel,
Firmament; flacher Teller; flache irdene Schüssel, in welcher das
Fleisch oder auch andere Zukost aufgetragen wird; Schüssel zur
Aufnahme der fertigen Speisen dienend, wird von den Bewohnern
des Ovambolandes aus Palmblättern geflochten; 25-30 c.M. hohe,
aus Lehm geformte, runde Steine, welche bei der Feuerstelle Verwertung finden. Sie werden im Dreieck aufgestellt, und oben auf
demselben ruht das Kochgeschirr; eine aus Dorngebüsch zur Verteidigung hergestellte Schutzwand; Form eines Halbkreises; runde
Form des onduda; Erhöhung, Hügel; frisch aufgeworfener Hügel;
Klotz, Block, worin man die Füsze Gefangener befestigt, um ihnen
die Möglichkeit zur Flucht zu nehmen; Stöpsel, Propfen; Lehmklumpen, Luftziegel". Voor holle zaken als bekers etc.; openingen,
holtes, doorgangen in de hutwand, het bosch. „Sack, Tasche; Glas,
Flasche; becherartiges Gefäsz, bes. Bezeichnung des hölzernen
Bierbechers, Eimer; Trog, Krippe; Loch, Höhle; Loch, Vertiefung
in der Erde; das Versteck; Senkung, Tal, Vertiefung; grosze weite
Vertiefung im Boden, in welcher sich das Regenwasser ansammelt;
Lücke, Oeffnung in der Wand eines Hauses. Daher Bez. für
Fenster: auch Schieszscharte; einer in einer Umfriedigung
gemachte Durchgangsstelle um auf einem andren Wege als durch
die Türe nach innen oder auszen zu gelangen; weite bequeme
Durchgangsstelle im Gebüsch".
2. Voor geluiden, muziekinstrumenten; vloeistoffen, schuim, boter
etc. „Zunge, Sprache; das Geschrei; Antwort auf einen Ruf; der
Gesang mit dem man etwas besingt; Horn des Kudu, als Blasinstrument verwandt; grosze nie versiegende Wasserquelle im
Walde; groszes Wasser, Meer; Flut, Ueberschwemmung; Welle;
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Schaum auf Flüssigkeiten; erste Butter welche im Anfang der
Regenzeit dem Besitzer der Rinder vom Viehposten aus gebracht
wird; ausgelassene und wieder hart gewordene Butter". Voor
kleuren en vlekken, „braune Farbe; Schein; Grauheit, aschgraue
Farbe; groszer Flecken; Flecken".
3. Voor allerlei gevoelens, stemmingen, geestesgesíelíenissen
etc.
„Freude; Freude, Ausgelassenheit; Furcht; Schrecken; Zorn;
Niedergeschlagenheit; Aergernisse; Dank ( 2 X ) ; Glück; das Vertrauen; Freundschaft; Ruhe, Erholung; Ehrfurcht, Respekt,
gebietendes Aeuszere; Wille; Unwille; Widerwille, Abscheu gegen
gewisse Speisen (2 X); Neid, Eifersucht der Frauen; Miszgunst;
Unruhe, Vielgeschäftigkeit, Aufruhr; Unbehagen nach starkem
Rauschen, Katzenjammer; Verlegenheit, Beschämung".
Voor allerlei geestelijke en lichamelijke eigenschappen, vooral
voor handigheid, zucht tot opstoken, telkens herhaalde verwijten etc.
„Gewandheit; Geschicktlichkeit; Stichelei, Hetzerei, immer in der
Absicht Schlägerei herbei zu führen (2 X); die Eigenschaft, längst
Geschehenes immer wieder erwähnen und es den Betreffenden
vorhalten; Mut, Tapferkeit; Groszmut; Berühmtheit; Wohlhabenheit; Eigensinn; Frechheit, Unverschämtheit; Ausdauer, bes. im
Laufen; Ungezogenheit; Schlaffheit, ohne Spannung; Wiederspenstigkeit".
4. Voor striemen, inkervingen etc., die meestal enkel in grooteren
getale tegelijk voorkomen. „Strieme; Strieme, Streifen, hinterlassene Spur eines Schlages; Kerb, Einschnitt; Scharte an der
Schneide eines Werkzeuges; Ohrfeige; Kamm".
Ook de typische nuancen in deze talen bij de namen voor hut,
woning, spijzen, feesten etc. zijn ons al bekend. „Hütte, Pontok;
Buschhütte, Pontok; Werft, Gehöft, Wohnung; ein Gehöft an
dessen Errichtung man viele Mühe wandte, groszes stattliches
Gehöft eines Reichen; alte verlassene Wohnstätte; Name der
Frauenabteilung in einer eumbo; ein zum Schutz gegen die Sonne
mit einem Dach versehener Raum, Veranda; Vorratshaus; Stelle
wo früher eine eumbo stand; der Aufenthalt einer Kriegerschar
im Lager am letzten Abend vor dem Kampfe; Essen welches ein
Bräutigam, nachdem er seine Braut heimgeholt hat, für deren
Mutter bereiten und es ihr zuschicken läszt; zu lose gekochtes
osifima; kleiner an der Sonne getrockneter Kuchen; Name eines
Festes an welchem jedes junge Mädchen, bevor es heiraten darf,
teilnehmen musz; ein in der ombala alljährlich stattfindendes Fest
von groszer Bedeutung; Schlachtfest, wenn Rinder geschlacht
werden".
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Voor hoopen, pakken, resten van dingen; verwikkelingen en
knoopen; have, bezit etc. „groszer Büschel; Haufe, nur gebraucht
-von angehäuften Sachen; Babykorb, in welchem die Utensilien der
Kleinen aufbewahrt werden; Kruste; Treber, Rückstand vom
Bierbrauen; Schmutz; Kohle, brennende und erloschene; Feuerberd, Feuerstelle; Knoten; die Verwickelung; Krümmung, Windung
(2 X); Krümmung, Biegung; Kreuzungspunkt; geheime Zauberkunst, durch welche man irgend eine Schuld fest zu stellen sucht;
Habe, Besitz; das Erbe; Bezahlung, Lohn; Blutschuld".
5. Voor zware arbeid, werkzaamheden van complexe aard, die
„veel om het lijf hebben", „die Arbeit, meist Bezeichnung für
schwere, anstrengende Arbeit; Anfang; das Erschaffen, die Erschaffung; das Sichtbarwerden, die Erscheinung; das Aussaugen
(religiöser Brauch); das Verziehen nach einem andren Ort, der
Wohnungswechsel; die Vorbereitung, Zurüstung; das Auseinandersuchen, die Sortierung (2 X); die Suche nach Dienerinnen für die
Häuptlings werft; wartendes sehnliches Ausschauen, Ausspähen;
Sodbrennen; das Tragen, Wegtragen".
Bij allerlei woorden voor strijd, afweer, verzoek, hulp, beschuldiging, bedreiging, afkondiging etc. gaat het over zaken, waarbij steeds
meerdere personen te pas komen; de collectieve nuance in de
beteekenis gaat hier min of meer de sociale richting uit. „der
Kampf, das Ringen; das Abwehren, Abhalten; Mord, Totschlag;
die Fürsprache; Bitte; Bitte, Gebet; Hilfe; Errettung, Erhaltung;
Drohung; Betrug; Verleumdung; das Ableugnen, Abstreiten;
Beschuldigung; das Sichlustigmachen über einander; die Aussage,
•der Bericht, Zeugenaussage vor Gericht; das Hörbarmachen, die
Verkündigung' \
In 't bijzonder nog voor samenkomen, uiteengaan, lijken op elkaar
en loskoopen, de knoop doorhakken, „das Kommen; die Rückkehr;
•der Grusz, die Begrüszung; Trennung, Scheidung; Gleichnis, Bild,
Photographie; die Vergleichung mehrerer Dinge miteinander,
Gleichnis; Loslösung; Loskaufung, Erlösung; Mangel; das Vermissen; das Festmachen, die Herrschaft; Bezeichnung für Vorhängeschlosz; das Gericht, die Entscheidung, der Schiedsspruch".
6. Voor getallen, maten, tijdstippen, vaste eigendomskenmerken,
naam. „Zahl, Anzahl; tausend; Länge, Grösze; Distanz, Entfernung,
Zeitabschnitt, Langeweile; Tag; Zeit, Zeitabschnitt; eine Stelle die
Anziehungskraft hat; Sonne; Zeichen, Merkmal, welches man an
irgend einem Gegenstand macht tun ihn später leicht erkennen zu
können; Name".
7. En tenslotte enkele namen van atmospherische toestanden,

462
abstracta etc. „Morgengrauen; leichtes Bewölktsein des Himmels am
Morgen; Hitze, Schwüle welche den Schweiz hervortreibt; heftiger
Wind; die Stille, meist nach einem Sturm; Ausspannung; Geruch,
Duft; Ueberlegung, Gedanke; Ueberlegung; Irrtum, Versehen; das
Ziel; Ehre, Ruhm; Gnade, Barmherzigkeit die man einem Andren
erweist".
De 7e klasse: van de namen van abstracta etc.
Een andere oshikuanjama-klasse waarin de numerusdistinctie
blijkbaar nog zeer jong is, is die welke tot teekens heeft sg. ou-; pi.
oma-u-. De meeste nomina die ertoe behooren zijn namen van
abstracta; ze komen enkel met het singulare prefix voor; ou-pana
„Reichtum"; ou-nene „Grösze". Bij andere vormen van dit type
wordt echter wel reeds tusschen de beide numeri onderscheiden,
Hoe weinig klaar de begrippen op dit punt intusschen nog zijn
volgt direct uit het teekenstelsel; in het meervoud wordt eenvoudigweg het singulare teeken herhaald onder toevoeging van oma-,
waarvan we het vage collectiveerende karakter reeds meerdere
malen hebben leeren kennen. Vrijwel dezelfde situatie dus als
hierboven bij kl. 5 sg. om'-; pi. êni-. En opnieuw duidelijk de
indicatie van een echte overgangstoestand! Een zuivere scherp afgedachte plurale kategorie bestaat hier nog niet. Hoe de verhouding
van deze klasse tot kl. 6 is, laat zich niet met nauwkeurigheid
bepalen. Er schijnt in ieder geval een zekere concurrentie tusschen
deze beide te bestaan; het aantal dubbele indeelingen dat voorkomt is opmerkelijk groot. En kl. 6 heeft meer succes dan kl. 71
De eerste omvat in totaal niet minder dan 417 nomina, dat is bijna
з van de geheele oshikuanjama-woordenschat die bekend is; kl. 7
slechts 81, dat is nog geen 6% van het totaal.
A. Rond de figuur van den mensch groepeeren zich de namen van
een zeker type van personen, een deel van het lichaam van collectief
karakter; van eenige ziektes en andere algemeene lichamelijke toe
standen; bepaalde periodes uit het leven, geweten etc. „Unordent
liches Wesen; das Gehirn, die Gehirnmasse; Krankheit; Blindheit г
Heilung einer Krankheit; Magerkeit, durch diese hervorgerufene
Hinfälligkeit, Swäche; das Gefühlloswerden, Einschlafen der
Glieder; Alter; das Alter eines jungen Mädchens wo dies zur
e f undula gehen und dann heiraten darf; die Zeit wo man noch ein
okakadona, ein junges unverheiratetes Mädchen ist; die Zeit wa
einer noch ein omumati, Knabe oder Jüngling, ist; die Zeit wo man
omakulunu, Vollmensch, geworden ist, Alter; böses Gewissen".

463
B. In de animale sfeer liggen de woorden voor „Jagd; das
Weiden; Bogen, Gewehr; kleines umherfliegendes Insektengeschmeisz welches den Augen oft sehr lästig werden kann".
C. In de agrarische sfeer die voor „Mehl; Dünger".
D. De restgroep omvat vooreerst de namen van een aantal gevoelens, gesteldheden en andere heele of halve abstracta. „Freundschaft; Eifersucht eines Mannes; Hase, Widerwille gegen Menschen;
Feigheit; Bitterkeit; die Eigenschaft immer Andere zu ärgern; die
Eigenschaft dasz man mit seiner Arbeit nie zu Ende kommt, diese
nie fertig stellt; die Eigenschaft alles was man sieht anzufassen
und zu betasten; die Eigenschaft sich von einen Sachen, seinem
Hab und Gut nicht trennen zu können, Geiz; Geiz; das Gute, eine
gute Tat; Narrheit, Torheit, Dummheit; Ansehen; Grösze, Ansehen;
Trägheit, Faulheit (2 X ) ; Frechheit, Ungezogenheit, Flegelhaftigkeit; Frechheit, Bosheit; Rauheit; Härte; Zimperlichkeit; das
Alleinsein; das Alleinsein wo Andere weggingen und man allein
zurückblieb ; Dieberei, Stehlerei [2 X ) ; sehr starkes Selbstbewusztsein, wo man sich über die Andern hoch erhaben dünkt; Armut;
Besitzlosigkeit, Armut; gänzliche Armut, Mittellosigkeit; Neu,
Neuheit; Süszigkeit, Wohlgeschmack; Mut, Tapferkeit; Vergeszlichkeit; Kurzheit, Niedrigkeit; Geradheit, Gerechtigkeit".
En verder voor een groóte woning, zaken van een min of meer
collectief of globaal karakter als sieraden, geheime vaardigheden,
listen en lasten; richtingen etc; wat heel of half vloeibaar is; eenige
landstreken etc, levensstaten etc, „Name für das Gehöft des regierenden Häuptlings; Grabhügel; Spiel; Tanz; Vielgeschäftigkeit;
Reichtum; Schmuck, Zierat; Erziehung, Art der Erziehung; Handelskarawane; geheime böse Zauberkraft; geheime vom Zauberer
erlangte Kraft; das Wesen, die Arbeit, die Verrichtung der
Zauberer; Wanderschaft; Hinterlist, Verschlagenheit, Verstellung;
Mühsal, Last, Beschwerde; Osten; Westen; Nacht; Nässe, Feuchtigkeit; Gift; ein kleiner in einem Trinkgefäsz zurückgelassener
Rest eines Getränkes; kühle kalte Temperatur; Helligkeit, Licht,
Klarheit; Nachbarschaft, nächste Umgebung; Welt; Knechtschaft,
Sklaverei; freiwillige Knechtschaft, Dienst; die Aufsicht über
etwas, Aufseheramt".
De 8e klasse: van de zaken, waarbij het individueele exemplaar der
soort reeds volop aanschouwelijk geworden is.
De 8e klasse is nog de helft kleiner dan de 7e en omvat in totaal
slechts 41 nomina. De correspondentie tusschen de singulare en de
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plurale vormen is geheel vast; maar opnieuw wijst de aard der
teekens erop, dat ook hier in werkelijkheid weer niet alles „botertje
tot den boom" is. In het sg. heeft men o/u-, maar in het meervoud
oma-lu of èni-; dit zijn dus beide reeds bekende indices van een
globaal collectief karakter. De individualiseerende denkvorm en
de daaraan beantwoordende bijna algebraïsch opgevatte plurale
kategorie is hier m.a.w. nog slechts half ingedrongen. De vooruitgang tegenover de voorgaande klassen is niet bijzonder groot.
Vandaar dat telkens ook ongeveer dezelfde semantische karakteristieken terugkeeren. Zoo spoedig went de negermentaliteit
blijkbaar niet aan de hanteering van de moeilijke numerusdistinctie I
A. In het eerste klassedeel dat zich rond den mensch rangschikt,
heeft men de woorden voor lichaam, een breed en groot onderdeel
daarvan; voor nagels, speeksel, nakomelingschap etc. „Körper, Leib;
Wange, Backe; Fingernagel, Kralle; aus dem Munde f lieszender
Speichel; dünne Lunge und Leber bedeckende Fleischschicht; eine
aus Oker und Fett hergestellte zum Einfetten der Körperhaut
dienende Masse; Nachkommenschaft; das Zittern; Fusztritt".
B. Uit de animale ondergroep die voor een luid schreeuwende
vogel, een slang, staart, gewei etc. „laut schreiender dem Kiebitz
ähnlicher Vogel; harmlose 1 M. lange Schlange; Schweif des
Pferdes; Schwanzbüschel der Antilopen; Horn, Geweih; Krankheit
der Rinder welche sich besonders durch starkes Abmagern derselben
äuszert; das Vorbeischieszen".
C. Uit de agrarische sfeer die voor de veeltandige hark, kaf.
„Harke, Rechen; Spreu".
D. In de restgroep tenslotte die voor een aantal lange, breede
en groóte of ook holle zaken als koorden, houten staven, open
plaatsen; complexe zaken of dingen die veel moeite met zich mede
brengen als verhuizen, reizen e t c ; uoor allerlei
eigenschappen,
gevoelens etc. „Faden, Schnur; breiter mit Dornen eingefriedigter
und zum Haupteingang eines Gehöftes führender Weg; dünne zur
Anfertigung von Pfeilen dienende Stäbe; Holz welches in die
durchbohrte Nase des Reitochsen kommt um die Leitriemen daran
zu befestigen; Seite; groszer Hauptempfangsraum; eine besondere
harte Stelle auf dem Boden; Lichtung, freie offene Stelle; irdener
Topf mit groszer weiter Oeffnung; ein von trockenen Gräsern gebundener Besen; in Streifen zerschnittenes getrocknetes Fleisch;
blutige Schlägerei; das Versetzen der Gehöfte auf eine andere Stelle;
Reise, Wanderschaft; Art, Sort, Rasse; Habsucht, Begierde;
Traurigkeit; Trägheit; Mangel; Blitz; lang anhaltende Dürre;
Längenmasz von der Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger bis
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zum Ende des Oberarmes reichend; Instrument mit welchem man
dem Körper Blut entzieht, die Funktion der Blutegel verrichtend,
Schröpfkopf".
De 9e klasse: der infinitivi

etc.

Evenals het kirundi heeft ook het oshikuanjama weer een eigen
klasse voor de infinitivi gevormd; met als teeken het gewone oku-,
oerbantu *uku-. Jola „lachen" oku-jola „das Lachen"; kuna „säen"
oku-kuna „das Säen" etc. Een verschil tusschen singulare en plurale
vormen wordt hier in het algemeen niet doorgevoerd. TöNJES benadert dit alleen van de uiterlijke kant als hij van de woorden uit
deze klasse enkel schrijft „sie bilden keinen Plural" 1 ) .
Er is hier echter ook een aantal vormen waarbij de infinitivische
beteekenis zich later nader geconcretiseerd heeft, vooral namen van
jaargetijden, van lichaamsdeelen
enz. „kalte Jahreszeit; heisze
Jahreszeit; Regenzeit; Arm; Bein; Ohr; Höhle". Van deze valt ook
de eerste helft nog buiten de numerusdistinctie, maar bij de andere
vinden we de gewone half verkapte collectiveeringsprocédés weer
terug. Soms wordt oma- als pluralisator gebruikt, soms ook daarvoor
Ле singulare index nog eens herhaald. Oku-tui „Ohr" pi. oma-tui;
oku-ena „Höhle" pi. oma-ku-ena. Op de locale herkomst van okuheeft TöNJES uitdrukkelijk gewezen; het wordt door hem vertaald
met „hier, hier herum, hier in der Umgegend".
De 10e, 11e, 12e klasse: der locale

nomina.

Op het punt van de locale klassen is het oshikuanjama veel beter
voorzien dan de andere voorgaande bantutalen. We vinden zoowel
kl. 16 en 17, als ook 18 van BLEEK terug, met de teekens resp. apa-;
oku-; omu-. Zoo spoedig men aan een bepaald begrip een locale
beteekenis wil verbinden, dit als uitgangspunt voor de een of andere
plaatsbepaling wil nemen, worden deze teekens regelmatig toe*
gevoegd. De auslautende vocalen vallen daarbij echter meestal weg.
Van o-fuka „Wald" b.v. achtereenvolgens m-o-fuka „im Walde";
p-o-fuka „am Walde"; k-o-fuka „beim Walde"; van e-umbo „Gehöft" op juist dezelfde wijze p-e-umbo „dicht am Gehöft"; k-e-umbo
„beim Gehöft" etc.
Toch is in het oshikuanjama de zuivere oude toestand, die volgens
MEINHOF alle bantutalen eens moeten hebben gekend, niet geheel
') H. TöNJES. Lehrbuch der Ovambosprache; op. cit., p. 22
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meer bewaard gebleven. In talen waarin dit wèl het geval is, zooals
in het konde en andere „ostafrikanische Inlandsprachen", staan
de met locale indices voorziene nomina n.l. geheel gelijk met de
andere klassenvormen. Als deze kunnen ze weer andere zinsleden
van zich laten afhangen, zelfs onderwerp zijn van zinnen, voeren
ze eigen concordeerende pronominale elementen etc. In grammaticaal opzicht is er geen enkel onderscheid. Eigen concordeerende
klassenvormen hebben kl. 10, 11 en 12 van het oshikuanjama nu
nog wel (resp. pa-, pu-; ku-; mu-)\ maar in zooverre is hun greep
op dn syntactische structuur van de zin reeds verslapt, dat ze niet
meer direct als subject op kunnen treden en ook geen genitivi
vormen. Moet in de een of andere zin de locale constructie onderwerp zijn, dan maakt men er een soort „loos" of „grammaticaal"
onderwerp van. K-e-umbo leni oku n-ova-rìu ve n-o-njanja „bei
eurem Gehöfte sind grobe Menschen". Als adverbiale bepaling
komt het locale verbindingstype echter zeer vaak voor. M-omeva
omu п-в-si ,im Wasser sind Fische"; k-oneva oku n-omu-idi „beim,,
in der Umgebung, in der Nähe des Wassers ist Gras".
Schematisch voorgesteld ziet het oshikuanjama-systeem er dus
als volgt uit:

Het meest karakteristieke punt, waardoor deze situatie vrij sterk
van die bij de voorgaande talen afwijkt, bestaat in de opmerkelijk
felle strijd die hier tusschen de beide groóte lagen uit het mengvolk
geleverd is, en die natuurlijk op den duur door de matriarchale
elementen is gewonnen.1) De regelmatige ontwikkeling van het gewone
type van waardeeringsklasse, waarvan de constitutie altijd op een
zekere politiek van evenwicht berust en de vorming van een zekere
communis opinio bij geheel het volk veronderstelt, heeft daardoor
') Vgl. H. LUTTIG. The religious system
Herero. Utrecht 1933.
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sterk geleden. Hun aantal is tot 3 of 4 beperkt gebleven. En verder
is alle aandacht geconcentreerd op de numerusklassen, die samen
bijna 2/3 van het geheele oshikuanjama-materiaal geaccapareerd
hebben. Voor het eerst in de bantu-ontwikkeling, voorzoover we die
hebben kunnen reconstrueeren, zijn de sporen van het zuivere
oorspronkelijke typenzien totaal verdwenen. In kl. 5 en 6 wordt een
meervoudig aantal exemplaren van dezelfde soort steeds als een
zekere samenhangende collectiviteit overzien. Verder is overal de
scherper differentieerende denkvorm regelmatig doorgevoerd. Van
het tweetal splinterklassen 7 en 8 is de juiste positie moeilijk nader
te bepalen.

HOOFDSTUK Χ.
Samenvatting en conclusies.
Op de algemeene punten in het betoog is in het voorgaande reeds
zoo vaak en zoo uitvoerig gewezen, dat we hier in dit laatste hoofd
stuk, waar het enkel geldt een samenvatting te geven, kort kunnen
zijn. Hoe luiden de voornaamste conclusies? W a t laat zich afleiden
uit het onderzochte materiaal?
1. De centrale sudantalen vormen de oudste ondergroep der
afrikaansche negertalen. Men dient er echter scherp twee typen in
te onderscheiden: de aequatoriale talen van het Uele-Iturisysteem
en de Bornutalen van het Tchadbekken.
2. De aequatoriale talen reflecteeren vooral het sterk-mannelijk
georiënteerde denken der autochtone totemistische stammen, die in
vrijwel geheel Afrika de onderlaag der bevolking uitmaken. Voor
ons doel is daarbij het belangrijkst: het globale typenzien, d.w.z. het
zoo overmatig sterk overwegen van de eerste ongedifferentieerde
totaalindruk, dat de individueele kant der dingen, het onverwisselbaar-eigene daardoor geen kans heeft naar voren te komen. In de
taal leidt dit tot een gemis aan differentiatie tusschen de diverse
typen van woordsoorten („zinswoorden"), de afwezigheid van het
nominale numerus, artikels etc. En verder een zwakke en globale
integratie van de totale ervaringstructuur,
waarvan vooral in de
syntaxis blijkt uit het streven naar open isoleerende verbindingen
tusschen de zinsleden.
3. De Bornutalen daarentegen steunen op het vrouwelijk georiënteerde denkleven der matriarchale landbouwstammen, die
oorspronkelijk waarschijnlijk uit Azië afkomstig zijn en zich eveneens zeer ver in Afrika verspreid hebben. De denkvorm is individualiseerend;
de innerlijke verwerking der ervaringselementen is
veel grooter, zoodat nu de specifieke kanten der objecten wel
degelijk relevant worden. Onmiddellijk daarmede samen hangt ook
de veel sterkere integratie van het totale gedachtencomplex.
Daarom
differentieeren zich hier niet alleen de woordsoorten, maar ontstaan
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er ook allerlei andere kategorieën: numerus, casus, persoonsconjugatie bij het verbum etc.
4. In de beide zijvleugels van de Sudan zijn de totemistische en
de matriarchale volkslagen en de daarbij behoorende taalgroepen,
of althans onmiddellijke verwanten daarvan, met elkander in
kruising getreden. Langzamerhand passen de beide aanvankelijke
tegengestelde denkvormen zich daarbij aan elkander aan, zoodat er
allerlei nieuwe taal types ontstaan met eigen afwijkende karaktertrekken en structuur.
5. Zoo beginnen zich in de oudere ondergroepen der W. Sudantalen (mandingo-talen en guineesche talen) reeds de nomina en de
verba te differentieeren, en in de zin ontstaan als onmiddellijke
voorphasen van de regelrechte casus allerlei typen van partikelverbindingen. In de verder ontwikkelde groepen (W. Atlantische
en Voltatalen = bantuide talen) komen bij ditzelfde onderlinge opvoedingsproces ook de verschillende vormen van nominale klassificatie tot stand, die in de algemeene taalwetenschap zoozeer de
aandacht getrokken hebben.
6. De grondslag van de nominale klassificatie in de bantuide (en
de bantu-) talen vormt niet wat men in het Westen het wezen of het
objectieve karakter der soorten en dingen zou noemen, maar alles
wat voor de beleving daarvan relevant is: de subjectieve waardeeringsgraad, de speciale vorm van aanschouwelijkheid, het synsemantisch karakter van het object, de bijgedachten die het opwekt etc.
Geheel de omringende wereld is naar dergelijke kenmerken tot een
gesloten systeem samengevat, waaraan in de taal een even constant
stelsel van nominale vormen beantwoordt: het specifieke klassenstelsel dat taal voor taal weer verschilt.
7. Ook bij de bantuide talen dient men nog een dubbele laag te
onderscheiden. Bij de oudere, waar de totemistische mengcomponent
nog overweegt, staan de klassenteekens die in wezen niets anders
doen dan het globale belevingskarakter der objecten karakteriseeren,
vóór de nominale stam ; bij de latere van scherper matriarchale
signatuur echter er achter. De dubbele affigeering, die thans in
enkele talen nog de facto voorkomt en voor andere gereconstrueerd
kan worden, is een overgangsphase tusschen de prefigeering en de
zuivere suffigeering.
8. Zoozeer gaat het denken in vaste kategorieën en klassen op
den duur het psychisch leven der bantuide (en bantu-) stammen
beheerschen, dat ook de syntaxis van de zin geheel daarop komt te
berusten. Voor het terugwijzen naar een object, dat zelf reeds uit
het bewustzijn verdwenen is, kan men dan volstaan met enkel aan
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het klassificatorisch karakter te herinneren door het herhalen van
het betreffende klassenteeken (klassenconcordantie).
9. Tot een verdere differentiatie in de onderscheiden typen van
syntactische constructies komt het bij de klassenconcordantie slechts
zelden. In verreweg de meeste talen ontstaat geen meerledige zin in
de psychologische beteekenis van het woord en laat men het bij een
kralenvormige parataxe der opeenvolgende constructies.
10. Zoowel vanuit de Westel. als de Anglo-egyptische Sudan
zijn op een gegeven moment, toen er voor de opeengehoopte mengvolken gebrek aan bewegingsvrijheid begon te ontstaan, groóte
groepen van bantuide stammen in wier talen zich de prefigeering
der klassenteekens pas volop begon door te zetten, afgetrokken naar
Midden- en Z. Afrika, waar ze het complex der huidige bantutalen
hebben geconstitueerd. De O. stroom schijnt ouder te zijn dan de
West., maar hier dient ook meer rekening gehouden te worden met
een latere hamitische infiltratie.
11. Ook in de centrale Sudan vertoonen zich hier en daar nog
sporen van de bantuide klassificatietendenzen, zooals vooral door
LEPSIUS en DELAFOSSE is aangetoond; maar dit zijn slechts lichte
besmettingsverschijnselen van allogeen karakter.
12. De afwijkingen van het door MUe. HOMBURGER, DREXEL e.a.
aangenomen N. W. bantu-taaltype van het normale type schijnen
veroorzaakt te worden door de nawerking van een oude onderlaag
met sterk-totemistische inslag.
13. Bij het moeilijke vraagstuk van de nadere klassificatie van
het groóte bantu-complex dient véél meer rekening gehouden te
worden met de specifieke trekken van het daarin optredende
nominale klassenstelsel dan thans reeds geschiedt.
14. In sommige gevallen is het ook tot een kruising gekomen
tusschen de nigritische bantuide (of bantuiseerende) elementen en
de later uit Azië binnengedrongen groepen van veetelers. De
bantuide talen gaven daarbij de tendenz tot klassificatie van alle
dingen uit de omringende wereld aan de talen der indringers over,
maar bij de practische doorvoering besliste in de groóte lijnen overal
de biologisch-sexueele distinctie waarop geheel de veetelerscultuur
is gebouwd, (genussyncretisme in het haussa, het bari, het zande etc.)
Globaal genomen kan men in de klassenstelsels der bantuide en
der bantutalen drie typen van klassen onderscheiden.1)
') Voor een volledige opgave van het klassificatorische karakter der verschillende gedetermineerde nominale groepen zie men de hierachter toegevoegde
speciale lijst.
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15. Correlatieve waardeeringsklassen. Het aantal schommelt
tusschen drie en vijf; in elke taal is de bezetting weer eenigszins
anders.
Van de persoonsnamen staan gewoonlijk de individueele namen,
de namen van geesten etc. zeer hoog; minder hoog die voor onvolwaardigen, nog niet geïnitieerden, misdadigers, gebrekkigen; ook die
welke slechts bepaalde typen van personen aanduiden (typeerende
benamingen) of personen die enkel in groepsverband ervaren
worden. De woorden voor kinderen, jongere familieleden of ook
slaven en dienstpersoneel verschijnen soms in een aparte deminutieve klasse.
Van de andere hominiene feiten genieten vooral de namen van
gewrichten en van bij de voeding, het spreken betrokken lichaamsdeelen veel waardeering; ook die van ziektes, wonden, bepaalde
kleedingstukken. De woorden voor kleinere of inactieve lichaamsdeelen, sexueele deelen staan lager; in de laagste klassen vooral
namen van wonden, zweren, uitslag etc.
De woorden uit de animale sfeer blijven meestal merkwaardig
goed bijeen en staan zeer hoog in de volksachting; alleen in de
verst ontwikkelde bantutalen komt daar verandering in. Daar wordt
ook een deel der diernamen gaarne overgehaald naar het volgende
klassentype (19). Hooggewaardeerd zijn speciaal de namen van
jachtdieren en visschen; minder die van vogels, insecten, kleinere
zoogdieren, wormen, niet-bijtende of stekende insecten. De
europeesche jachttechniek met zijn woorden voor geweer, kruit etc.
gaat boven de inheemsche (vallen, pijl en boog); idem de jacht op
landdieren boven de vischvangst.
De namen van agrarica zijn daarentegen vaak sterk verdeeld en
de plaatsing hangt geheel af van de invloed die de matriarchale
laag op de volksopinie heeft weten te verkrijgen of te behouden.
Hooger staan de namen van vruchten en boomen, irrigatie, warmte;
lager gewoonlijk die voor kleinere vruchten, vruchtschalen etc.
Hooger staan verder meestal de woorden voor woonhuis, meubels,
kookgereedschap, dansen, feest, vriendschap en andere gevoelens,
getallen, maten, jurídica, handel, verkeer, cultureel leengoed. Veel
lager die voor allerlei instrumenten, gewone gebeurtenissen uit het
stamleven, deelen van het landschap; zeer laag — en vaak zelfs
in de deminutieve klasse — de woorden voor fouten, ding, resten,
asch.
16. Gewoonlijk is er een sterke opwaartsche strooming naar de
hoogere waardeeringsklassen, die vooral gevoed wordt door de
tegenstelling tusschen de belangensferen van de verschillende lagen
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uit het volk en soms zelfs regelrecht tot verdere differentiatie van
het bestaande stelsel voert. In eenige talen omvat de klasse van het
hoogste type enkel de persoonsnamen, de laagste draagt soms een
deminutief karakter.
17. Vooral bij de correlatieve waardeeringsklassen kan men
scherp onderscheiden tusschen een kern, die het oudste en het
meest constante deel van de klasse uitmaakt, en een later toegevoegde périphérie. Er zijn verdichtingspunten en mazen in het
totale net der klassen.
18. Het gewone indicium voor het verval van het klassenstelsel
bestaat hierin, dat de peripherieën der verschillende klassen elkaar
gaan overdekken en kruisen. Er heerscht dan onzekerheid in de
volksgemeenschap over de waardeeringsgraad der objecten, hun
specifieke vorm van aanschouwelijkheid etc.
19. Klassen van het numerustype. Ook de verschillende groepen
van objecten, waarbij het aanvankelijke ongedifferentieerde typenzien op den duur voor de individualiseerende denkvorm heeft
moeten wijken en dus het individueele exemplaar van de soort aanschouwelijk wordt, zijn in de verder ontwikkelde negertalen weer
tot vaste kategorieën vereenigd. Als overgangsphase naar het volledig functioneeren van de beide numeruskategorieën dient daarbij
vaak het besef van een zekere globale collectiviteit (klassenindex ma-).
20. In het algemeen schijnen de numeruskategorieën het eerst
in te dringen bij de groepen van de hooger gewaardeerde zaken.
Overwegend is het besef van een zekere collectiviteit bij de namen
van bepaalde typen van personen, gepaarde of ook bijzonder lange
of omvangrijke lichaamsdeelen; gezwellen, uitslag, wonden, etter;
dieren met groóte vleugels, vinnen, lange staarten, zwemvliezen;
waterdieren, slangen, bloedzuigers; loofboomen, knollen, vruchten
die in trossen of groepen groeien; grassen. En verder de namen van
holle dingen, resten, ineengeknoopte of ingepakte zaken; bijzonder
lange of groóte dingen als messen, landstreken, berghellingen;
feesten, processies, toovenarij, dorpen. En tenslotte die van half
abstracte dingen als eigenschappen, kleuren, kenmerken, gevoelens;
woorden voor vaste maten, tijdstippen, getallen. Bijzonder lang blijft
het oorspronkelijke totemistische typenzien bewaard bij de namen
van dieren.
21. Functie klassen. Ook bepaalde functioneele vormgroepen als
de infinitivi, sommige locale constructies worden in de verder ontwikkelde negertalen tot vaste gesloten nominale klassen vereenigd
met een eigen klassenteeken.
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22. Een speciale plaats neemt nog in de z.g. feminiene klasse,
waarin geheel de figuur der vrouw afgeteekend staat met al haar
biologische, sociale, psychologische, religieuse en cultuurhistorische
kenmerken (namen der vrouwelijke sexueele lichaamsdeelen, woorden voor liefde, liefkoozingen etc. ; voor kinderen, geboorte, woonhut,
koken; wasschen, paedagogica, verplegingsfeiten, gastvrijheid; namen
van gevoelens, stemmingen, maanmythologie, vooroudervereering;
moeite, verdriet; regeeren; groóte groepen van agrarica; het marktwezen, jurídica). De eenheid in dit complexe stelsel blijft echter niet
lang bewaard ; het valt spoedig uiteen, juist zooals er ook in de
cultuurhistorische positie van de vrouw spoedig verandering
gekomen is.
Dat het bewijs voor al deze verschillende groepen van conclusies
niet telkens reeds evenver gevorderd is, spreekt vanzelf; dit lag ook
volstrekt niet in de bedoeling. De genealogische klassificatie der
negertalen, zooals die hierboven in de nos. 1, 4, 10, 11, 12, 14
geschetst is, berust op de beslissende punten bijna uitsluitend op de
algemeene psychologische feiten. En deze zijn natuurlijk zeer belangrijk, vooral ook omdat ze voortdurend ongezocht bevestiging
vonden bij andere van ethnologische of differentieel-psychologische
aard. Maar de taal is toch nog meer dan een stelsel grammaticaalpsychologische kategorieën; en zoo is confrontatie met de morphologische feiten, de phonologische en semantische verhoudingen etc.
hier zeker dringend gewenscht. Dit is natuurlijk een opgave voor een
afrikanist, die zijn heele leven in Afrika doorbrengt.
Aan de andere kant is het echter duidelijk, dat hier — zonder
dat er speciaal op gewerkt is — een vast systeem verkregen ís, dat
eclectisch allerlei goede trekken uit de reeds in Hoofdstuk I besproken klassificaties in zich vereenigt en op sommige punten ook verder
uitbouwt.
1. In de groóte kwestie, die sinds bijna een halve eeuw over de
afrikanistiek hangt; in de groóte tegenstelling tusschen KRAUSE,
SCHMIDT en DREXEL eenerzij ds, die de bantuide talen voor ouder
dan de bantutalen houden, en LEPSIUS en DELAFOSSE anderzijds,
die juist van het omgekeerde gevoelen zijn, is hier principieel het
eerste standpunt: dat van de opstijgende ontwikkeling gekozen. De
bantuide talen wijzen als het ware de weg aan, waarlangs zich
langzamerhand het bantu-klassensysteem gevormd heeft. Maar dit
neemt niet weg, dat er in de afrikaansche taalgeschiedenis daarnaast
minstens evenveel ruimte moet worden opengelaten voor de deflectie
van de talen van het klassentype. Vóór de bantuide talen uit de W.
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en de О. Sudan aftrokken, hadden de klassificatietendenzen veel
meer beteekenis; ze bevonden zich in een toestand van exuberante
expansie, die met den dag — vooral in de syntaxis — hooger steeg.
De huidige bantuide talen van de Sudan zijn slechts resten van
aanvankelijk veel omvangrijker complexen. Daarop wijzen de vele
naden, die daar thans nog tusschen te vinden zijn; daarop wijzen
ook de bantuide besmettingsverschijnselen in talen als het sarà,
bagrimma, goula, somraï, ndam, etc. van de centrale sudan, en in
het W. b.v. in het mandingo. En men kan, zooals terloops reeds
opgemerkt werd (p. 287), nog veel verder gaan. Want als niet alle
verspreide aanwijzingen bedriegen, hebben de bantuide talen (in
ruime zin genomen) aanvankelijk gereikt tot aan de Middellandsche
Zee, de Roode Zee en Somaliland; en zijn deze pas later onder de
druk der aanstormende hamitische veetelers teruggeweken, globaalweg : naar hun huidige woonplaatsen. Niet echter zonder dat ze eerst
de hamitische talen, waarvan het grammaticale systeem toen op
allerlei belangrijke punten nog gevormd moest worden, met de
drang tot klassificatie van alle dingen uit de omringende wereld
geïmpregneerd hadden. Bij de practische uitwerking van dit laatste
plan triomfeerde echter in de groóte lijnen de biologisch-sexueele
distinctie, waarop geheel het economisch-sociale leven der veetelers
gebouwd was; alle andere kenmerken werden daaraan ondergeschikt
gemaakt. En zoo vormen de bantuide en semi-bantuide nominale
groepen thans nog slechts een overdekt en onduidelijk stramien
onder de oogenschijnlijk zoo strak en zoo simpel gebouwde tweeklassen (genus) systemen der hamitische of hamitoide talen (14).
En werkt de oude bantuide gewoonte van wisseling der klassenteekens bij het overgaan van het eene numerus naar het andere nog
slechts zwakjes na in de z.g. polariteitsverschijnselen, die bij de
grammatici der hamitische talen enkel als uitzonderingen en afwijkingen te boek staan. Rekent men ook al deze feiten onder de
deflectie in de afrikaansche taalgeschiedenis — en daar is alle reden
toe —, dan wordt deze zelfs van meer belang dan de z.g. opstijgende
ontwikkeling; maar de beteekenis der termen is nu wel eenigszins
verschoven. In de Sudan zelf vindt men analoge situaties in talen
als het haussa, het bola, het musgu, die eveneens een tweeledig
klassenstelsel kennen. Sprak KRAUSE dus niet ten onrechte van de
bantuide talen als „frühere Entwicklungsstufen" van het volgroeide
bantutype, ook LEPSIUS met zijn „Entblätterung" had volop gelijk.
De eene ontdekking is de andere waard.
2. Hoe verder geprofiteerd is van de hypothese over een groóte
menging van talen en volkeren in het zwarte continent, zooals die
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het eerst scherp bij LEPSIUS voor den dag komt, is duidelijk. Zelfs
de druk bediscussieerde verschuiving van de klassenteekens in de
bantuide talen van de W. Sudan is hier daarmede in verband gebracht. Aan de gewoonlijk aangenomen ondergroepen is slechts
weinig of niets veranderd ; ook niet in de W. Sudan, waar de studies
van DELAFOSSE, DREXEL en WESTERMANN een prachtige basis
vormden om op voort te bouwen. Het groóte verschil met DREXEL's
Gliederung bestaat in het verleggen van het voornaamste totemistische invloedscentrum van de mandingotalen (ngo-nke-ialen) naar
de aequatoriale groep. En verder natuurlijk in de psychologische
verklaring der feiten, die bij DREXEL sterk tekort komt. In het
linguistisch-ethnologisch systeem van de Gliederung zijn speciaal de
aequatoriale talen min of meer bewust opzij gehouden uit de geheele
ontwikkelingsgang om een parallel te hebben voor de oudste afrikaansche matriarchale cultuurkring, de z.g. „Bumerangkultur". Nu
is de „Bumerangkultur" in werkelijkheid echter niets anders dan
een overgang van primitievere stadia naar het volle matriarchaat;
voor Afrika heeft men de kenmerken nooit nauwkeurig aan kunnen
geven. Ook in de psychologische feiten blijkt nergens de noodzaak
daarmede te rekenen. Het is dus de vraag of het nuttig is in dit geval
principieel aan een zoover doorgevoerd parallellisme vast te houden.
Wil men dit wel doen, dan zou thans zeker het best aansluiting
gevonden kunnen worden bij de pygmoide talen- en volkerenlaag,
die de laatste jaren door SCHEBESTA onder de aequatoriale talen is
ontdekt geworden. Maar, zooals gezegd, een methodologische noodzaak daartoe bestaat in geenen deele. ')
3. Hoe hier anderzijds ook de eenheid van alle negertalen, de „unité
linguistique négro-africaine" van DELAFOSSE, bewaard gebleven is,
behoeft geen nadere toelichting; naast het dynamische moment in
de afrikaansche taalgeschiedenis komt ook het statische goed uit.
Ook nog afgezien van de pygmoide infiltratie en de hamitische
invloed, die hier en daar aan den dag treedt, zijn de bantuide en de
bantutalen in wezen mengtalen, die uit minstens twee lagen bestaan.
Maar niets is juist beter in staat te bewijzen, hoe nauw al de opeenvolgende kruisingsproducten met elkander verwant zijn, als de
vergelijkende studie van hun klassificatiestelsels. Heel het denken
') W. SCHMIDT. Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde; p. 519 vv.; 531.
— Die Religionen der Urvölker Afrikas. (= Die Ursprung der Gottesidee.
Bd. IV). Münster 1933; p. 17 vv.; 220 vv.; 303 vv.; 310 vv.; 336 vv.; 454—472.
P. SCHEBESTA. Bambuti, die Zwerge vom Kongo. Leipzig 1932. — Les pygmées
du Congo belge. Congrès de l'Instit. Internat, des Langues et des Civilisations
africaines. Comptes rendus. Paris 1933; p. 104—116. A. BURSSENS. Het probleem
der Kongoleesche niet-bantoetalen. Kongo Overzee Bd. I (1934); p. 31—41.
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en het leven en het voelen der negers ligt erin gereflecteerd, maar
van de vroegste bantuide talen tot de verst ontwikkelde bantutypen
van Midden en Z. Afrika, van het mangbetu en het gola tot het
kirundi en het oshikuanjama, blijft het globale karakter toch steeds
hetzelfde. Vooral de eenheid tusschen de tientallen bantustelsels is
merkwaardig.
Andere genustheorieën.
Blijven er in genealogisch-comparatief opzicht dus nog verschillende desiderata over, bij het directe object van het onderzoek, het
karakter en de structuur der nominale klassensystemen zelf, schijnt
het bewijs reeds veel vollediger geleverd te zijn. Dat niet voor alle
indeelingen in de besproken talen een verklaring gegeven kon
worden spreekt vanzelf; aan het begin van Hoofdstuk V hebben we
het globale percentage op ongeveer dertig geschat. Wellicht zijn
ons dus nog gewichtige lijnen in het systeem ontgaan. Maar daarnaast spreken de hierboven gerangschikte feiten als geheel toch zulk
een duidelijke taal, dat aan de conclusies 6, 15—22 nauwelijks te
ontkomen valt. En ook hier werd als vanzelf weer aansluiting
gevonden bij verschillende resultaten van het in de algemeene taalwetenschap zoo druk bediscussieerde klassificatie-vraagstuk. Zuiver
practisch en experimenteel opgezet, sluiten onze conclusies direct
aan bij die van de theoretische studie. Voor enkele gevallen zullen
we dat even meer in bijzonderheden nagaan.
1. Dat de nominale klassen in den grond „waardeeringsklassen"
zijn is reeds vaker opgemerkt. Speciaal loopt er in de geschiedenis
van het klassificatie-onderzoek in dit opzicht een vaste lijn van
WUNDT naar VAN GlNNEKEN en CASSIRER; maar ook elders, zoowel
bij theoretici als practische beschrijvers der taalstructuren, heeft dit
standpunt steeds aanhangers gevonden. *) Het is er ook een, dat
zich bij de enorme verschillen in klassificatieprincipen, die zich de
facto in de talenwereld voordoen, als het ware direct opdringt. Er
blijft bijna geen andere uitweg open. Alleen kon het begrip waardeering, dat op zich nog vrij vaag is, hier misschien wat scherper
gedefinieerd worden, juist door de practische oriëntatie van ons
onderzoek. Onder de waardeeringsfactoren vallen niet alleen de
gewone correlatieve en sterk affectief-getinte graden van hooger
') Goede historische overzichten van het klassificatievraagstuk bij J. DE
JOSSELIN DE JONG. De oorsprong van het grammatisch geslacht. Tijdschr. Mij.
Bd. 29 (1910); p. 21—84. G. ROYEN. Die nominalen Klassifikationssysteme in den
Sprachen der Erde. Wien 1929.
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en lager, meer en minder, mannelijk en vrouwelijk, levend en levenloos, actief en passief etc, maar — in iets ruimer zin — ook al
datgene, wat uitdrukkingswaarde geeft aan het object, al de direct
voor de zinnen waarneembare kwaliteiten ervan: zijn uiterlijke vorm,
de typische lengte, zwaarte, breedte, hoogte, het globale vormverloop; zijn aangenaam of onaangenaam gevoelskarakter etc; de
semantische sfeer waartoe het behoort, het grootere structuurgeheel
waarin het past: het beroep waaraan het doet denken, de speciale
groepen of lagen uit het volk waaraan het eigen is; de laag van het
denken waaronder het valt: of het abstract of concreet van karakter
is. Kortom, alles wat in het normale geval voor de beleving medeconstitueerend is. Reeds HERDER, VON HUMBOLDT, POTT en GRIMM
aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
zijn bij htm studie der klassificatiefeiten op dergelijke punten opmerkzaam geworden; maar als echte kinderen van hun tijd meenden
zij, dat er een zekere animistische albeleving, een uitgebreid stelsel
van plastische personificaties of althans de werking van een meer
algemeene taaifantasie noodig was om ze te verklaren. De talen met
klassenstelsels, waarin ook de inanimata regelmatig hun plaats
gekregen hebben, zouden een soort „mythologische Bilderbücher"
zijn. Ook thans zijn deze opvattingen niet verdwenen, al kleedt men
ze gewoonlijk ook in andere vorm. Maar de moderne psychologie
van de waarneming en het denken, en zeer in het bijzonder ook van
de beeldspraak, heeft anders geleerd ; voor de toekenning van
bepaalde uitdrukkingskwaliteiten aan inanimata is volstrekt geen
speciale „overdracht" van beteekenis of geen „vergelijking" noodig.
Het gaat slechts over direct gegeven aanschouwingsmomenten die in
beide gevallen dezelfde zijn. Houdt men met deze distinctie rekening,
dan kunnen al dergelijke passages, als die van de zooeven genoemde
„klassieken", die soms kostbare elementen bevatten, bijna ineens
zonder verdere restricties worden aanvaard.
Voor een modernen westerschen mensch is het natuurlijk eenigszins moeilijk zich in te denken in een dergelijke ongedifferentieerde
denkwijze, als die welke in de primitieve klassificaties haar reflex
vindt. Maar toch volstrekt niet onmogelijk, want als men maar goed
toeziet worden ook bij ons herhaaldelijk nog de sporen daarvan
teruggevonden; ook onze woordbeteekenissen zijn minder absoluut
dan de gewone woordenboeken wel zouden doen vermoeden. Een
vorm als molensteen doet b.v. onmiddellijk denken aan een tweede
exemplaar van dezelfde soort, aan malen, koren, landbouw; molensteen is een dualisch agrarisch begrip. Vriend, zoon, vinger zijn
hominien en min of meer pluraal. In de structuur van woorden als
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vertrek, oorlog, knieval leeft een duidelijke dynamische nuance, ze
duiden een heel scènetje aan; maar vrede is statisch georiënteerd
en weinig aanschouwelijk. Met woorden als getuige,
vreemde,
geleerde zal 'm het algemeen slechts op een bepaald type van
personen worden geduid; alles wat daaraan verder individueel is,
b.v. de biologische sexe, wordt verder niet bedoeld. Bij andere als
vader, leeraar etc. is de sexueele factor daarentegen wel relevant,
en zelfs beslissend (moeder, leerares). In de beeldspraak blijft er
van de „oorspronkelijke" beteekenis vaak niets anders meer over
dan de globale gevoelsnuance ; een hond van een vent! een engel
van zachtheid! Met een scheldwoord als Kat! wordt slechts even
aan het valsche kattenkarakter herinnerd; van physiologische kenmerken etc. is verder geen spoor te bekennen. In een vat vol wijsheid
klinkt nog iets van de holheid door van vat. Ook een goed deel van
onze psychologie der uithangborden, emblemen en reclame berust
juist op de werking van dergelijke vage maar diep nawerkende
bijnuancen. *) Natuurlijk is in het Westen de taalvorm in het
algemeen op meer abstracte kenmerken gebouwd, zoodat de bijnuancen min of meer op de achtergrond blijven; telkens komt er
slechts zooveel van naar voren als door de context en andere speciale
omstandigheden wordt gevraagd. Er zit hier een zeker relief in de
beteekenisstructuur. In de primitieve talen is dit echter niet, of
althans niet in die mate, het geval; en zoo kunnen hier punten bij
de indeeling der beteekenissen de doorslag geven, die van Westersch
standpunt gezien slechts kleinigheden, geringe nuancen zijn.
De zuivere objectieve visie, de volledige differentiatie van het ik
en de uiterlijke realiteit in de ervaringstructuur, is immers een
psychische krachtsprestatie, die ongetwijfeld soms wordt bereikt in
de studeerkamers van philosophen, mathematici en natuurkundigen,
en die ook hoognoodig is om de laatste distincties en de laatste
normen te achterhalen, waarom de wereld bij slot van rekening
draait, maar ze blijft een uitzonderingstoestand van enkele oogenblikken van de dag bij weinigen. In verreweg de meeste omstandigheden is ons denken slechts gericht op de gewone feiten van de
ervaring en gaan de abstract-logische kategorieën slechts ten deele
op. Het individu doorstroomt een deel van de wereld als het ware
met zijn subjectiviteit, en omgekeerd dringt deze ook binnen bij hem;
') H. AMMANN. Wortklang und Wortbedeutung in der neuhochdeutschen
Schriftsprache. N. Jahrb. für Wiss. und Jugendbild. I (1925). H. WERNER. Unters,
über Empfindung und Empfinden. 2. Die Rolle der Sprachempfindung im Prozesz
der Gestaltung ausdrucksmäszig erlebter Wörter. Zeitschrift für Psychol. Bd. 117
(1930); p. 230—254. — Grundfragen der Sprachphysiognomik. Leipzig 1932.
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oordeelen en voelen, denken en willen vloeien in elkander over en
zijn slechts tot op zekere hoogte van elkander te scheiden. „Die
Sprache", schrijft CASSIRER zeer scherp, „folgt niemals einfach dem
Zuge der Eindrücke und Vorstellungen, sondern tritt ihm mit selbständiger Aktion gegenüber: sie unterscheidet, wählt und richtet
und schafft vermöge solcher Stellungnahme erst bestimmte Zentren,
bestimmte Mittelpunkte der objektiven Anschauung selbst. Diese
Durchdringung der Welt der sinnlichen Eindrücke mit den inneren
Maszen des Urteils und der Beurteilung hat zur Folge, dasz die
theoretischen Bedeutungsnuancen und die affektiven Wertnuancen
in ihr zunächst noch ständig ineinander übergehen" 1 ). Daarmede is
de grondslag voor de subjectieve waardeeringsinslag in de nominale
klassificatiestelsels ineens gegeven.
2. Dat er verder ook met graden, ondergraden en zelfs nog
fijnere differentiaties in de klassenstructuren rekening te houden
valt; dat hier kernen, peripherieên en soms nog sub-peripherieën te
onderscheiden zijn, spreekt na het voorgaande eigenlijk vanzelf.
Iets dergelijks ligt geheel in het wezen der zaak. A priori is het
nauwelijks aan te nemen, dat een volksgemeenschap tegenover al
de verschillende groepen van objecten uit de omringende wereld
uit zou kunnen komen met het vrij beperkte aantal graden en
distincties, waarover het de facto in de taalstructuren gaat.
Daarvoor loopen de voorkeursrichtingen van haar ondergroepen
te veel uiteen en is ook de uiterlijke realiteit zeker te heterogeen
van karakter. Met geduldige aanpassing en consequente systematiek
kan natuurlijk veel bereikt worden, maar het resultaat blijft in
ieder geval aan de reëel gegeven feiten gebonden. Vandaar dat
vrijwel alle geleerden, die dieper in het klassificatie-vraagstuk zijn
doorgedrongen, op de een of andere wijze ook een nadere
stratificatie in het totale klassencomplex aangenomen hebben, al
is het ook zelden tot klare begrippen daaromtrent gekomen.
Speciaal de grens tusschen de persoonsnamen en het overige deel
van de woordenschat is voortdurend opgevallen. Hoe GRIMM en
andere vertegenwoordigers der Romantiek daarvan bij slot van
rekening het uitgangspunt voor hun genusbeschouwingen gemaakt
hebben, ís hierboven reeds gebleken. En zelfs een neo-grammaticus
als BRUGMANN, voor wien het klassificatieprobleem enkel een
morphologische kwestie is, neemt aan, dat b.v. het indo-europeesche
a-suffix slechts bij enkele kerngroepen van animata en verder bij
') E. CASSIRER. Philosophie der symbolischen Formen. Bd. I. Die Sprache..
Berlin 1923; p. 273.
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eenige personificaties regelrecht als femininiteitsindex optreedt;
elders is het niets dan een gewoon vormteeken, dat met de genusdistinctie niets te maken heeft 1 ).
De nominale klassen zijn geen globale massa's zonder verdere
structuur; elk daarvan vertoont haar eigen teekening en relief, die
telkens weer verschillen. En ook als men de geschiedenis van eenzelfde klassentype nagaat door verschillende verwante talen heen,
blijkt hoe de structuur telkens verschoven is. Daarin toont zich juist
over welk een levend stuk taalwerkelijkheid het hier bij de sprekers
gaat. Een klasse die zich pas gevormd heeft ziet er geheel anders
uit dan een, die reeds een lange ontwikkeling achter de rug heeft;
karakteristiek is voortdurend de verhouding tusschen de kern en
de périphérie. Voor het reëele taalgevoel is dit een punt van de
grootste beteekenis. DE JOSSELIN DE JONG en ROYEN hebben in
hun historische overzichten daaraan veel te weinig aandacht
geschonken.
3. Een ander punt, waarop men na het voorgaande concrete
onderzoek de feiten misschien beter dan vroeger kan overzien,
betreft de invloed die de sociologische verhoudingen op de nominale
Classificaties kunnen hebben. Dat er op de een of andere wijze
verband moest bestaan tusschen de linguistische en de sociologische
structuur van een volk was na de bekende studies van DURKHEIMJViAUSS, VAN GENNEP e.a., waarin de beslissende beteekenis van
de sociologische ordening voor geheel de verdere oriëntatie van de
volkscultuur zoo duidelijk gebleken was, niet anders dan waarschijnlijk te noemen 2 ). Ook wist men hoe in sommige amerikaansche
talen de aanduidingen voor de stamgenooten zorgvuldig van die
voor de vreemdelingen gescheiden worden gehouden in het nominale
systeem; in verschillende kaukasische en voor-indische talen
behooren de namen van degenen die gehuwd zijn en een kind
bezitten, van de onmondigen en de kinderloozen etc. telkens tot
een andere klassengroep. En zoo zijn er nog wel andere gevallen
meer. De stelsels der negertalen zou men echter regelrecht een
gekristalliseerde sociographie kunnen noemen, en wel in de mooiste
zin van het woord. In ons genealogisch overzicht hierboven zijn we
van twee grondlagen in de talen van Midden- en Z.-Afrika
') K. BRUGMANN. Zur Frage der Entstehung des grammatischen Geschlechts.
Intern. Zeitschr. für allg. Sprachwissenschaft Bd. IV (1889); p. 100—109. — Kurze
vergi. Grammatik der indogerm. Sprachen. Berlin 1922; p. 334 vv.
-} DURKHEIM—MAUSS. De quelques formes primitives de classification.
l'Année Sociologique Bd. VI (1901); p. 1—72. Α. ν. GENNEP. Genres et classes
linguistiques. — Un système nègre de classification. Religions, moeurs et
Légendes. I. Paris 1908; p. 275 vv.; 287 vv.
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uitgegaan; een totemistische en een matriarchale. In de nominale
klassenstelsels, welke bij hun menging ontstaan zijn, worden deze
weer volledig teruggevonden met alles wat er in economisch,
psychologisch en zelfs religieus opzicht van te zeggen valt. En ook
wat er later verschuift in de machtsverhoudingen, in het terugloopen
of het winnen van de invloed op het mengvolk, reflecteert zich weer
geregeld in de taal. De vergelijkende studie der afrikaansche
klassificaties vormt het kostelijkste geschiedboek van het zwarte
continent, dat men zich maar wenschen kan; en naarmate men
verder teruggaat in de historie en de andere gegevens ons in de
steek laten, neemt het in beteekenis toe.
In de oudste bantuide talen domineeren de totemistische
tendenzen nog geheel en al en bewerken o.a. in de hoogste waardeeringsklasse het regelmatige samengaan van persoons- en
diernamen; en als later ook de namen van agrarica, die natuurlijk
door de matriarchale volkslaag bevoorkeurd worden, daarin haar
aandeel komen opeischen, zijn het opnieuw deze beide groepen
tegelijk die reageeren en zich tot een nieuwe hoogste klasse vereenigen (gola). In talen als het wolof en het dyola is de totemistische
invloed echter al belangrijk teruggeloopen; in dezelfde omstandigheden zijn het nu alleen de persoonsnamen die zich verzetten. In
de bantutalen herinneren vooral de klassen van het „numerus-type"
aan de karakteristieke totemistische denkvorm van het typenzien;
in het jaunde en het kirundi blijft dit bij een belangrijk deel van
de woordenschat, dat vormen uit alle levensgebieden omvat, nog
bewaard. Maar in het oshikuanjama is er niets meer van over.
Tegelijkertijd kunnen hier de diemamen het niet verder meer
brengen in het waardeeringssysteem dan de derde klasse. Een
duidelijk teeken van het geweldige verval 1 Hoe precies de jacht
bedreven wordt door de negerstammen kan men vooral in het
mangbetu nauwkeurig volgen; ook de waardeeringsverhouding
tusschen de jacht op landdieren en die op visschen is duidelijk.
Eveneens het opkomen der europeesche jachttechnieken met
geweer, kruit etc.
Het matriarchaat, zoo heeft de moderne ethnologie leeren zien,
is niet minder belangrijk om zijn nawerking in die culturen, waarin
het als deel-component optreedt, als om zijn eigen feitelijk hoogtepunt met regelrechte vrouwenregeering etc. Zoo is ook in de
nigritische klassificaties het voornaamste correspondeerende feit
het steeds verder indringen van de individualiseerende denkvorm;
deze is het die het ongedifferentieerde typenzien der totemisten
steeds verder aantast en tenslotte geheel oplost. Het matriarchaat
32
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in engere zin toont zich het duidelijkst in het dyola; alle voorname
kenmerken: de uitvinding van de landbouw, de dominantie der
vrouwelijke trekken in de sociale orde, de Ahnenkult, de maanmythologie etc, zijn hier aanwezig (22). Maar in het serer, dat op
andere punten toch slechts weinig verder ontwikkeld ís dan het
dyola, is het verval al danig ingetreden. In de bantu-klassificaties
is vrijwel niets meer van de „feminiene klassen" te merken; de
mannelijk georiënteerde totemistische elementen zijn hier te machtig.
Vooral ook, omdat ze nog steun gekregen hebben van de intusschen
opgetreden hamitische infiltratie. Ook het ontstaan van de individueele vorm van bezit aan vaste goederen kan men in de nigritische
taalstelsels nauwkeurig volgen.
De sporen van de veeteelt komen het duidelijkst in de bantu·
stelsels voor den dag; b.v. in kl. 3 van het kirundi. De feiten van
kl. 9 van het serer zijn onzeker.
Ook de dieptegraden van de verschillende opeenvolgende
cultureele infiltraties laten zich uit de nominale klassenstelsels
aflezen; over het algemeen zijn de taalstructuren zeer conservatief.
Men kan zeggen, dat ze minstens een millennium achterblijven bij
de directe ontwikkeling der feiten; wanneer het althans over diepere
structureele veranderingen gaat. Zoo lijkt de houding tegenover
de nieuwe vloed van christianismen overwegend nog een afwachtende; van innerlijke vertrouwdheid en daaraan beantwoordende waardeering is nog weinig sprake. De europeesche handelswaren,
meubels, kleeding, verdedigingsmiddelen en ander leengoed, zijn
echter spoedig juichend binnengehaald. De cultureele assimilatie
kon híer ook zeker veel gemakkelijker verloopen.
4. Iets langer moeten we stilstaan bij de kwestie van de regelmatige verhouding tasschen de ethnologische cultuurkringen en de
verschillende typen van nominale klassificatie, zooals die door
W. SCHMIDT aan de orde is gesteld, omdat deze zulk een universeel
karakter draagt en er in de vaklitteratuur in het algemeen nog weinig
over gesproken is. SCHMIDT's boek Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde is een eerste poging tot synthese van de linguistische en de ethnologische gegevens, en als zoodanig zijn de methodologische en feitelijke zwakten ervan gemakkelijk aan te geven. De
keuze van de punten, waarop de cultuur- en de taaikringen met
elkaar in verband gebracht worden, lijkt niet altijd gelukkig; de
psychologische verhoudingen komen niet voldoende tot hun recht.
En zoo zijn er nog verschillende andere moeilijkheden meer. Maar
ook zonder dat biedt dit boek zooveel machtige perspectieven, dat
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het één van de belangrijkste bijdragen tot de algemeene taalwetenschap van de laatste jaren genoemd mag worden. Natuurlijk kunnen
we de resultaten slechts beoordeelen vanuit het gezichtspunt der
afrikaansche talen.
Op één punt kunnen we SCHMIDT op grond van het onderzochte
materiaal geheel bijvallen: de biologisch-sexueele distinctie schijnt
op zeer bijzondere wijze eigen te zijn aan de patriarchale veetelerscultuur (nostraten). Daarop wijst zoowel de situatie bij de semitohamitische als die bij de indo-europeesche talen. Dit wil echter niet
zeggen, dat deze distinctie daar de eenig geldende is. Er zijn nog
verschillende andere genusfactoren, die zich alle rond de sexueele
rangschikken en daar in waardeeringsverhouding ook min of meer
mee parallel loopen. Zelfs bij de persoonsnamen zijn de sexueele
kategorieën niet altijd relevant; als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, als de voorkeursrichting van den spreker daarnaar
is, kunnen ook hier de bij factoren nog domineeren. Met de sexueele
genusdistinctie is m.a.w. wel reeds de voornaamste trek van het
nostratische genusstelsel gegeven, maar volledig geteekend is dit
nog niet. SCHMIDT zal dit ook zelf wel niet zoo bedoeld hebben. Hoe
de veetelers ertoe gekomen zijn juist aan de sexueele factoren zooveel aandacht te schenken, spreekt natuurlijk vanzelf.
Een andere vraag echter is, of SCHMIDT ook het ontstaan van het
z.g. grammaticale genus in de hamito-semitische (en indo-europeesche) talen goed verklaard heeft. Zooals men weet, onderscheiden
verreweg de meeste hamito-semitische talen thans alleen tusschen
een genus masculinum en een dito femininum; de indo-europeesche
talen kennen daarnaast ook nog een neutrum. SCHMIDT gaat nu uit
van de gemakkelijk te begrijpen onderscheiding tusschen masculina
en feminina bij de persoonsnamen. Hier geven nog enkel de zuiversexueele factoren den doorslag ; maar later zijn deze in kracht
verzwakt en vertroebeld en daardoor werd het mogelijk ook andere
woordgroepen voor de klassificatie te accapareeren. Tenslotte was
geheel de woordenschat verdeeld. Zoo ging men er b.v. in de indoeuropeesche talen op den duur ook op letten, of de aan te duiden
persoon reeds het stadium der geslachtsrijpheid bereikt had of niet.
„(Das) unreife junge Lebewesen (wurde) gewissermaszen als
geschlechtslos betrachtet und in die Klasse des Unbelebten, der
Sachen, verwiesen" (p. 515). Grammaticaal gesproken: de namen
van kinderen, onvolwassenen etc. werden de kern van de gesloten
kategorie van het neutrum. In de semito-hamitische talen verliep het
proces op analoge wijze; het onvolwassene werd hier tegelijkertijd
ook als het kleine en het physisch minderwaardige beschouwd. Er
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kruiste zich dus een algemeene waardeeringsdistinctie met de
sexueele, die totnutoe alleen het veld beheerscht had. Ook op de
vrouw, die in deze nomadische veetelerscultuur niet veel te
beteekenen heeft, werd dit gemis aan waardeering overgedragen;
en zoo kon men hier tenslotte met een twee-genusstelsel volstaan:
een masculinum en een femininum. Tot zoover SCHMIDT.
Een dergelijke redeneering lijkt echter wel wat al te vluchtig voor
zulk een veelbeteekenend gebeuren als de overgang van de natuurlijke naar de grammaticale vorm van klassificatiel Wat zijn immers
de drijvende factoren bij de ontwikkeling, zooals SCHMIDT die
schetst? Waar de diverse overgangsphasen waarlangs zich deze heeft
voltrokken? Waarom verslapt in de hamitische en de indoeuropeesche talen langzamerhand de greep der sexueele tendenzen?
Dat er tusschen de groep der namen van kinderen, onvolwassenen
etc. en de neutra een nauwe relatie bestaat is duidelijk, maar daaruit
volgt nog niet dat deze, zooals reeds vaker beweerd is, in historischgenetisch opzicht de kern daarvan vormt. Van deze opvatting komt
men op goede gronden juist hoe langer hoe meer terug. De situatie
is in werkelijkheid veeleer deze, dat de sexueele kategorieën bij
dergelijke onvolgroeide personen in het geheel niet ervaren worden;
ze staan buiten de sexueele distincties, van psychologisch standpunt
bezien. En ook wat er van de groei van het hamitische genusstelsel
bekend is, luidt heel anders als wat SCHMIDT voorspeld heeft; in
onze analyse van het bari kan men daarvan reeds een voorloopige
indruk krijgen. Veel beter is het daarom o.i. ook hier weer uit te
gaan van de nigritisch-bantuide onderlaag onder de hamitische talen,
waarover hierboven (p. 474) reeds gesproken is. Van het begin af
aan fungeerde hierin reeds een „grammaticaal" type van klassificatie; van deze talen hebben de hamitische, die zonder eenige
nominale distinctie in Afrika aankwamen, het eerst de stimulans
ontvangen hun woordvormen te gaan klassificeeren. Wat is er
daarom redelijker dan aan te nemen, dat de nieuw gevormde klassen
eveneens van het „grammaticale" type waren? De termen masculien
en feminien van de hamitische grammatica kunnen slechts ten deele
in biologisch-sexueele zin verstaan worden; elders wordt er slechts
een algemeene waardeeringsdifferentiatie mee aangeduid. Voor de
indoeuropeesche talen zouden we een analoge ontwikkelingsgang
aan willen nemen; de oude sterk totemistisch beïnvloede talengroep,
waarvan zich thans nog de resten verbergen in de bergdalen van de
N. O. Kaukasus, neemt daarbij dezelfde plaats in als de bantuide
talen in Afrika. Ook hier loopt het aantal klassen weer op tot zes
en meer, en is de indeeling meestal van „grammaticaal" karakter.
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Beziet men de zaken zoo, dan is er meer grondslag in de feiten en
bestaat er ook geen aanleiding om af te wijken van het gewone inzicht
en de semito-hamitische ontwikkeling, zooals SCHMIDT wil, als jonger
dan de indo-europeesche voor te stellen. De ontwikkeling van taalgroepen laat zich natuurlijk niet gemakkelijk in de tijd localiseeren,
maar er zijn allerlei reeksen cultureele en historische feiten, die
voor de omgekeerde verhouding pleiten.
Bij de totemistische en de matriarchale cultuurkringen bevredigen
SCHMIDT's uiteenzettingen echter veel minder; een groot aantal —
soms zelfs contradictoirische — hypothesen is noodig vóór er
definitief resultaat bereikt wordt, en ook dan nog blijven er verschillende reeksen van uitzonderingen. Maar daarnaast staan, zooals
altijd bij dezen genialen geleerde, weer zooveel kostbare détailopmerkingen en détailconclusies, dat men er toch volop uit leeren
kan. Van de „Primärsprachenkreise" zou volgens SCHMIDT alleen
die, welke aan de matriarchale cultuurkring beantwoordt, op het stuk
der klassificatie waarlijk creatief geweest zijn; zoowel de distinctie
tusschen de animata en de inanimata als die tusschen de masculiene
en feminiene kategorieën (enkel bij de persoonsnamen) is hier voor
het eerst toegepast. In de laatste tegenover elkander stelling zou
zich de emancipatie der vrouw reflecteeren, die voor deze cultuurkring zoo karakteristiek is. De eerste is in den grond niets anders
dan een aanpassingsverschijnsel van de sexueele distinctie aan de
sociaal-economische ordening der jagerculturen, die op het N. halfrond, waar de klimatologisch-geographische verhoudingen de verdere
ontwikkeling van de landbouw niet toelieten, de plaats der echte
matriarchale stammen zijn gaan innemen. „(Die) Einteilung BelebtUnbelebt, wo nur das Tier in die Kategorie des Belebten aufgenommen (wird) und dadurch in dieselbe Kategorie mit den Menschen
(gerät, entspricht) ganz der geistigen und physischen Symbiose,..
in der diese Jäger und Fischer mit dem Tiere stehen" (p. 535).
Ook als zieh later de totemistische en de matriarchale stamelementen
met elkaar gaan mengen, zou het totemistische aandeel in het
reinterpretatieproces der klassendistincties weer enkel bestaan
hebben in een zekere „Umbiegung" van de oude biologisch-sexueele
kategorieën in die van personen en zaken. In de jagersculturen telt
de vrouw immers nauwelijks mee. Men ziet, alles bijeengenomen een
sterk (misschien tè sterk) constructief gedacht, maar vrij verward
geheel.
Hoe men nu in détails over al deze theorieën moge denken, van
groot belang is dat ook naar SCHMIDT's makroskopisch overzicht
de nominale klassificatie in ieder geval geen „primitief"
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verschijnsel in de menschelijke cultuurhistorie is, zooals men
vroeger wel gemeend heeft, maar een van veel later datum. De
verder ontwikkelde klassificatietypen komen enkel voor in de
„sekundäre und tertiäre Kulturkreise", dat wil dus zeggen enkel
in de gevallen van herhaalde en op elkaar gestapelde menging. Dit
is dus geheel in overeenstemming met onze eigen uiteenzettingen.
Ook de primordiale beteekenis voor het ontstaan van het
klassificatieverschijnsel, welke door SCHMIDT aan de matriarchale
cultuurkring wordt toegekend, komt overeen met ons betoog van
hierboven, al luidt de verklaring ervan daar natuurlijk heel anders.
Neemt men verder in het bijzonder ook nog aan, dat de basis voor
een regelmatige uitwerking der klassificatietendenzen pas volop
gegeven is, als de totemistische en de matriarchale denkvormen
elkaar doordrongen hebben en ook het begeleidende cultureele
aanpassingsproces is afgesloten, dan wordt achteraf de door
SCHMIDT geconstateerde discordantie tusschen linguistische en
de ethnologische feiten zeer goed verklaarbaar. Want dan is de
invloed der aanvankelijke zuivere cultuurkringen slechts indirect
en secundair, en dient men voortdurend bedacht te zijn op de ingetreden menging, waarbij de oorspronkelijke verhoudingen danig
gestoord kunnen zijn. SCHMIDT zelf heeft deze laatste conclusie niet
gezien.
Naar het afrikaansche materiaal te oordeelen, zou de samenvatting van de persoons- en de diernamen tot een vaste groep
van animata een typisch totemistische trek zijn. Men denke
ook aan numerusverschijnselen in talen als mandjia, yoruba
etc, waarbij deze groep voor den dag komt nog vóór er verder
van eenige vorm van nominale klassificatie sprake is. Matriarchaal daarentegen is de neiging om de persoonskategorieën
scherper naar voren te laten komen, waarvan overigens ook in de
hier niet nader te bespreken nigritische pronominale stelsels
duidelijk blijkt. Men ziet, dat dit bij slot van rekening niet zooveel
scheelt van SCHMIDT's hypothesen. Wat in SCHMIDT's stelsel
bij wijze van uitzondering aangenomen wordt voor enkele
bijzondere gevallen op het N. halfrond (p. 535), schijnt in het
zwarte continent vrijwel algemeene regel te zijn. En bij de
matriarchale groepen is er in zooverre overeenstemming, als ook
de sexueele distincties practisch voor de psychologische ervaring
duidelijk aan de personale kategorie gebonden zijn. Overigens
behoeft men het begrip „taaikring", dat enkel hypothetisch
opgezet is om een parallel te hebben voor de ethnologische „cultuurkring" (p. 499, 528 v.) volstrekt niet zoo streng op te vatten,
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dat daardoor plaatselijke deviaties van het algemeene schema
geheel zouden worden uitgesloten. De feiten geven de doorslag
en niet de theorie. Het mooiste indicium voor de matriarchale
invloed in een klassificatiestelsel, dat men zich maar wenschen
kan, bestaat natuurlijk in de volledige reflectie van het
matriarchale cultuurcomplex met al zijn karakteristieke sociale,
economische, psychologische en religieuze voorkeursrichtingen,
zooals we die b.v. zien in de stelsels van talen als het dyola en het
serer. Maar een dergelijke reeks van vormen is wankel; zelfs
in de W. Sudan, waar de vrouw in cultureel opzicht zulk een
groóte rol gespeeld heeft, valt ze spoedig uiteen. Daarenboven
bestaat alleen in een taal met een vrij groot aantal klassen de
kans, dat ze zuiver en onvermengd te voorschijn komt; en
dergelijke talen zijn er niet veel op de wereld. Maar van de andere
kant bewijst de structuur van de hamitoide en de hamitische
systemen ook de mogelijkheid, dat al de typische matriarchale
voorkeursgroepen, of althans belangrijke deelen daarvan, zelfs in
een geheel anders georiënteerde constellatie nog intact blijven.
Hoe karakteristiek is in het bari b.v. niet de aanwezigheid van
een groot aantal vormen voor heerschen, majesteit, domineeren,
straf etc. juist in de feminiene klasseI En daarom mag ook dit
kenmerk in het overzicht niet ontbreken.
De geschiedenis van het bantuide en het bantu-klassenstelsel,
zooals SCHMIDT die ziet, is vrij complex. De gronddistinctie, de
tegenstelling tusschen personen en zaken (kl. mu·: ba- tegenover
alle andere), is niets anders dan de reeds besproken totemistische
correctie op de aanvankelijk vigeerende matriarchale distinctie
tusschen de masculina en de feminina. En voor het ontstaan van het
„grammaticale" genustype, dat hier zoo karateristiek is, wordt dan
verder — maar blijkbaar zonder enthousiasme — een beroep gedaan
op een hamitische inslag (p. 525 v.). Hoe SCHMIDT over de hamitische
groep denkt, hebben we al gezien.
De bewering, dat de distinctie tusschen personen en zaken de basis
van geheel het bantuide en het bantustelsel vormt, vindt men
herhaaldelijk in de algemeene taalwetenschappelijke litteratuur.
Ze vindt haar grond hierin, dat de mu-: ba-klasse één van de gemakkelijkst herkenbare is; en de bantu-grammatica geeft daaraan
ook zelf een zekere steun, door hier voortdurend van „Personenklasse, noms de personnes" etc. te spreken. Maar toch doet dit
oordeel aan driekwart der feiten te kort. Historisch moge de ontwikkeling meestal zoodanig zijn, dat de groep der persoonsnamen
.het oudste deel der mu-: όα-klasse vormt (wolof, serer, kirundi),
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later hebben zich groóte groepen andere vormen: diemamen, namen
van agrarica, cultureel leengoed etc. daarbij aangesloten. Het
karakteristieke van de bantustelsels is juist, dat de schijnbaar zoo
voor de hand liggende persoonsdistinctie hier telkens weer opnieuw
wordt genivelleerd en geliquideerd door de latere ontwikkeling. De
toestand op dit punt verschuift voortdurend ! De mu-: òa-klasse
is dus een algemeene hoogste waardeeringsklasse, die van alle
levensaspecten en alle gebieden der menschelijke activiteit haar
vormen betrekt. En met de andere klassen is het mutatis mutandis
evenzoo gesteld. Van een speciale positie van BLEEK'S klassen 1
en 2 is geen sprake; juist zooals deze ontwikkelen zich in het lagere
deel van het bantu-stelsel telkens ook weer nieuwe klassen van het
„numerus-type" etc. Ook van de sexueele distinctie, waarop SCHMIDT
zich beroepen heeft, valt er bij de practische analyse van de bantustelsels niets terug te vinden. Opnieuw staan we hier voor een zeer
markant punt. De geschiedenis der bantustructuur is eenvoudigweg
vol van de tegenstelling tusschen de beide sexen. In allerlei vormen,
in ethnologisch, psychologisch, sociaal, economisch opzicht etc. komt
deze naar voren. Maar het sexueele gezichtspunt ontbreekt daarbij
totaal
totdat de hamitische of de hamitoide infiltratie zich
vertoont (zande, bari) ! Dat er bij de cultuur der bantustammen
met een vrij sterke hamitische inslag rekening gehouden moet
worden, kan niet ontkend worden; men weet zelfs aan te geven
langs welke wegen deze ingedrongen is. In de taalstructuur merkt
men daar echter weinig van. De talen zijn zeer conservatief van
karakter en assimileeren veel minder snel nieuw cultuurgoed als
b.v. de sociaal-economische orde of de materieele zijde van de
cultuur. Zoo kunnen, alles bijeengenomen, ook op dit ptmt SCHMIDT's
uiteenzettingen niet bevredigen.1)
5. Verder is hierboven te gelegener plaatse ook rekening gehouden met de mogelijkheid van een reinterpretatie der vigeerende
nominale distincties, waarop in de laatste jaren vooral de aandacht
gevestigd is door G. ROYEN in zijn groóte boek over Die nominalen
Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde. Inderdaad zijn
de nominale klassen geen invariabele kategorieën; speciaal bij de
deflectie van de serie van matriarchale voorkeursgroepen in het
serer hebben we gezien, hoe ze soms, zoowel in structuur als in
4 Een ander punt ís nog of SCHMIDT er goed aan gedaan heeft de klassificatie
naar de uiterlijke vorm der dingen, zooals die in sommige talen voorkomt
(„classifiers"), geheel op één lijn te stellen met de andere typen. De psychologische grondslag is hier in ieder geval geheel anders. Cfr. j . v. GlNNEKEN. De:
telwoorden en hun ontstaan. Onze Taaltuin I (1932—'33); p. 257 vv.
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grondslag, totaal kunnen worden omgebouwd. De psycho-sociologische samenstelling van het volk was hier veranderd; een andere
laag was de heerschende geworden, en daarom moest er ook in het
nominale systeem wel verschuiving ontstaan. Vandaar ook, dat we
de sterkste voorbeelden van reinterpretatie ontmoet hebben in het
zande en het bari, waar de nigritische basis van het klassensysteem
onder invloed van de hamitoide infiltratie geheel is teniet gedaan.
Men kan hier spreken van een regelrecht syncretisme van de
nigritische klassen in het tweeklassenstelsel van deze half-hamitische
talen.
Dr. ROYEN zelf is echter niet bijzonder gesteld op theorieën over
menging, de nawerking van een oud substraat, acculturatie etc. in
klassificatiekwesties, omdat deze zoo spoedig verwateren tot een
soort linguistische panacee, waarmede men eenvoudigweg alles
verklaren kan. „Jeder Beweis musz von den gesicherten Tatsachen
ausgehen. Beweise a pari müssen mit groszer Vorsicht angewiesen
werden", (p. 247). Dit is volkomen juist, maar de kans op misbruik
mag een redelijk gebruik niet buitensluiten. En daarenboven vergete
men niet, dat het stelsel der nominale klassificatie een te intiem en
te karakteristiek deel van de taalstructuur, ja van het geestelijk
volksbezit is, om ooit op zijn diepere punten gewijzigd te kunnen
worden zonder parallelle psychologische en sociologische verschuivingen in het taalsprekende volk zelf. In de reïnterpretatietheorie
keert het gesignaleerde gevaar van gratis beweringen uit te spreken
m.a.w. met dubbele hevigheid terug, want de reinterpretatie van een
oude taaidistinctie is in wezen zoowel een deflectie als de opbouw
van een stuk grammaticale structuur. Hoe gemakkelijk men deze
moeilijkheden onderschat blijkt nergens beter dan bij TROMBETTI,
die zich eveneens tegen de „commoda teoria delle mescolanze"
gekeerd heeft, maar nu voor het bewijs, dat de genera van talen als
de hamitische, het arawak etc, uit aanvankelijk geheel anders georiënteerde „klassen" afgeleid zijn, eenvoudigweg meent te kunnen
volstaan met op hetzelfde globale vormtype te wijzen, waarmede
deze in de taalstructuren worden aangeduid! Van het zoo gecompliceerde reïnterpretatieverschijnsel blijft hier dus niets anders over
dan een zuiver morphologisch procédé, dat niet minder als de mengen substraattheorie naar willekeur overal toegepast kan worden. ')
Ex nihilo omnia fit. Zoo neigt ook ROYEN tot de hypothese, dat
speciaal de huidige weinige genera van het indoeuropeesch zich pas
door syncretisme en reinterpretatie uit een oorspronkelijk veel
") A. TROMBETTI. Elementi di glottologia; p. 257 vv.
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grooter aantal klassen ontwikkeld hebben; de sexueele distinctie zou
hier slechts „hysterogen" zijn.1) Maar ook hier blijven we verder
op de diepere punten weer in het duister tasten. Aan welke socio- en
psychologische revolutie in het taalsprekende volk beantwoordt deze
totale ombouw van het nominale systeem? Welke groepen waren
de dragers van de oude en welke van de nieuwe distincties? En
langs welke overgangsphasen kwam de verschuiving langzamerhand
tot stand ?
Het kosmologisch aspect der nominale klassificatie.
De onderzoekingen van Torrend, Dennett, van Ginneken.
Maar het diepste punt van de klassificatiekwestie wordt ongetwijfeld pas bereikt, wanneer men uitgaat van het kosmologisch
aspect der feiten, van de tendenz tot ordening van het geheele
wereldbeeld die daarachter schuilt, men zou bijna zeggen van hun
sacraal karakter. Cultuurhistorisch gezien schijnt de nominale klassificatie thuis te hooren binnen een groóte groep van dergelijke
verschijnselen, die zich als een keten over heel de aardbol voortzet
en overal haar vertakkingen heeft, en waarin telkens op de een of
andere wijze de tendenz domineert om alles wat de mensch ziet en
kent en ervaart in een vast systeem onder te brengen. Geen enkel
levensaspect ontsnapt, alles krijgt zijn plaats: de dorps- of stedenbouw evengoed als de tijdrekening en de kalender, de sociale
indeeling van de stam evengoed als de windroos of het schema der
kleuren. En soms wordt het geheel samengevat in schitterende
kosmogonieën of scheppingsmythen, die een duidelijk getuigenis
afleggen van de denkkracht van hun makers. Mikro- en makrokosmos
sluiten hier harmonisch aaneen. In de gewone omstandigheden zijn
dergelijke ingewikkelde stelsels natuurlijk slechts het volledige bezit
van enkele ouderen of andere geestelijke leiders van het volk, maar
ook als later verval en verminking intreedt blijven ze nog bewaard:
als een soort esoterische levenswijsheid voor enkele groepen of
beroepen: de artisten voor hun geheel traditioneel georiënteerde
kunst of de priesters en de waarzeggers voor hun mantiek. Ook in
de initiatieriten van de geheime genootschappen blijft er menigmaal
wat van naklinken. Betrekkelijk zelden ondervindt ook de taal er
de weerslag van, en in alle klassificatiestelsels die er de facto in de
wereld voorkomen zeker ook niet steeds op dezelfde wijze en in
dezelfde mate. In de bantuide en de bantutalen schijnt b.v. de
kosmologische inslag van veel beteekenis te zijn, in de indo-europee*) G. ROYEN. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde;
p. 265 v. et passim.
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sehe talen is die minimaal. De „grammaticale" vorm van klassificatie,
waarbij alle natuurlijke grenzen door de klassendistincties ineens
onder de voet geloopen worden, schijnt hier pas zijn laatste verklaring te vinden ; terwijl die van de persoonsnamen b.v. in dit
opzicht geen enkele moeilijkheid biedt. Primitief in de zin van nog
onvolgroeid en onvolkomen kunnen deze kosmologische stelsels
moeilijk genoemd worden, al was het alleen maar om de geweldige
intellectueele prestatie die ze beteekenen. Men krijgt de indruk, dat
ze pas ontstaan zijn, toen de primaire culturen zich verder gestabiliseerd of zich zelfs reeds met elkander gemengd hadden. Stellen de
primaire culturen elk op hunne wijze reeds een overwinning voor
van den mensch op de omringende natuur, omdat hij de daarin aanwezige krachten, waarvan hij vroeger totaal afhankelijk was, thans
systematisch leert exploiteeren (jacht, landbouw, veeteelt), de
kosmologische systemen schijnen daar in de geestelijke orde nog
een veel grooter triomf aan toe te voegen. Want dat het klassificeeren, het ordenen en telkens weer anders waardeeren der dingen
heel wat meer omvat dan een globaal beamen spreekt vanzelf. Zooals
hierboven reeds is opgemerkt, schijnt de zin voor de „Ganzheit" van
het wereldbeeld, die de makroskopische stelsels zoozeer kenmerkt,
in laatste instantie uit het matriarchale cultuurbezit te stammen.
DURKHEIM—MAUSS zijn in hun beroemde studie De quelques
formes primitives de classification (l'Année Sociologique; t. VI.
p. 1—72), waarin voor het eerst een aantal van dergelijke kosmologische stelsels systematisch met elkaar vergeleken werd, van de
grondstelling uitgegaan, dat de ordening der dingen niets anders zou
zijn dan een parallel, een projectie van het sociologische kader van
de stam. „Les premières catégories logiques ont été des catégories
sociales, les premières classes des choses ont été des classes d'hommes
dans les quelles les choses ont été intégrées.. Le centre des premiers
systèmes de la nature, ce n'est pas l'individu; c'est la société". Vrij
algemeen wordt deze opvatting thans verworpen als een eenzijdigheid naar slechts één kant van het vraagstuk: de sociologische; ook
van psychologisch standpunt zijn er veel bezwaren. Anderdeels
bedenke men echter, dat dergelijke kosmologieën geen abstracte
systemen zijn, enkel op het wezen der dingen gebouwd, zooals b.v.
de kategorieëntafel van ARISTOTELES. Ook hier spreekt het aanschouwelijke moment weer een belangrijke rol, zoowel bij de waarneming der objecten zelf als bij het practisch doorvoeren der
klassificatie. Als b.v. de australische stammen uit de omgeving van
Port Mackay in Queensland meenen, dat de zon en de alligators
evengoed Youngaroo zijn evenals één van hun clans, maar de maan
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en de kangeroe's Wotaroo, dan wordt daarmede geen identiteit, geen
wezensgelijkheid bedoeld in de europeesche zin, maar enkel het
terugkeeren in beide gevallen van hetzelfde globale ervaringstype,
zooals we dit bij de klassificatieverschijnselen hierboven reeds zoo
vaak gezien hebben. Zoo worden ook de soorten der boomen en der
planten verdeeld naar de clankategorieën. Zuiver abstract indeelen
en ordenen is voor een primitieve mentaliteit onmogelijk; daarvoor
is het denken hier nog veel te ongedifferentieerd. Het localiseeren
in een vast deiktisch oriënteeringsschema gaat daarmede onvermijdelijk samen. En dat nu de sociologische kategorieën in dergelijke
omstandigheden bijzondere voordeelen bieden is duidelijk, het kader
van de stam is absoluut constant en voor spreker en hoorder, voor
ieder lid van de stamgemeenschap geheel gelijk. Alle momenten uit
het primitieve leven, geboorte, initiatie, de voorstellingen omtrent
het leven hiernamaals, hangen innig daarmede samen; geen dag kan
men leven zonder op de een of andere wijze de invloed daarvan te
ondervinden. Geen wonder dus, dat de kosmologische stelsels van
het door DURKHEIM—MAUSS beschreven type een sterke sociologische inslag vertoonen: niet omdat deze orde van zaken ontologisch
primair is, zooals de beide fransche geleerden meenden, maar omdat
de sociale kategorieën op dit belangrijke moment der cultuurhistorie
bijzonder de aandacht hebben van het individu en men zich ook
allerlei andere verhoudingen bij voorkeur binnen hetzelfde kader
voorstelt. Juist nu ontstaan ook pas de grootere meer-omvattende
clan- en stamstructuren, zooals GRAEBNER speciaal voor Australië
tegen DURKHEIM bewijzen kon. I ) En slechts weinig stappen verder
de typische feesten van het potlatch-type in N.W. Amerika, het
&u/a-systeem op de Trobriands, de kole-koleleesten in Melanesië
etc, waarbij het soms tot vernietiging van allerlei kostbare goederen
komt: enkel en alleen uit het streven naar meer sociaal prestige dan
een andere groep, die zich op dit punt minder permitteeren kan. 2 )
») F. GRAEBNER. Kulturkreise und Kulturschichte in Ozeanien. ZE Bd. 37
(1905); p. 28—53. — Wanderung und Entwicklung sozialer Systeme in Australien.
Globus Bd. 90; p. 181—241. — Soziale Systeme in der Südsee. Zs. für Sozialwiss.
Bd. XI; p. 2 vv. — Ethnologie in Hinneberg. Kultur der Gegenwart. Bd. III.
Leipzig 1923, W. SCHMIDT. Die Stellung der Aranda unter den austral. Stämmen.
Ζ E Bd. 40 (1908); p. 866—911. — Die Gliederung der australischen Sprachen.
Wien 1919; p. 5 vv. et passim. E. VATTER. Der australische Totemismus.
Hamburg 1925.
г
) DAVY. La foi jurée. Etude sociologique du problème du contrat. Paris 1922.
M. MAUSS. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés
archaïques. L'Année sociologique; N.S. t. I (1925); p. 30—186. J. DUYVENDAK.
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In de ervaring der sociale rangverhoudingen is hier onmiddellijk een
antagonistische waardeeringscomponent meegegeven. Bij slot van
rekening gaat het bij deze controvers dus, zooals zoo vaak in
dergelijke gevallen, eerder om een psychologische dan wel een
logische kwestie: een sociologische hypertrophie als men wil; maar
één, die in zich volstrekt niet onredelijk is en geheel in de lijn van
ontwikkeling ligt.
De volkeren van dit half-volgroeide cultuurpeil zijn nu eenmaal
systeembouwers als geen andere, en nergens hebben ze dit meer
getoond dan in de stratificatie hunner stamgemeenschappen. Niet
de maatschappij zelf vindt hier als het ware overal haar eigen
kategorieën terug; het individu blijft wel degelijk het centrum van
de geheele klassificatie. Maar dit ervaart zich op zijn diepst en zijn
best in de relatie met andere sociale groepen, met de stamgemeenschap; en vandaar de voortdurende (schijnbare) sociologische inslag.
Bij andere primitieve stammen doet op een dergelijke wijze het
normale lichaamsschema dienst als brug naar de kosmologische
ordening 1) ; ook de europeesche mensch denkt zich allerlei waardeeringsverhoudingen, zoowel sociale als andere, niet zonder het
aanschouwelijke bijelement van hooger en lager, boven en onder,
rechts en links etc. 2)
Eén van de alleroudste practisch te achterhalen klassificaties is
een verdeeling van de wereld in vier quadranten naar de richtingen
van de windroos; bij de eenvoudigste vormen die daarvan voorkomen, b.v. bij de oudere algonkinstammen en eenige stammen uit
N. Centraal Californie, is van een sociale inslag nog niet veel te
merken. Ook in W. Afrika en elders, waar het getal vier door
FROBENIUS, DENNETT, GRAEBNER, RATTRAY eenvoudigweg als het
heilige getal beschouwd wordt, omdat het de sleutel vormt tot allerlei
merkwaardige feiten uit de cultus, de handelstechniek, het geven
van namen aan de kinderen, de mythen etc, schijnt het oorspronkelijk karakter eerder agrarisch-economisch te zijn dan wel sociaal.
Een marktweek van vier dagen vindt men, soms naast andere
regelingen, bij de Nupe, de Yoruba, de E we, de Kpelle in Liberia;
verder naar het Z. O. ook in Kamerun en aan de Loangokust bij de
Bakongo, de Ba Yaka, de Ba Mbala, Babuendi etc; in O. Afrika bij
de Kaffitscho, de Kikuyu. En daaraan beantwoordt dan een maand
van zeven weken en een jaar van dertien maanden (vier schrikkel') Vgl. ook K. HlDDING. Nji Pohatji Sangjang Sri. Diss. Leiden 1929; p. 98 vv.;
125
vv. En verder hierachter p. 499 v.
2
) K. BüHLER. Sprachtheorie. Jena 1934; p. 127.
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dagen). Elk van de dagen staat onder bescherming van een eigen
godheid. ')
Ook in Babylon staan allerlei cultuurfeiten in het teeken van de
vier. Het heelal, de kosmos kan men zich hier niet anders denken
dan als een sommeering: het Noorden plus het Zuiden plus het
Westen plus het Oosten. De vorst is de heer der vier wereldquadranten, een warrelwind die naar alle zijden tegelijk uitwaait
„een vierwind". Belangrijk is verder dat twee der richtingen hier
een mannelijk, twee andere een vrouwelijk karakter krijgen. Het
tetragram raakt in allerlei kruis- en cirkelvormen verspreid en krijgt
een sacraal karakter. Aan het uitspansel wordt juist dezelfde
indeeling teruggevonden als op de aarde geldt; elk der quadranten
heeft zijn goden en zijn deel van de kalender. 2 ) Naar de prachtige
analysen van BORK, RöCK en MAASS keeren precies dezelfde feiten,
alleen nu soms in meer complexe vorm, terug bij de Maya en de
Tolteken in de voor-columbische culturen van Amerika en op Bali.
Ook de Maleiers van centraal Sumatra spreken van de hoeders der
vier wereldquadranten. 3 )
In Midden-Java wordt elke dessa in bijzonder verband geacht met
haar vier naburige dessa's, welke men zich ongeveer aan de vier
hoofdwindstreken gelegen denkt. Dit komt vooral te pas, „wanneer
de vraag zich voordoet, welke dessa's verantwoordelijk zijn te stellen
voor binnen zeker dessagebied plaatsgrijpende misdaden, en in welke
mate; in verband waarmede tevens de verplichting der verschillende
') L. SAUSSURE. L'origine de la rose des vents. Archives des sciences physiques
et naturelles. Genève 1923; p. 149—181 ; 259—291. — La série septénaire. Journal
Asiatique 1924; p. 333—370. L. FROBENIUS. Und Afrika sprach. Bd. I. Berlin 1912.
— Volkserzählungen und Volksdichtungen aus dem Zentr. Sudan. Atlantis Bd.
IX (1924); p. 29. R. E. DENNETT. At the back of the black Man's mind. London
1906; p. 214—218. — Nigerian studies. London 1910. F. GRäBNER. Kultur der
Gegenwart. Bd. Ill, p. 465. R. S. RATTRAY. Religion and Art in Ashanti. Oxford
1927. — Ashanti law and constitution. Oxford 1929. FR. BlEBER. Kaffa. Münster
1920; p. 452. — W. HIRSCHBERG. Die viertägige Marktwoche in Afrika. Anthropos
Bd. 24 (1929); p. 613—619. Ook M. SCHMIDL. Zahl und zählen in Afrika. M A G W
Bd. 45 (1915) p. 165—211; vooral p. 201.
2
) H. WINKLER. Babylonische Geisteskultur. Leipzig 1919. A. UNGNAD. Die
Religionen der Babylonier und Assyrer. Jena 1921; p. 25—52. A. JEREMÍAS.
Handbuch
der
altorientalischen
Geisteskultur 9 .
Leipzig
1926.
Verder
A. WENSINCK. The ideas of the W. Semites concerning „the navel of the earth".
А\?А
1916. — The ocean in the littérature of the W. Semites. V A W A
1913. — Tree and bird as cosmologica! symbols in W. Asia. V A W A 1921.
O. HUPP. Runen und Hakenkreuz. München 1914. G. WlLKE. Neuere Arbeiten
über das Hakenkreuz. Mannus Bd. 15 (1923); p. 93 vv.
3
) F. BORK. Tierkreisforschungen. Anthropos Bd. IX (1914); p. 66—80. —
Planetenreihen. Ζ E Bd. 59 (1927); p. 153—186. F. RöCK. Die Götter der sieben
Planeten im alten Meschiko. Anthropos Bd. 14—15 (1918); p. 1080—1098. —
Kalender, Sternglauben und Weltbilder der Tolteken als Zeugen verschollener
Kulturbeziehungen zur Alten Welt. M A G W Bd. 52 (1922); p. 43—136. —
Zahlen, Welt- und Kalenderbilder. Mannus Bd. 21 (1929); p. 201—219. — Die
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dessa's geregeld werd om elkaar bij te staan in de handhaving van
de orde en de rust en de achterhaling van misdadigers en geroofde
of . . . .ontvreemde goederen". 1 ) Hier is de oude vierdeeling dus in
een vijf deeling overgegaan, door het punt van uitgang als zelfstandig
element mee te tellen, juist zooals dit ook in Afrika vaak geschiedt.
PlGEAUD toonde aan, hoe ook een goed deel van de Javaansche
wichelarij op zulk een vier- of vijfdeeling berust. Wil men b.v.
achterhalen waar een bepaald zoekgeraakt voorwerp gebleven is,
dan dient men slechts het lijstje der vijf sacrale slagwoorden op de
daksparren af te tellen; het gezochte zal zich bevinden op de plaats
welke met het door de laatste spar aangewezen woord geassocieerd
is. In Siam en op Bali komt iets dergelijks voor, waarbij dan ook nog
de kleuren en de planten een rol spelen. 2 )
Voor de chineesche cultuurkring heeft DE GROOT geheel de
psychologische grondslag van dergelijke kosmologische stelsels,
waarbij geen enkel levensaspect gespaard blijft en alles met alles
in verband wordt gebracht volgens bepaalde vaste correspondentiesystemen, kortweg als Universisme gekarakteriseerd. De chinees
spreekt van tao, „die ganze planmäszige Anlage und Daseinsaüszerung des Universums, sein Leben und Wirken, die Gesamtheit aller
seiner regelmäszig wiederkehrenden Erscheinungen, kurz die Natur,
den Gang des Weltalls, die natürliche Weltordnung". Ook de
mensch maakt natuurlijk deel uit van de universeele tao; zijn
geheele handel en wandel hangt daarvan af. Gewoonlijk gaat men
kulturhistorische Bedeutung von Ortungsreihen und Ortungsbildern. Anthropos
Bd. 25 (1930); p. 255—302. A. MAASZ. Wahrsagekalender im Leben der Malayen
Zentral-Sumatras. Ζ E Bd. 42 (1910); p. 750—775. — Sterne und Sternbilder im
malaiischen Archipel. Ζ E Bd. 52 (1920); p. 38—63. — Sternkunde und Sterndeuterei im malaiischen Archipel. Β Τ L V Bd. 80 (1924). — Astrologische
Kalender der Balinesen. Feestbundel Kon. Batav. Genootsch. 1929; Bd. II;
p. 126—157. Verder F. v. ANDRIAN. Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker.
M A G W Bd. 31 (1901); p. 225—274. G. HuSING. Die iranische Überlieferung und
das arische System. Leipzig 1905. W. SCHULTZ. Zeitrechnung und Weltordnung.
Leipzig 1924. — Gesetze der Zahlenverschiebung im Mythos und im mythenhaltiger Überlieferung. M A G W Bd. 40 (1920); p. 101—150. — Neue Beiträge
zu den Gesetzen der Zahlenverschiebung. M A G W Bd. 53 (1923) p. 266—291.
H. BEYER. Die Polarkonstellation in den mexikanisch zentralamerikanischen
Bilderhandschriften. A A Bd. VII (1909); p. 345—348. E. BENINGER. Eine
Darstellung eines Mondkalenders der german. Bronzezeit. M A G W Bd. 56
(1926); p. 115—120. W. HIRSCHBERG. Die Plejaden in Afrika und ihre Beziehung
zum Bodenbau. Ζ E Bd. 61 (1929); p. 321—337. G. HöLTKER. Zeit und Zahl in
Nordwestafrika. Festschrift W. SCHMIDT. Wien 1929.
') F. v. OSSENBRUGGEN. De oorsprong van het javaansche begrip montja'-pal,
in verband met primitieve classificaties. Med. Kon. Acad. A'dam 1917; dl. 3,
reeks 5.
2
) TH. PlGEAUD. Javaansche wichelarij en klassifikatie. Feestbundel Kon.
Batav. Genootsch. 1929; dl. II; p. 273—290. Over rijstmythen en daarmede
verband houdende klassifikaties К. HlDDING. Nji Pohatji Sangjang Sri. Diss.
Leiden 1929.
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uit van vijf grondelementen, maar de oorspronkelijke toestand
schijnt ook hier weer een vierdeeling te zijn.1) Voor de Han-tijd
( ± 200 v. Chr. — 20 η. Chr.) geeft EBERHARD 2) een der meest
gesystematiseerde selsels volgiens den Wu-hsing chih a.v.:
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Vrijwel alle practische levensvragen kunnen nu verder gemakkelijk met behulp van dit stelsel worden opgelost. Alles wat in het
Westen afzonderlijke vakken of takken van wetenschap zou
vormen: kalenderwezen, mythologie, kunst, ritueel, medische
wetenschap, muziek, techniek, politiek, economie etc, berust hierop.
Men kan evengoed vinden wanneer men zaaien moet als hoe
genezing te vinden is voor een bepaalde kwaal. Wanneer de staat
b.v. lijdt aan overdreven „Bautätigkeit" is het element: metaal
beschadigd en komen vandaar onheilen; wordt de vooroudervereering niet naar behooren verzorgd, wordt er niet of niet
voldoende gebeden en geofferd, dan „strömt das Wasser nicht nach
unten". Aan de andere kant is 't systeem echter niet geheel vast en
zijn de betrekkingen niet altijd specifiek; zoo kan een overmaat
x
). J. DE GROOT. Universismus. Berlin 1918; p. 5, 22 et passim. Ook — The
religious system of China. Leiden 1892—1910; 6 vols. H. MUELLER. Das taoistische Pantheon der Chinesen. ZE Bd. 43 (1911); p. 381 vv. M. W. DE VISSER.
The dragon in China and Japan. A'dam 1913. B. SCHINDLER. The development
of chinese conceptions of supreme beings. Asia Major. Hirth Anniversary
Volume. Leipzig 1924; p. 298—366. A. FORKE. Gedankenwelt des chinesischen
Kulturkreises. München 1927.
:
) W. EBERHARD. Beiträge zur kosmologischen Spekulation Chinas in der
Han-Zeit.Baeszler-Archiv. Bd. XVI (1933); p. 1—100.
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van krijgsdienst zoowel met te groóte droogten (vuur-element) als
met een overval van sprinkhanen (water-element) gestraft worden.
Voor de landbouwers, de astronomen etc. gelden nog complementaire
correspondentiestelsels. In de W. Europeesche beschaving is het
gevoel voor dergelijke kosmologische correspondenties, zoo dit daar
al ooit bestaan heeft, thans verdwenen. Misschien resten er alleen
nog sporen van in de populaire astrologie met haar kleuren- en
vormensymboliek, meer gesystematiseerd in de heraldiek en de
„taal der bloemen".
Neemt men behalve de vier richtingspunten ook nog het toppunt
en het benedenpunt, zenith en nadir, in het stelsel op, dan ontstaat
een zesdeeling. Gecombineerd met het centrale kernpunt komt men
zoo tot zeven. Bij deeling van de oorspronkelijke quadranthoeken
ontstaat natuurlijk een volkomen regelmatige achtdeeling. En zoo
zijn er nog verschillende andere methoden meer om de aanvankelijke
eenvoudige verdeelingstelsels uit te breiden en in elkander te laten
schuiven. In de meer gecompliceerde culturen, welke hierboven
reeds genoemd zijn, is dit herhaaldelijk geschied. Hoe in de babyIonische cultuur ook de getallen zeven en twaalf een zeer
belangrijke rol spelen, weet ieder; ook veertig treedt hier soms op
als getal der „volkomenheid" 1 ). De Javaansche chronograms zijn
op een tiendeeling van de kosmos gebaseerd 2 ). Speciaal ook het
getal 28 draagt in O. en Z.O. Azië een zeer bijzonder karakter; het
ís het aantal der chineesche maanhuizen met hun dier- en kleursymbolen, het aantal kaarten van het soesek-spel der Javanen etc;
ook bij de Tolteken keeren weer 28 maanhuizen terug. s ) De meest
bekende zes (zeven) deeling is die van de Zun'ï in N. Amerika, welke
door Cushing uitvoerig beschreven is en minstens even ver is doorgevoerd als de zooeven beschreven vijfdeeling van de chineesche
Wu-hsing chih. Tot het Noorden behooren hier b.v. de wind, de
lucht en de winter; verder ook alles wat op oorlog en vernietiging
slaat. Tot het Zuiden het vuur en de zomer etc. Ook de clans zelf
zijn hier naar een constante zevendeeling geordend en zijn ook in
•J F. v. ANDRIAN. Die Siebenzahl im Geistesleben der Völker. M A G W Bd. 31
(1901); p. 225—274. A. JEREMÍAS. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur;
p. 80 vv.; 101, 149 vv. E. MOGK, Neunzahl. In HOOPS. Reallexikon der german.
Altertumskunde. Bd. III; p. 312—314. W. RÖSCHER. Die sieben-und neunzahl
im Kultus und Mythus der Griechen. Abh. Sachs. Akad. Leipzig 1904. — Die
Zahl 40 im Glauben, Brauch und Schrifttum der Semiten. Abh. Sachs. Akad.
Leipzig 1909.
s
) F. v, OSSENBRUGGEN. De oorsprong van het javaansche begrip montja-pat;
op. cit. p. 34 vv.
3
) F. RöCK. Kalender, Sternglaube und Weltbilder der Tolteken. M A G W
Bd. 52 (1922); p. 71 vv.
33
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hun kampen kringvormig daarnaar in segmenten gerangschikt. 1 )
Hoe anderzijds ook reeds een tweedeeling van de kosmos, van
personen zoowel als van zaken, tot een vast en gesloten klassificatïestelsel leiden kan, dat voor geheel de religieus-sociale structuur
van de stam beslissend is, blijkt voor Afrika met name uit de studies
van DENNETT, R A T T R A Y , TORDAY en LUTTIG over de Ashanti,
de Bakongo, de Herero, die op vele punten tot parallelle uitkomsten
hebben geleid. 2 ) Bij de Herero dient men b.v. onmiddellijk onderscheid te maken tusschen de Ovaherero, de superieure phratrie,
welke het vee als totem voert, en de Ovambandieru, bij wie waarschijnlijk de miereneter als zoodanig dienst doet. De beide phratrieën
zijn resp. geassocieerd met de kleuren zwart en rood en de
richtingen Oost en West. Verder staan de Ovaherero in speciaal
verband met de bovenwereld en de godheid Ndjambi, de Ovambandieru juist zoo met de onderwereld en Karunga. Het N. deel
van het dorp is de verblijfplaats van de mannen, het Z. deel dat
van de vrouwen. Ieder individu bezit twee zielen, een spiritueele
oruzo-ziel die van vaders zijde overgeërfd wordt, en een eanda-ziel,
die geassocieerd is aan het bloed en van moeders zijde stamt. Het
kind wordt geboren in de eancfa-clan van de moeder, maar door
de naamgeving, de circumcisie, het tandenvijlen etc. raakt hij ook
ingelijfd in de oruzo-clan van zijn vader; zoo bezit iedere volwassen
Herero als het ware een bisexueel karakter, juist zooals de goddelijke macht hier bisexueel gedacht wordt. 3 ) Hoe de oeroude
totemistische differentiatie van de stam thans nog op allerlei punten
door de mythenschat en de cultus der Javanen heenschemert is
uitvoerig aangetoond door RASSERS in zijn Pandji-roman en de
later daarop gevolgde studies. 4 )
') M. CUSHING. Zun i Creation Myths. 13th. Report В A E S. Washington 1895;
p. 325; — Zun'i Fetishes; 2nd. Report; p. 9—45. M. C. STEVENSON. The Zun'i
Indians. 23d Report Β A E S Washington 1906.
2
) R. E. DENNETT. At the back of the black Man's mind. London 1906 —
Nigerian Studies. London 1910. R. S. RATTRAY. Ashanti. Oxford 1923. — Ashanti
law and constitution. Oxford 1929. E. TORDAY. Dualism in Western Bantu Re
ligion and Social Organization. J R A I Bd. 58 (1928); p. 225—246. H. LUTTIG.
The religious system and social organization of the Herero. Diss. Leiden 1933.
A. W. NlEUWENHUIS. Der Sexualtotemismus als Basis der dualistischen Kulturen
und deren Exogamie in Ozeanien. Intern. Archiv für Ethnographie. Suppl. Bd.
31 (1931). — Die dualistische Kultur in Amerika; ibid. Suppl. Bd. 32 (1933).
') H. LUTTIG. The religious system and social organization of the Herero;
p. 110—116 et passim.
4
) W. H. RASSERS. D e Pandji-roman. Diss. Leiden 1922. — Over den zin
van het javaansche drama. B T L V Bd. (1925); p. 21 vv. Over den oorsprong
van het javaansche tooneel. B T L V Bd. 88 (1931); p. 317—450. K. A. H.
HlDDING. Nji Pohatji Sangjang Sri. Diss. Leiden 1929; p. 106 vv. — Het wonder
in de structuur van het Javaansche denken. Tijdschrift Kon. Batav. Instit. BH
LXXV (1935); p. 101—124.
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Op de Ζ. Andamanen worden alle dingen in een vast aantal
kategorieën ingedeeld naar de deelen van het menschelijk lichaam
waarmede ze geassocieerd zijn. *) Ook op de Ambonsche Mol ukken,
zoo heeft de controleur JANSEN gevonden naar Prof. HOLLEMAN
voor enkele jaren berichtte, denkt men zich allerlei complexen, die
in de omringende wereld worden aangetroffen, gaarne binnen het
kader van de gewone verhoudingen der menschelijke lichaamsdeelen. Vijf oelis (dorpen of onderdeelen daarvan) vormen samen
één geheel: het volledige menschelijke lichaam. Elk van de dorpen
voert zijn eigen kleur; maar het middelste, dat de romp met het
hoofd representeert, mag al deze kleuren gezamenlijk voeren. Dit
middendeel is dus tevens in meer bijzondere zin de eenheid zelve;
wat er wel op wijst dat de vierdeeling hier ouder is dan de vijfdeeling. Ook het „sago- of het wildhoutbosch van de groep is een
volledig belichaamd wezen; een bepaalde groep van boomen van
het geheele bosch is, op zichzelf, onvolkomen; het mist b.v. de
onderste ledematen. Een kleinere groep boomen representeert een
dijbeen of hand en b.v. één enkele boom maar een vinger. Op gelijke
wijze is het territoir van de groep een volledig belichaamd wezen,
waarvan de deelen correspondeeren met en gedekt worden door
de onderdeelen of organen van de groep zelve". 2) Men ziet dus,
dat de vier- of vijfdeeling zich soms al verder begint te vertakken;
juist zooals ook de reeds gedeelde enkele eenheden nu en dan met
andere weer tot hoogere synthesen verbonden worden, zoodat er
b.v. een negen-eenheid ontstaat etc. Ook de kleurensymboliek, het
onderscheiden der verschillende hoofdrichtingen van de windroos,
het verband met de sexueele tweedeeling van de menschheid etc,
die we hierboven al herhaaldelijk gezien hebben, keert hier weer
terug. Volgens VlEGEN draagt eveneens bij de Marindanim van
N. Guinea de verdeeling van de grond een duidelijk sacraal-kosmologisch karakter. Hun geheele land is niets anders dan Gebe, het
Opperwezen; het hoofd ervan is de zon. Hoofd en hals zijn aan
de voorouders toegewezen; het middel en de buik aan de „pères
actuels", maar het achterdeel, de dijen en de beenen aan de nakomelingen. En elk stuk heeft weer zijn betere, mannelijke en zijn
mindere, vrouwelijke zijde. „Makan, makan-rike Gebse !" zegt men;
') E. H. MAN. On the aboriginal inhabitants of the Andaman Islands. London
1883. R. С. TEMPLE. A grammar of the Andamanese language. Port Blair 1902.
E. H. MAN. Dictionary of the South Andamanese language. Indian Antiquary
Bd. 48—51 (1919—'22). Supplement. W. SCHMIDT. Die Stellung der Pygmäenvölker in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Stuttgart 1910; p. 120—122.
2
) F. D. HOLLEMAN. Synthetische vormen in de „primitieve" cultuur. Batavia
1932; p. 5 ν v.
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„la terre et tout ce qui est terrestre fait partie de Gebe, est semblable à Gehe". Ook elk der vele geheime genootschappen heeft
zijn vaste plaats binnen dit stelsel. 1 ) Ook in de Edda en in nog
verschillende andere bronnen wordt gesproken van een gigantisch
Opperwezen, wiens ledematen niets anders zijn dan de verschillende
sectoren van het stamland. 2)
Dat ook in de Kabbala, de antieke en moderne mantiek, het lezen
van de lijnen in de hand, het occultisme, de verklaring van het
temperament etc. allerlei verdeelingen van de kosmos naar de
lichaamsdeelen optreden, is algemeen bekend. s )
In het licht van al deze feiten moeten wij nu nog even stilstaan
bij de studies van DENNETT en TORREND met betrekking tot het
speciale kosmologische stelsel der afrikaansche negerstammen,
waarbij het verband met de taalfeiten zoo duidelijk gebleken is. 4)
De groóte verdienste van DENNETT's beide boeken is : door alle
grillige uiteenzettingen heen het bewijs geleverd te hebben dat er
werkelijk van zulk een uniform nigritisch stelsel sprake is, een zesdeeling die blijkbaar op een oudere vierdeeling teruggaat. Zóó groot
zijn de overeenstemmingen tusschen de door hem beschreven
systemen der Yoruba en der Bini, die nog aan het begin van de
ontwikkeling staan, en dat der Bavili van de Loangokust dat reeds
een veel meer geconsolideerde indruk maakt. Ook TORREND kwam
tot een zesdeeling door van het gewone twaalftal dubbele bantuklassen niet alleen de z.g. locatieve klassen (16—18) af te splitsen,
maar ook nog die der deminutiva (12,13), der infinitivi (15) en der z.g.
prolongatieven (11). Elk van deze zes klassen zou overeenkomen met
één der scheppingsdagen van Genesis, zooals speciaal voor het
') R. P. VlEGEN. Les sociétés secrètes des Marind. Semaine d'Ethnol. rélig.
Ule Session (Tilburg). Moedling bei Wien 1923; p. 384—399. J. VAN BAAL.
Godsdienst en samenleving in Nederlandsch-Zuid-Nieuw-Gumea. Diss. Leiden
1934; p. 72, 83, 84 et passim.
2) H. GüNTERT. Der arische Weltkönig und Heiland. Halle 1923; p. 326 vv.
s
) L. BLAU. Das jüdische Zauberwesen. Berlin 1898. J. BISCHOF. Elemente der
Kabbala. Berlin 1914. 2 Tie. (naam-toovenarij). K. H. E. DE JONG. De magie bij
de Grieken en Romeinen. Haarlem 1921. ELIE ALTA (G. BOUCHET). Cosmogonie
humaine. Essai de synthese des sciences divinatoires. Vichy 1917.
4
) R. E. DENNETT. At the back of the black Man's mind. London 1906. —
Nigerian Studies. Londen 1910. — A common basis of religion. J A S 1913; p.
256—275. — The Guild-system of West Africa. The New Age. Vol. XIII, nr. 7
(12 June 1913). J. TORREND S.J. Nouvelles études bantoues, comprenant surtout
des recherches sur les principes de la classification des substantifs dans les
langues de l'Afrique australe, avec des rapprochements curieux entre cette
classification et les premiers chapitres de la Genèse. 1903. — The Bantu
Classification of Nouns from a Scientific Point of View. Proceedings of the
Rhodesia Scientific Association. Vol. XXIII (1924—'25); p. 1—24.
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Nyungwe (Zambezi = tete) nauwkeurig werd nagegaan. Ook
DENNETT had er trouwens reeds aan herinnerd, dat verschillende
van zijn meest intelligente bekeerlingen in het oude Testament, en
speciaal de eerste capita van Genesis, voortdurend allerlei
parallellen ontdekt hadden met hun eigen vroegere gewoontes,
wetten en kategorieën. Het oorspronkelijk manuscript van TORREND
is nooit in extenso gepubliceerd; DI GREGORIO deed er enkel eenige
mededeelíngen over op het 14e Orientalistencongres van Algiers, en
verder publiceerde VAN GlNNEKEN een kritische omwerking ervan
ín Anthropos, waarbij tegelijkertijd gebruik werd gemaakt van
DENNETT'S resultaten die ondertusschen bekend waren geworden.1)
In dít laatste artikel, waartoe wij ons hier zullen beperken, worden
dus steeds drie groepen van feiten naast elkaar gesteld: de kosmologische kategorieën der Bantustammen volgens DENNETT, de inhoud
der oer-bantuklassen en tenslotte de inhoud der opeenvolgende
scheppingsdagen van Genesis. Dat VAN GlNNEKEN intusschen lang
niet op alle punten met TORREND is meegegaan, blijkt niet alleen
uit zijn eigen medeelingen, maar ook wanneer men zijn analysen
vergelijkt met die uit VON DER MOHL's tete-grammatica, waarin
TORREND's oorspronkelijke opzet geheel en al gevolgd is. 2 )
In de internationale vaklitteratuur hebben de studies van TORREND
en VAN GlNNEKEN veel minder de aandacht getrokken als die van
DENNETT; men vond de opgestelde compara ties te gewaagd en de
wijze van voorstellen te simplistisch. En inderdaad kan niet ontkend
worden, dat de geconstateerde overeenstemmingen niet altijd volledig zijn: soms is er een gaping en dan weer een teveel. En voor
elk der vragen die wordt opgelost rijst elders weer een andere op.
Hoe is de oorspronkelijke bantu-kosmologie ontstaan ? Welke
voorkeursrichtingen reflecteeren zich hier? En hoe dient men zich
verder de verhouding der bantu en der Genesis-kategorieën te
denken? Waar ligt hier het prius? Of gaan beide wellicht op een
gemeenschappelijke oudere bron terug? Maar theorieën die naar
nieuwe, diepere vragen wijzen zijn de kwaadste nog niet; en me*
uitsluitend negatieve kritiek komt men in dergelijke gevallen niet
verder. Dat hier bij alle resteerende moeilijkheden een belangrijk
stuk waarheid verborgen is blijkt duidelijk; hoe nauwkeuriger men
') J. VAN GlNNEKEN. Les classes nominales des langues bantoues. Anthropos
Bd. IX (1914); p. 151 vv.; 781 vv. Een interessante parallel van de wijze waarop
de verschillende nominale kategorieën in de Genesistekst aangeduid zouden
staan, biedt nog W. MIDDENDORP. Oude verhalen, een nieuwe geschiedbron,
feestbundel Kon. Batav. Genootsch. 1929; Bd. II; p. 158—181.
2) A. v. d. MOHL. Praktische Grammatik der Bantu-Sprache von Tete. M S O S
Bd. VII (1904).
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de geponeerde correspondentiestelsels nagaat, hoe meer men daarvan overtuigd raakt. Nergens ook komt de volle socio- en psychologische, ja de sacrale beteekenis der nominale klassificatie scherper
uit dan juist hier. Onze opgave dient dus veeleer te zijn zooveel
mogelijk tot opheldering van de interessante situatie bij te dragen.
Het groóte voordeel bij de beschouwingen van TORREND en VAN
GlNNEKEN is, dat de volle aandacht hier telkens op elk der nominale
klassen als zoodanig valt, en dat bij de analyse voortdurend gesteund
kan worden op de combinaties der kosmologische kategorieën, zooals
DENNETT die opgeeft, en waarin de nigritische opvattingsrichting dus
reeds prachtig tot zijn recht komt. Ook hierboven is natuurlijk
getracht de eigenlijke grondslag van de verschillende klassen zoo
goed mogelijk te benaderen, maar de moeilijkheid was en bleef
steeds: het verschil in beoordeeling tusschen de westersche en de
afrikaansche mentaliteit. En de nadruk viel sterk op het nominale
stelsel als geheel, de verhouding der onderscheiden waardeeringsklassen, de verschillende typen van klassen etc. De studierichting
was al het ware „verticaal" georiënteerd, terwijl die in het
geciteerde Anthropos-artikel juist meer „horizontaal" is. Dat op
deze wijze een belangrijke aanvulling en een kruising der resultaten
verkregen kan worden, spreekt vanzelf.
Volgens de hierboven systematisch doorgevoerde studiewijze
beschouwd maakt het nyungwe-stelsel een sterk archaische indruk;
er zijn slechts drie waardeeringsklassen en daarnaast nog drie
andere van het bekende numerustype. Dergelijke eenvoudige
systemen keeren anders alleen terug in de N.W. bantutalen. Maar
het stelsel staat blijkbaar op het punt zich verder te gaan expandeeren; enkele klassen zijn reeds bedenkelijk vol. Zeker is de huidige
eerste waardeeringsklasse mu-: wa- pas laat gedifferentieerd onder
invloed van het overgroote aantal agrarische termen, dat de lagere
waardeeringsklassen is binnengedrongen. De persoons- en diernamen
hebben daartegen gereageerd. Vandaar dat de persoonsnamen hier
slechts een zeer geringe périphérie vertoonen (48b) en er bij de
diernamen slechts één vorm is die daarvoor in aanmerking kan
komen, ni. semphe „sorte de trappe servant à prendre les gros rats".
Ook het aantal namen van agrarica en andere hooggewaardeerde
zaken (48 b, 49 b) is hier opvallend gering. De tweede waardeeringsklasse mu : mi- daarentegen loopt over van agrarica.
Over het algemeen genomen is de bezetting der hoogere waardeeringsklassen, zooals a priori bijna niet anders verwacht kon
worden, uitsluitend aan de latere scheppingsdagen ontleend. Alleen
de klasse mu ; mi schijnt daarop een uitzondering te vormen. Maar
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ToRREND—ν. GINNEKEN
mu : wa
mu : mi
ci : bzi
in : zin
bu : ma

6e
3e
4e
5e
Ie

scheppingsdag
scheppingsdag
scheppingsdag
scheppingsdag
scheppingsdag

li : ma

2e scheppingsdag

WILS
Ie waardeeringsklasse
2e waardeeringsklasse
3e waardeeringsklasse
Oorspr. type-woorden.
Het indringen der
numerus distinctie.
Het doorvoeren der
numerus distinctie.

deze is natuurlijk zoo hoog geklommen vanwege de sterke agrarische
inslag, waarop zooeven reeds gewezen is; dat een klasse met zooveel
namen van boomen (21), bouwterreinen (19, 18), vruchten en planten
(20, 22) en onderdeelen daarvan (21 b) op een lage plaats zou staan,
kon door de matriarchale landbouwclementen uit het mengvolk
natuurlijk niet geduld worden. De oorspronkelijke verhoudingen zijn
hier dus eenigszins verschoven. En de vroegere scheppingsdagen,
waarin het chaotische element nog zoozeer overweegt, waren als
vanzelf aangewezen voor de klassen van het numerustype. In het
scheppingsverhaal volgens Genesis schuilt ook een belangrijke
psychologische component: het steeds verder differentieeren van het
wereldbeeld onder invloed van de voortdurend meer indringende
individualisatie. Ook de menschelijke psychogenetische ontwikkeling
heeft hier haar plaats naast de kosmologische. Dat de klasse in : zin
hier voorop staat is te danken aan het groóte aantal namen van
dieren (36, 40, 42), vloeistoffen, vlakten (39, 41), begrippen met
collectieve beteekenisnuance (37, 38) en abstracta (44) die ze bevat.
Hoe het oorspronkelijke totemistische typenzien juist bij dergelijke
semantische groepen lang bewaard kan blijven hebben we al herhaaldelijk gezien. Ook hier is de schijnbare onregelmatigheid m. a. w.
gemakkelijk te verklaren.
Alles bijeengerekend krijgt men dus zonder twijfel de sterke
indruk, dat de nyungwe-klassen op het stelsel der Genesisscheppingsdagen steunen, maar later is hier en daar wat aan de
aanvankelijke structuur verschoven en gereïnterpreteerd. Onder
invloed van de beide volkscomponenten, die ook op andere punten
zooveel invloed op het bantu-taalsysteem gehad hebben, is het tot
een zeker aanpassingsproces gekomen. Soms raakt deze aanpassing
echter zoo nauw de kern der oude kategorieën, dat de beste oplossing
wellicht is hier aan een hernieuwd mengproces te denken. Alleen bij
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een deel der nyungwe-sprekers zou de klassificatie der dingen
volgens de Genesisdagen dan tot het oorspronkelijke geestelijke
volksbezit behoord hebben. Later vloeiden echter elementen toe (of
werden althans elementen dominant), wier denken veel meer toegespitst was op de psychologisch-economische tegenstelling tusschen
de totemistische en de matriarchale lagen van het volk. En daaruit
is dan het huidige gemengde nyungwe-stelsel ontstaan. Men vergete
niet, dat de indeeling volgens de Genesis-kategorieën, wanneer ze
voor taai-doeleinden gebruikt moet worden, van nature het stigma
van een zekere onvolkomenheid draagt, omdat ze met zeer globale
groepen en groepsdeelen werkt; een eenvormig consequent doorgevoerd klassenstelsel is hier nauwelijks te verwachten.
Ook andere omstandigheden wijzen er nog op, dat er aan het
nyungwe-stelsel betrekkelijk veel verschoven is; en met name dat
de huidige stratificatie volgens kernen met daaromheen aansluitende
peripherieën hier secundair is. Denkt men zich deze latere toevoegingen weg, dan komt de oude Genesis-indeeling veel scherper voor
den dag en kunnen verschillende moeilijkheden die men tegen de
theorie van TORREND en VAN GlNNEKEN gemaakt heeft, regelmatig
worden opgelost. De waardeeringsfactoren hebben hier blijkbaar
pas achteraf zulk een groóte beteekenis gekregen, toen uitgaande
van enkele vast omschreven kategorieën successievelijk alle dingen
uit het heelal moesten worden bereikt; bij de Genesis-indeeling zelf
hebben de subjectieve ervaringselementen in verhouding veel minder
invloed gehad. Zoo zal de aanwezigheid van een aantal namen van
dieren (48 a, 49 a) en levenlooze zaken als ziekten, tabak, agrarica
etc. (48 b, 49 b) in de klasse mu : ba zeker het best verklaard worden
door het gelijke waardeeringspeil met de namen van personen (47).
Een rechtstreeksche personificatie voor al deze gevallen, zooals VAN
GlNNEKEN aan wil nemen, is moeilijk aan te toonen. Ook de klasse
mu : mi biedt vrij veel moeilijkheden; dominant zijn hier in ieder
geval de namen van agrarica, maar vermeldt VAN GlNNEKEN „(il)
faudrait cependant un effort considérable d'imagination" om overal
het type mu-if „arbre, pic, médecine" terug te vinden. Met het waardeeringspeil komt men er echter ineens. De groepen der namen van
lichaamsdeelen etc. (21c, 16 b, 17 a), dieren en geesten (26) zijn
niets anders dan resten van de peripherieën der vroegere beide
eerste klassedeelen, waarvan de kernen thans naar kl. 1 verschoven
zijn. Daarop volgen onmiddellijk de agrarica in zeer ruime verspreiding en tenslotte een niet minder gevarieerde restgroep (17 b, 21 b,
23, 24 e t c ) . Dat ook de vorm mw-ezi „lune" hier terecht gekomen is
en niet in kl. 3 valt in dit verband niet te verwonderen; de
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agrarisch-matriarchale voorkeur voor dit hemellichaam is bekend.
KI. 3 wordt door VAN GlNNEKEN als „le point le plus faible de la
démonstration de TORREND" beschouwd, en ze blijft dit ook, wanneer
men aan de waardeeringsfactoren alle ruimte laat. Maar dit vindt
zijn voornaamste grond hierin, dat deze klasse zelf min of meer
wankel van positie is. Er kondigt zich hier, als niet alle teekenen
bedriegen, een verdere differentiatie van het klassenstelsel aan.
KI. 3 is duidelijk die der „gewone zaken", zooals door de typeerende
namen van personen (27), de namen van talen, „signes" (32),
„marques distinctives" etc. (33), instrumenten (31) bewezen wordt.
Maar het waardeeringspeil is bijzonder hoog („mots où domine la
notion de .poids physique', et de .poids moral'; 27, 28); men zou
bijna reeds van een augmentatieve klasse kunnen spreken, zooals
in verschillende bantutalen voorkomt. Gewoonlijk is de ontwikkeling
dan deze, dat op den duur het „lagere" klassedeel zich afsplitst en
tot een eigen waardeeringsklasse wordt. Het toekomstige karakter
van kl. 3 („gewaardeerde zaken") vertoont zich thans reeds half,
en vandaar de voortdurende moeilijkheden.
Bij de klassen van het numerustype is de determineering der verschillende ondergroepen steeds eenigszins bezwaarlijk, omdat het
nergens meer moeite kost zich in de beoordeeling der nigritische
mentaliteit in te leven dan juist hier. Soms zijn de bijnuances die
hier de doorslag geven van westersch standpunt nauwelijks van
beteekenis. Des te meer valt het op, dat in VAN GlNNEKEN's uiteenzettingen (kl. 4—6) juist dezelfde karakteristieken terugkeeren als
hierboven in dergelijke omstandigheden reeds meerdere malen toegepast zijn. De overeenstemming in dit opzicht is waarlijk treffend;
het waardeeringspeil schijnt in de hoogere klassen eenigszins toe
te nemen en ook de laag van het denken waaraan de diverse
numeruskenmerken zijn ontleend stijgt voortdurend. Speciaal in de
klasse in .* zin is de correspondentie met de Genesis-kategorieën
bijzonder duidelijk. De persoonsnamen van nr. 45 zullen wel alle
typewoorden zijn. Hetzelfde geldt in de klasse li : ma voor de vormen
van nr, 12 en 13, die van nr. 11 zullen zich dan als périphérie daarbij
aansluiten.
Dr. ROYEN heeft in zijn bespreking van de hier behandelde onderzoekingen speciaal nog tegen TORREND aangevoerd, dat het „vollkommen willkürlich" zou zijn de drie locatieve klassen en nog enkele
andere van het gewone twaalftal af te splitsen „um zu der gewünschten Zahl .sechs' zu kommen", en zich daarvoor vooral beroepen op
MEINHOF, volgens wien de locale klassen in 't geheel niets van de
andere verschillen. „Die Lokativnomina., sind., in jeder Hinsicht
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wie die anderen Nominalklassen anzusehen". 1 ) Nu beteekent
MEINHOF'S behandeling van de kl. 16—18 ongetwijfeld een groóte
vooruitgang tegenover het vroegere standpunt, maar ze zijn toch nog
verre van bevredigend. Als MEINHOF in zijn Grundzüge van subject
en zelfs van de distinctie tusschen logisch en grammatisch subject
spreekt, „europeaniseert" hij de inheemsche taalkategorieën evengoed als zijn voorgangers dit op andere punten gedaan hebben.2)
De hierboven geciteerde korte samenvatting geldt slechts in morphologisoh opzicht, maar in werkelijkheid is een grammaticale kategorie
nog veel meer dan dat. De psychologische verhoudingen bij de locale
klassen zijn geheel anders dan die bij de overige klassen; en ook de
grondslag waarop al de locale constructies van eenzelfde type tot één
vaste klasse samengevat zijn, wijkt sterk af. Vandaar ook dat deze
klassen, zooals we reeds zagen, in een geheel andere ontwikkelingsperiode van het bantu-taalstelsel zijn ontstaan. Voor de klasse der
inifitivi, der deminutiva en der „prolongatieven" geldt iets analoogs.
TORREND's taalbeschouwing moge misschien minder exact georiënteerd zijn dan die van MEINHOF, zoo hij ergens getoond heeft een
fijne aanvoeling voor de psychologische verhoudingen te bezitten
en soms zelfs over een geniale greep te beschikken dan is het hier.
1
) G. ROYEN. Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprachen der Erde;
p. 169—182.
z
) C. MEINHOF. Grundzüge einer vergi. Grammatik der Bantusprachen;
p. 19—23.
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INDEX DER TALEN.
Afrikaansche talen.
abron 66
adele 10, 12, 68, 140, 159, 169, 177,
185, 192
aequatoriale talen 4, 17—19, 20—23,
32, 143, 468, 475
agni 9, 66, 86, 87, 143, 145, 161, 163, 186
ahlô 68, 140, 163
akan 66, 185
akasele (ts'amba) 9, 67, 134т., 165, 185,
190, 192
akpafu 68, 192
ana (atakpame) 66, 70, 159, 189
anßass 18, 20, 26, 27, 32
animere 68, 193
anywak 274, 275, 309
arabisch 224
atjiilo 67, 132, 113т., 145, 159, 291
atlié 66
avatime 12, 139, 141т., 161, 187, 192,
194
avukaya 18
ba 66
bambara 5, 65, 71, 89, 170, 185, 187,
191, 192
banda 8, 16, 18, 19, 24, 27, 28т., 31,
32, 33
bantu-talen 4, 5, 7, 10, 14, 32, 118—120,
184v., 193, 292, 297, 298, 360—365,
469, 473т., 487т., 500—506
N.W. bantu-talen 2, 18, 119т., 366—368,
395, 470, 502
bantuide talen 4—14, 183т., 291—299,
304т., 306, 469, 473т., 487т.
barambo 18
Ьагеа 274т., 307, 308
bargu 67, 137, 145, 164, 192
bari 5, 272, 273, 274, 276, 283v., 285,
300, 301, 302, 308, 309, 341—359, 470,
484, 489
barma (bagrimma) 5, 18, 20, 26, 32, 474
basa 366
bassa 66, 69, 159, 190
baya 8, 16, 18, 32, 33
Benue-Crossflusztalen 12, 66
boko (busa) 145, 187
bola 8, 18, 20, 474
bondjo 18, 20, 28, 31
borada 68
Ъогпи 5, 18, 20, 22, 25, 29, 31, 32, 33
Ьогпи-talen 5, 17vv., 19—21, 22т,, 143,
152, 305, 468
boro 68, 192
bowili 68, 159, 167, 192
budduma 20
bulu 374
<dagari 67

dagomba 6, 67, 89, 130, 132, 159, 187
dan 65
dian 67, 130, 131, 159, 188
diba 165
dinka 5, 18, 274, 275v., 277, 279, 285,
308, 309
diukun 66
duala 366
dyola 2, 6, 9, 66, 90, 98т., 146, 165,
167т, 178, 179т., 183, 185, 193,
229—249, 288, 338, 358, 361, 365,
401, 433, 481, 482
dyula 65, 71, 87, 89
ebrie 66
edo 7, 66, 79, 80, 81, 87т., 191, 193
efik 7, 66, 82, 89, 188, 192
ekoi 191
eliri 272, 274, 293, 296, 297
ewe 6, 7, 9, 11, 12, 66, 70, 78, 79, 82,
87, 143, 162, 186, 190, 192, 193, 224
fada 5, 66, 90, 99, 104, 110, 111—113,
126, 127—130, 189, 192
fang 18, 367
fante 9, 66, 185
fra 67
fu-talen 65, 84, 164
fui 5, 7, 10, 32, 66, 90, 99, 104, 105—111,
113—120, 126, 127—130, 143, 144, 163,
165, 167, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 272, 298, 299, 300,
307, 361
fulani 105, 176T., 189

gà 6, 66, 70, 78, 185, 193
galla 287
gang 273, 274, 276, 307
gara 66, 186
gbanda 66
¿bandi (aeq. gr.) 18
gbandi (mandingo-gr.) 65
gbanziri 18, 25, 28, 31
gbaragba 165
gbari 66, 70, 143, 159, 187
gbea (mandjia) 8, 16, 18, 25, 26, 27,
31, 32, 486
gbin 65
gbira 66, 186
gobu 18
gola 14, 67, 90, 94—96, 96т., 143, 145,
163, 164, 166, 169, 181т., 192,
195—208, 209, 229, 248, 365, 481
goula 474
grebo 66, 69, 70, 78, 83, 156т., 182,
185, 190
grussi 67
grussi-talen 67, 192
guang 68, 79, 86, 87, 143, 192, 193
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guang (nkunya-dialect) 139, 140, 192,
193
¡Jur-talen 67
gurma 6, 67, 135—137, 182, 192
hamitische talen 32, 148, 151, 285—289,
307, 358v., 362, 474, 484т., 489
haussa 8, 10, 18, 20, 26, 29, 31, 32, 33,
187, 188, 272, 470, 474
huela 65
ibo 9, 66, 79, 80, 82V., 87v., 145, 185,
190, 191, 193
ijo 143, 145, 191
iraku 12, 272, 274
irob-saho 359
isala 67, 131, 133, 163, 187
jaunde 18, 363, 366—395, 435, 448, 481
kaidi-kanembu 32
kanderma 272, 274, 293, 2 % , 297, 361
kandjaga 67, 133, 159, 165, 291
kassena 67, 130, 133, 159, 164т., 167,
168, 177, Ш т . , 183, 186
katla 295
kavirondo 274, 277
kawama 274, 293, 296, 297
kayon 165
kebu 68, 139, Ш т . , 159, 167т., 177, 193
ксгсл с 397
khassonke 65, 71—77, 87, 160, 189
kilina 67
kinyarwanda 397
kirundi 31, 395—434, 435, 448, 481, 482
kissi 67
kolango 190
konde-groep 365
kordofantalen 291—299, 304т., 306
kounakouna 165
kouni 165
kouranko 76
kparabon 165
kpe 165
kpelle 5, 65, 84т., 159, 192, 193
kposso 68, 138т., 159, 161, 163, 193
kredj 18
kru 9, 39, 66, 69, 143, 161, 185, 190
kum 66
kunama 274т., 287, 308
kuschitische talen 272, 285—289, 358v.,
474, 484т., 489
kussassi 67, 89, 130, 132, 133, 187, 188,
189, 291
kwa-talen 66, 193
kwali 272, 274
lafofa 274, 293
lango 274, 277, 306
lefana 12, 68, 139, 192
lega 18
ligbi 65
likpe 68, 140, 159, 192
limba 66, 110
liri 274
logba 68, 139, 141, 192
logone 5, 18

lumum 274, 293
maba 5, 18
raadi 18
makere 33
malinke 65, 89, 191
mamprussi 67
mandara 18
mandingo 9, 10, 12, 65, 83, 87, 162, 163,
166, 186, 188
mandingo-talen 9, 18, 65, 69, 143, 145,
275, 363, 469, 475
manfu-talen 66
mangbetu 2, 18, 272, 273, 283, 285, 288.
289т., 304, 309, 311—337, 481
manon 65
masai 5, 272, 273, 274, 277, 278, 283V.,
285, 300т., 302, 306, 307, 308, 309
medje 33, 309
mekan 274
mende 5, 65, 84т., 87, 159, 189, 191
minianka 67, 130, 131, 145, 160, 163,
185
monjombo 18, 27, 28, 31
mossi 9, 67, 89, 130, 164, 185, 189, 190·
mossi-talen 67, 187, 192
mossi-grussi-talen 6, 12
musgu 5, 8, 18, 20, 32, 474
nafana 190
nalu 66
nandi 5, 274, 277, 278, 283v., 285, 302т.,.
307
ndam 474
nde 165
ndonga-groep 365
newolé 66, 70, 86, 143, 145, 163, 191
ngbandi 32
ngo-nke-talen 5, 65, 475
ngumba 366
nilotische talen 5, 11, 272—275, 289,.
305
nohole 67
nuba (ook oud-nubisch) 5, 10, 11, 272,.
274, 280—282, 284, 285, 286, 305, 306,.
307, 308, 309
nuer 18, 274, 279, 307, 309
numu 65
nupe 66, 70, 79, 87, 143, 185, 193
nyangbo-tafi 68, 139, 161, 169, 187
nyungwe (zie tete)
odschi (akwapim) 190
oshikuanjama 363, 434—467, 481
oshindonga 434
otjiberero 434
ovambo 434
poular 105, 108, 109, 115, 188
pula-talen 67
sango 8, 16, 18, 27, 30, 31, 32
santrokofi 68, 139, 159, 187
sarà 18, 26, 31, 474
sendere 67
senufo 6, 67, 185
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serer 2, 6, 9, 12, 66, 89, 99, 1 2 0 - 1 2 7 ,
145, 146, 185, 188, 195, 24»—270, 288,
338, 365, 401, 445, 482
sherbro 66, 90—92, 9 6 w . , 143, 163, 191
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307, 309, 337—340, 341, 470
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Niet-Afrikaansche talen.
altaische talen 148
amerikaansche talen (Ν. en Middel.)
28, 128, 480
Andamanen (Ζ.) 499
arawak 489
austro-asiatïsche talen 3, 153 (noot)
austronesische talen 143
baskisch 175, 286, 309, 310
berberdialecten 148т ч 174
brabantsche dial. 176
burjatisch 152
chineesch 25
dhimal 153
dravïda 25
duitsch 286
egyptisch (oud-) 10
eskimo 149, 154 (noot)
finsch 173, 174, 286, 362
iinsch-ugrische talen 151, 173, 362
fransch 154
germaansch 154
grieksch 20, 154
hamito-semitische talen 7, 10, 143,
483—485, 488—490
Holl.-dialect (N.) 176
hongaarsch 28
indoeuropeesch 3, 28, 143, 149, 479,
483—485, 488—490

indoeuropeesch (oer·) 148, 154, 175,
362
indonesische talen 25, 28
italiaansch 175
jakutisch 148, 152
japansch 151 (noot), 152 (noot), 172,
174
kabardi 175
kabylisch 149
kanashi 153
kanawari 153
kaukasische talen 3, 148, 152, 175, 480,
484
ketschua 286
koreaansch 151 (noot), 152 (noot)
lapsch 25
latijn 154
manchu 151 (noot 1), 152 (noot)
melanesische talen 28
micronesische talen 28
mongoolsch 28, 148, 151
mordwinisch 152 (noot)
mundatalen 153 (noot)
nieuw-mecklenburgsch 28
nostratische talen 483
oeralaltaisch 148, 151—154 (noot), 154,
173, 175
ostjak (jenissei-) 151
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purum 153
roeraeensch 175
rottineesch 25
russisch 172
samojeedsch 151
sanskrit 20
schilhisch 149
semitische talen 31, 151
si-hia-talen 151
slavisch 175
spaansch 175

sumerisch 5, 31, 175, 307, 362
tibetaansch 175
t i b e t o - b u r m a a n s c h e talen 151-154
(noot)
tibeto-chïneesche talen 151, 152—154
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tungusisch 152
turksch 25, 151, 152
ubych 175
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uralisch 149, 152 (noot)
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GEDETERMINEERDE WOORDGROEPEN.
В = barí; D = dyola; G = gola; J = jaunde; К = kirundi;
Kh. = khassonke; M = mangbetu; О = oshikuanjama;
S = serer; W = wolof; Ζ = zande.

A. Persoonsnamen etc.
Namen van personen; 25; 78; 86; 91;
92; 93; 124; 132; 136; 141; 276; 300;
302 v.; 471; 479¡ 481; 483; 486 v.¡
502; 505
G1 196; W1 209; W s 210; D1 230;
S1 251; M1 312; K1 399; O1 436;
O5 448.
hoogstgeplaatsten: Kh. 73; S" 268;
M1 312; J1 368; J' 372; O« 455
verwantschapsnamen:
103; G 135;
We 221; M1 312; М г 326; J 1 368
voorn, familieleden: Kh.2 73
Typen van personen: S 232; S 6 267;
Мs г 326; J 2 371; J 5 387; J« 390;
K 7 408; Ю» 420; О» 441; О« 455;
О 462; 471; 505

Onzelfstandige personen, onvolwaardigen
(gebrekkigen, misdadigers
etc.):
W4 s218; W' 219; D 2 232;
4
D ; 237; S 2 251; S»3 252; S» 268;
M0 325; J8 371; J 379; K» 408;
K 420; K 429; O' 441;
471
kinderen,
jongeren:
D 5 239; В 2 346;
4
4
К 414; О 446; 471
tweeling: О3 441
Groepen
van personen: M' 312;
J 25 372; К« 420; К7 426; К» 429;
О 448; О" 455
volkeren: 277,
278
Geesten: S 9 268; 504
Scheldwoorden:
D 2 232
smid: M1 320; M2 329.
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Lichaamsdeelen: 28; 103; 131; 504
grijpen, voortbeweging : Kh. 73;
1
1
1
G 1%; B 344; J ' 369; J* 375; K 402;
K» 408; O« 438; O' 442; O» 448, 470
voeding,
vertering:
W* 210; S* 251;
1
1
M 312; B 344
armen, beenen, gelaat, huid: W 210
voorn, punten der ledematen: D* 232;
№ 312
s
1
gewrichten: D 232; M'
312; B 344
1
zintuigen: W* 210; B 344
1
versierde
deelen: Kh. 73; G 196;
2
J 375
2
sexueele deelen: G*
199; M 327
1
mannel. deelen: B 344;
J
'
375
5
vrouwel.
deelen:
D 238; S' 256;
г
s
В 344' J 3801
1
haren, 'huid: G 196; 2J 375; K»
408
4
inwendige
deelen:
G
199, W 1 218;
s
l
D 5 238; S» 257; M 312; B 344;
K 418
groóte, vlakke, inactieve deelen :
G 2 199; J s 388; K* 415; K9 429;
O 5 448; O« 456; O e 464
kleine deelen, inactief: G' 201;
S4 251; M 2 326; B 2 344; J» 380;
J 1 384 v., К 4 415; О 4 446
weeke deelen, vochtige
deelen,
bloedstroom: W 7 226; O 5 448
gepaarde deelen: J« 390; K' 426
complexe deelen: K" 428; O" 456;
O' 462
lijk, begrafenis: W s 210; W8 221;
B 2 346
.'Ziekten, wonden, genezing: Kh. 73;
W2 2 210 v.;J W« 222;
D 3 235; D 5 240;
J
S 251; S 252; S 259; 277; M' 312;
M22 327; 3M 3 332; J 1 369; J« 390;
K 402; K 408; O« 449; O' 462; 504
acute aanvallen: B' 345

slepende ziekten, koorts: B 2 345
gezwel, uitslag: J» 390; K3 408;
K« 421; K7 426; K8 428; O' 441;
O 3 448; O· 456
geneesmiddelen, verpleging: S s 260
Kleeding, versierselen: Kh.
73; G33 202;
3
W2 2 211; №
222;
D
236;
D1 240;
3
3
5 1 251; S 2 253; S 2 261; M 2 312;
M3 320; M 327; B 345; K 402;
K 408; O« 446
inheemsche kleeding:2 В г 345; 1J 3 380
europ. kleeding: D 235; B 345;
J ' 369
4
onderkleeding: S 254
Overige bominiene feiten:
5
lichaamsbeweging: S 216
gaan, komen, vermoeienis:
D ' 232
3
verlangen, hartstocht:
S 256
5
liefde, liefkozing: S 256
huwelijk, 5 rendez-vous,
zwanger
schap: D 238; S5 3 252; S 3 256; J 3 38Θ
menstruatie: D 238
sexueele
bijbeteekenis : S 5 257;
М г 327; В :2 346
initiatie: J 375
uitwerpselen: W ' 210
secretievochten: W 3 216; D* 240;
B 2 346; O 3 441; 2 O" 456; 3 O» 464
dorp, woning: D 232; S 257
gemoedstoestand: Kh. 74; D 3 239 v.;
5 3 260
taal,
stem,2 adem: G 1 197; B 1 344;
s
B 346; J 375; K" 429
geest,
gedachte: Kh. 74; M 3 312;
K2 402
droom, woord: G 3 202; K 9 429;
O s 449
sprookje: G 1 197

B. Diemamen etc.
Namen van dieren: 131; 139; 278; 300;
481*
504
G31 '197; S 23 251; S5 5 262; M 1 314;
Z 337 v.; J 388;
O 449
groot
wild:1 D 2 223;3 S 3 253; M 1 314;
3
M. 322; B 347; O 449
roofdieren:
Kh. 74;3 W 2 211; W 3 216;
3
D 233; K« 421; O 449
huisdieren: Kh. 74; S 1 262; K2 402;
K3 409
nuttige dieren:
W 2 211; J 1 369;
K« 421; K e 430
dieren die 7 melk geven, vochtig aan
voelen: W 226; J« 391
visschen:
Kh. 75; S 3 267; M 2 327;
J 1 369; K« 421; O 3 449
smakelijke dieren (visschen): S" 262
.geïmporteerde dieren: S8 269

totemdieren 3(maanmythol.?)
W« 233 v.; D 240; J 3 388
in groepen,
kudden levende dieren:
97; K7 427; K9 430; O« 457
slangen, ratten, wormen: M' 315;
M 2 328; B 2 347; J e 391; K3 409;
K· 421
vogels: 277; W 3 216; W 7 226; M 1 314;
M32 327; B 2 347; J 1 369; J ' 388;
K 409; K« 415; K«3 421
insecten:
277; W4 216; W4 218;
3
2
D 235; K 402; K 415; K« 421
stekende
of bijtende 2insecten:1 Kh.
74;
D 2 233;
M> 314; M 328; B 347;
1
3
J 369; J 380; K37 419; O»5 442; O 3 449
lange dieren: W 226; J 388 4
kleine of jonge dieren: 277; W 218;
D 3 235; S s 253; S 4 254; M l 314;
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г

В 348; J ' 380; J ' 385; К 402;
К» 409; О* 446; О» 449
1
mannelijke d i e r e n : В 347
vrouwelijke dieren: В ' 347
schadelijke
dieren
(sprinkhanen):
1
s
В 347; 0 442
Dierl. Uchaamsdeelen: W* 211; W ' 218;
s
3
4
D 234; D 235; S 254; M« 328;
4
M» 333; J* 376; K» 403; K 415;
7
K 427
1
verdediging, voeding: B 348
8
lange deelen: O« 457; O 464
complexe d e e l e n : O" 457
!

2

Jacht: Kh. 74: D 234; S 251; S» 262;
1
1
2
1
M 314; B 349; B 349; J 376;
4
a
K 415; O 443; 481
5
valkenjacht: D 241
1
!
boog, pijl: Kh. 74; G 197; D 234;
2
1
2
e
S 251; M 314; J 376; K 421
inheemsche
wapenen :
G : 199 ;

С

3

5

W 216; S 251; S ' 253; M ' 333;
3
2
J 380; K 403; O« 457
europ. w a p e n e n : W ä 211; S 2 251
schieten: Kh. 74; D 2 234; M 1 314;
O 0 449
w o n d e n : G 1 197; S 2 251; J 2 376
val: G 2 199; J« 391
vischvangst: G 2 199; D 3 235; M 1 315;
K 2 403; K 7 427; 481
vischnet: G 1 197
angel: G 1 197
Overige dierlijke leiten.
dierlijke geluiden: S* 253; J 2 369;
3
О 442
2
3
bijenteelt: К 403; К 410; К" 421;
7
К 427
г
3
termietenvangst: К 403; К 410
1
2
veeteelt: S ' 262; В 351; К 402;
3
К 406; О ' 442; О» 449

Agrarica.

(De m e t een * g e k e n m e r k t e vallen v a a k onder de „feminina").
Boomen: 97; G 3 202; W 2 212; W» 216;
D 3 236; D 5 243; S 2 252; S ' 265;
M 2 328; B» 350; 504
voorname b o o m e n : Kh. 75; G ' 198;
G 2 200; M 1 317; J 1 370; J 2 377;
J 3 381; K 2 404; K 3 410; O 2 439
v r u c h t b o o m e n : Kh. 74
loofboomen: J 9 392
h o u t e n dingen: G 2 200; D 1 243;
5 2 252; S 3 253; S 5 265; M 1 318;
M 5 329
b o o m s t a m (kano): G 1 198
kleine h o u t e n dingen: W 4 218; J 2 377

onderdeelen van p l a n t e n : G 2 200;
W 2 212; W 4 218; D 2 234; J 2 377;
J 3 381; J 4 385; K 2 405; K 3 410;
K" 422; O 2 439
geneeskr. kruiden: Kh. 73; K 2 405
kleine p l a n t e n : S 4 254 ν.
' b l o e m e n : W 7 226; D 5 243; В 1 351
' g r o e n t e n : 97; В ' 350
moes: J s 388; К 2 404; К» 410; К 4 416;
К» 422
oerwoud: M 1 318; К 3 410
onkruid, gras: В г 351; J 2 377; К 4 416;
К" 422; Κ β 430

Vruchten: Kh. 74; G 1 198; W 2 212;
W 3 216; D 2 234; D» 243; S s 252;
5 3 253; S 5 265; M 1 317; M 2 329;
B 1 350; J 1 370; O 2 439
vruchten in trossen etc.: 97, W 7 226;
D 5 243; Mi 318; M 2 329; B : 351;
J» 392; K« 422; K 7 427
' v e r w e r k t e vruchten: W 4 218
' v e r v o e r der vruchten: D s 243; S ' 265
' d r a a g k o r v e n : G 1 198; D 2 234
' b e w e r k i n g d e r vruchten: D 5 243;
S 5 265
'klimtouw: D ' 243
koren, rijst: G 3 202
t a b a k : G 3 202; В 1 356 v.; 504

'Agrarische t e c h n i e k : 75; G 2 200;
S 2 252; В 1 350; К 2 404
' l a n d b o u w t e r r e i n e n : W 2 212; D 2 234;
D 3 242; M 1 316; K 7 427
'afpalen, afrasteren: W 2 214; D 5 242;
S 5 264
' e i g e n d o m s t e e k e n e n : W 2 214; D 5 242
'neerbranden,
rooien :
D 3 242;
M ' 316; M 2 328
'bevloeiïng: W 2 213; D 5 243; M 1 317
'zon, w a r m t e : D 5 243; M 1 317
' l a n d b . werktuigen: 75; G 1 198;
W 2 212; D 5 242; B 1 350; J 3 381;
K 9 430
' l o o t : D 5 243; S 5 265; K 2 404
' h a g e l : D 5 243
' m a t e n (lengte, inhoud): S 5 264
'tijdrekening van de dag, namen van
m a a n d e n : G« 198; W 2 212; D 5 244;
S e 267
plantaardige vochten: J 3 388

Andere gewassen.
struiken: 97; G ' 202; M« 318; М г 329;
К 3 410; О г 439
p l a n t e n : W 2 212; M 1 318
p l a n t e n die in trossen of groepen
groeien: 97, G 3 202; G 4 203 v.; W 7 226
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Andere groepen.

Kostbare metalen) geldswaarden:
Kh. 75; W 2 212; W 4 218; D 2 234;
D 3 236; S 2 252; M 1 323; B 2 351
europ. munten: S 2 252; 339
Cultureel leengoed: Kh. 75; G 1 198;
G 2 200; D 2 235; M 1 325; M 2 332
taal, cultuurbezit: Kh. 74.
Hutten: Kh. 74; G 2 200; W» 213; S 5 257;
M 1 319; M 2 329; B- 352
onderdeelen v. d. hut: Kh. 74
meubels: Kh. 74; G 1 198; G 2 200;
W 2 213; D 5 239; S 5 257; 301; M 1 319;
M 2 329; M 3 334; B 2 352
intieme gebruiksvoorwerpen: G 1 198
dagelijksche gebruiksvoorwerpen:
G 0 202; W 3 217; S 5 257
borstwering, schuilplaats: Kh. 74
europ. huis: D 2 235; S 2 252; B 1 352
*Koken: B 1 318; B 2 329; M ' 334
•potten, pannen: Kh: 75; 97; G s 202;
W 2 213; M l 319
•kalebassen: Kh. 75; 97; W 4 220
"Spijzen, maaltijden: Kh. 74; W 2 213;
W 4 218; S 5 258; M 1 318; M 2 329;
B 2 352
'maaltijden: Kh. 74; W 2 213; W 4 218;
D 5 239
olie, vetten: Kh. 74; D 6 244
genotmiddelen: Kh. 74
Sociaal contact: M 3 334
feesten, dans: M 1 319 v.; В 2 354
'samenkomst, vereeniging: S ' 263;
M 3 334
•gastvrijheid: D 5 239; S ' 258
Muziek, spel, instrumenten: Kh. 76;
3
2
1
2
G 202; D 234; M 320; M 331;
1
B 355
4
europ. instrumenten: S 255
4

1

Verkeer: W 219; S ' 253; M 321;
M 3 335
karavaan: Kh. 75
onderd. van het landschap: Kh. 75;
G 3 202; S 3 253; M 1 321; M 1 330;
B 1 355; B 2 355
atmosph. toestanden: Kh. 75; G 2 200;
2
3
1
D 234; S 253; S» 267; B 355
natuurversch.,
schepping,
hemel
2
2
lichamen: Kh. 75; W 214; D 234;
2
M 330
markt: Kh. 75; W 2 214; B 2 353
weg: W 2 214
riviernamen: 24, M 1 321
•Plaatsen, maten: Kh. 76; W 2 214;
S 4 255; S« 267, 277; M 1 324; M 2 331;
B 2 356
'richtingen,
tijdstippen;
Kh. 76;

G' 202; W 2 214; W 228; M ! 331;
M' 334; B 2 356
'Gevoelens: G' 202; W 2 213; W 3 217;
W 4 218; D ' 239; S 2 252; S s 260;
S« 267; M 1 324; M 2 331; B 2 353
'speciale gevoelswaarde:
D ' 236;
S 2 252; S s 260; M 1 324; M 2 331;
2
B 353
strijd, tegenstelling, scheiding:
D 3 226; S 5 262; M ' 335
vrede, eendracht'. S 5 261; M 3 335
woorden met spec, negat. beteekenis: S ' 253; S 4 255
zekerheid, onzekerheid, intuïtie:
S» 258
MenscheL activiteit, industrie,
arbeid: W 2 213; D 3 236; B 2 354
mes, hamer: Kh. 75 v., W 2 213;
W 3 217; W 4 218; D 3 236
bewegingen: M 1 320; M 3 334
gomindustrie: Kh. 76
pottenbakkerij: W 2 213; B ! 354
'wasschen, naaien, borduren, melken
karnen: S 5 258
veeteeltproducten: S a 270
'Jurídica: W 2 214; W 3 217; S' 266;
M' 322
'prijzen: S 5 268
'koop, verkoop, contract, schuld:
S5 268
'twist, pand, uitspraak: S s 268
•echtscheiding: S 5 268
Militaire zaken: W 2 214; M 1 321
'Paedagogica: W 9 223; S 5 258
'namen geven aan kinderen: W e 224;
493
'deugden: S 5 258
'fouten, misslagen: S 5 258; M 1 322;
M 3 334; J 2 375
'voorbeeld, zorg, leiding: S 5 258
'straffen, klappen: S» 258; B 2 351
'Geloolsleiten: S* 261; M 2 330
'graf: G 2 200
•Ahnenkult: W« 221; D 5 241
•maanmythologie: W» 223 v.; D 5 240;
S» 262
'heilig bosch: G 2 200
'Christiana: D 2 235; S' 253; S» 268;
B 2 354
'Heerschen, wet, gehoorzaamheid:
S 5 263; B 2 351 v.
Collectieve beteekenisnuance: W 5 226;
D" 245" S' 267
massa's, brokken: D« 244; S 8 269
bijzondere groóte dingen: D ' 244;
S 8 269
ondeelbare zaken: S' 267
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ineens overzien, gepaarde zaken:
D" 246; 361; J ' 384; K» 432; O· 465;
500
D' 245; Se 269;
nomina localia (et metiendi): 2; 94;
eigenschappen,
staten :
D ' 245;
98; G s 204; D e 246;
361; 362; 394;
S2 252
10
О·»—O" 465 v.; K 433; 500i 505 v.
geluiden: W ' 226; D' 234
augmentativa:
115; 119; 361; W ' 237;
reuken, kleuren: Kh. 73; D* 245;
3
K 414
M1 323
deminutiva:
119; 4 122; 124; 361;
vochtig vuil: D* 244
4
W 254; K» 418;
O 445; 500
1
zee, strand: D2 235
causativa: M1 322 v.
lange dingen: 97; W» 226; We 228
adverbia: M 324
lange en holle dingen: 97; W7 226; Leenwoorden: 72; 97; 103; 114 v.; 141;
!
3
4
!
S" 267
W3 215; W 217; W 219; S 252;
hol (dik) en ronde dingen: 97
S 253
Vloeistoüen: 91; 92; 93; 140; G» 202; Heterogeen.
3
G* 203; W ' 225; W 227
zeer zware dingen: W«
213; W
217
4
1
zee, vocht, schuim: W ' 225; D· 244;
beginnen
met
iets:
S
255;
M
330
e
4
S 267
verre dingen: S 255
1
Abstracta: 97; G 3 202; G* 203; W 7 227;
bijz. toestanden
en handel: M 323;
7
8
3
D 245; S 269; 277
M* 330; M 334
Functiegroepen.
minderw. zaken, resten: В* 352
infinitivi: 2; 78; 97; 138; G3 203;
uitroepen, onomatopeeën: M1 324
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Genealogische Terboudingen zie onder Namen van talen.

1. Algemeen
Methodologie 57 т ч 68, 147—151, 152,
195, 285 т., 293, 473, 475
Taalsysteem Ют., 13, 280v., 360, 367,
473
Mengtaal 6, 94, 108, 118, 129 т., 139,
143, 147, 182, 272, 273 т., 298, 304—
306, 364, 395 тт., 469, 489, 504
Deflectie 7 vv., 473 т., 488
Lingua franca 6, 67, 105, 130
jagerstaai 24
Litteratuur 43 т ч 63
dierfabel 44
mimus 44

Realisme, ultra-realisme 43, 52
Nominalisme 53, 54
Sociale organisatie 16, 17, 35 тт., 46,
53, 480 т., 490 т.
„Gesellschaft" (TöNNIES) 54
„Gemeinschaft" (TöNNIES) 54

Totem, cultuurkring 17, 34, 39, 58 v.,
273, 275, 468, 475, 481, 484, 498
magie 42 v., 157
tabu 42 т.
Matriarchaat 16, 44 т., 468, 475, 481 т.,
497
positie van de vrouw 63
individueel bezit 27, 84, 482
Mentalité prélogique 55—61
Ahnenkult 221 v., 241, 482
Ongedifferentieerd typenzien 21 т., 24, Veetelerscultuur 16, 271 т., 305, 338,
29 v., 34—44, 203, 225 v., 227, 244,
482 т.
245, 267, 269, 277, 386, 390, 420, 468, Bumerangcultuur 475
478 v., 481, 503
Gemengde cultuurphasen 63, 486, 491
„Loi de participation" 35, 50 v., 57—61 Aanpassing 23, 29 v., 69, 172, 503
Physiognomische visie 37, 182, 339 v., Infiltratie 17, 147, 288, 470, 475, 481
491 т.
Substraat 18, 367 vv., 396 vv., 470, 484,
Individualiseerend denken 22 v., 24, 26,
489
34, 35, 36, 38, 41, 44—49, 52, 54, 70, Leidende figuren in het cultuurleven
72, 84, 362, 426, 429, 446, 454, 462,
36, 57
468, 481 т.
Refugium gentium 18, 67 v., 137, 295
objectiveering 88, 89, 183, 426, 429, Homo faber 56
446, 454, 462
ik-kategorie 39—42, 478
Wereldbeeld, kosmologie 1, 183, 490 т.,
Plato's ideeënleer 49—52, 53
499
Universisme 495 т.
Aristotelisme 52
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Tweedeeling 498
Vierdeeliná 493—197, 500—506
wereldquadranten 494
windroos 490, 493
Vijfdeeling 495, 496
Zesdeeling 497 т., 500
scheppingsdagen 500—506

Zevendeeling 497
Achtdeeling 497
Kalender, tijdrekening 490, 493, 496
Heraldiek 497
Wichelarij 495
Kleuren 490, 499
„Taal der bloemen" 497

2. Morphologie
Klankstelsel 4, 105, 360, 364, 367, 473
Open Anlaut 93, 109
Vocaalharmonie 79 v., 88
Klank wetten 129
Accentverhoudingen 127, 155 т., 167,
279
initiaalbetoning 155 v.

3.

finaal woordaccent 128, 154, 155 ν.
Rythmische factor 155 v.
Contactassimilatie 114
Reduplicatie 70, 131
Chiliasme 108
Woordvorming 102
Distanzcomposita 125

Grammaticaal systeem

Woordsoorten
Zinswoorden 20, 23, 69, 71, 81, 132, 173
Differentiatie der woordsoorten 19, 69,
72, 77, 275, 295, 469
Nomina 20, 69 v., 71, 72—76, 275, 276,
280, 290 ν.
Constitutie der nomina als waardeeringskategorie 72—76, 277
Nominaliseerende prefixen 71, 77—81,
89, 138 v.
nominaliseerende suffixen 70, 72, 77-81
consonant, nomin. prefixen 78, 100
vocalische nomin. prefixen 78
stammen zonder index 79
Numeruskategorieên
19, 23,' 81—87,
96—98, 130, 275, 276—279, 280, 295,
362, 469
singularis 81, 131, 277—279, 295
pluralis 25, 81, 86, 131, 295
pluralis en waardeering 25, 277, 363
respectsvormen bij persoonsaanduidingen 25 v.
globaal coUectivum 82, 83, 84, 86,
96—98, 99, 131, 248, 389 v., 472
Verbale kategorie 20, 69, 70, 132—134,
280, 290 v.
persoonsconjugatie 11, 20, 23, 151—154
(noot), 281 v., 469
klassenconjugatie 39
Adjectiva 19 v., 132—134, 148, 150 •.,
163 v., 165 v., 181, 209, 276, 280,
290 ν,. 295, 296
Pronominale kategorie 39, 167, 169 v.,
176—178, 287, 295, 396, 361, 486
personale 10, 39, 78
demonstrativum 26, 78, 95, 177 v.

relativa 178, 182
Klassenpronomina 90, 177
„neutraal" pronomen 176 v.
Artikel 29, 85, 95, 125, 280, 283 т.,
285, 300
Numerale 177, 296
Adverbia 178 v., 290 v.
Conjuncties 204, 362
Partikel 178 v., 302
Syntactische constructies, casas etc.
Partikelverbindingen 20, 23, 28, 47,
150, 162, 166, 285, 297, 469
Casus 20, 23, 27, 47, 157, 281, 284 т ,
287, 469
Subjectscategorie 148 т., 162, 166—171,
171—175, 180, 362, 505
subjectsbepaling 169 v., 151 (noot),
172—175, 505
partieel subject 173
casus transitivus 149
casus in transitivus 149
casus agens 148 v., 151 (noot)
état d'annexion 174
nominatief 148, 149
Objectscategorie 148, 149 v., 167—169,
180, 362
objectsbepaling 169 v., 173
partieel object 173
casus patiens 175
Genitivische bepaling 144 v., 160 v.,
174, 285, 296
alienabile en inalienabile possessie
28 т., 159—162
genitïvus possessivus 27 т., 153 т.,
160 т.
genitief 47, 148, 153 v., 160, 285, 296
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Datief 47, 285
Accusatief 47
obliquus 175
P r a e d i c a a t s c o n s t r u c t i e 167, 169
D e zin
Isoleerende zinsbouw 20, 23, 156 v.,
174, 180, 272, 297, 470
Dynamische constructies 180
I n t e g r a t i e van h e t ervaringscomplex
22 v., 48v., 153 (noot), 157, 362, 468
inklampingstechniek 96, 145, 150, 154,
163, 164
nevenschikking 180, 182
onderschikking 180, 182
congruentiesysteem 150
Klassenconcordantie 4, 156—І83, 291,
296, 297, 362, 470
„groóte syntaxis" 182, 362

4.

holophrasme 47
W o o r d o r d e in de zin 20, 142—156
prefixtalen 143 v.
suffixtalen 143 v.
Voorvoeging v. d. nominale genitief
142 v., 147, 152 vv.
Achtervoeging v. d. nominale genitief
142 v., 152 vv.
Voorvoeging van h e t object 142 v.,
145 v., 147
Achtervoeging van h e t object 142 v.,
145 ν.
Positie van h e t adjectief 143
Positie van h e t verbale p e r s o o n s t e e k e n
142 v., 145 v.
Positie van d e casusindices 143
Subjectsconstructie 91
Concordantietheorie van W . Schmidt
146, 147 v., 150

Nominale klassificatie

Algemeen
Wereldbeeld, kosmologie etc. zie hierboven
Klassifícatíetendenz 7, 80 v., 86, 87,
88, 296, 303, 361, 365, 469, 486
Waardeeringskategorie (z.o. G e d e t e r mineerde woordgroepen) 24, 71, 80,
86 v , 183, 471, 476 v., 493, 502
waardeeringsfactor 76, 131, 175, 469
Bantuide taalstructuur 6, 8, 9, 11 v.,
19, 80, 88, 89 v., 183, 298, 304 v., 362,
473 v.
Constitutie d e r nominale klassen 80,
98 v., 138 v., 228 vv., 248, 270, 505
— van een hoogste waardeeringsklasse
204—208, 209, 230, 372—375, 350, 368
— van een deminutieve groep 237,
253 v.
— van de klassen van h e t numerustype
203 v., 225, 227, 244 vv., 245, 267, 269
V e r d e r e differentiatie der nominale
klassen 139 v., 204—207, 209, 230,
232, 245, 251, 267, 269, 372—375, 386,
390, 399, 420, 426, 429, 436, 446, 454,
462, 463
K e r n e n en peripherieën der nominale
klassen 196 ν v., 198, 201, 207 vv.,
225 v., 227, 244 vv., 267 vv., 326,
339 v., 371, 472, 479 v., 483 et passim
Correspondentie van singulare en plu
rale klassen 88 v., 93, 248, 361, 362,
373 v., 390, 426, 429, 432, 446 vv.,
455, 462, 463 v., 472
Globaal collectivum in h e t meervoud
390, 426, 446 v., 455, 462, 463 v.
Genussyncretisme 339 v., 341 v., 3 5 7 —
359, 470, 474, 475, 489
Doubletten 79, 139, 208 v., 215, 250,
252 v.

Genuspolariteit 108, 113, 358 v., 474
R e i n t e r p r e t a t i e 341—359, 485, 488
Vergroeiing van klassenindex en stam
79, 95, 132
Vormen zonder klassenindex 139, 207т.
Vormen met dubbele klassenindex
373—375, 447, 455, 462, 464
Natuurlijk geslacht 303—304, 342 v.
Grammaticaal (formeel) geslacht 300—
304, 483 v., 491
Animistische albeleving 477
Personificatie 477, 480, 504
Typen van klassilicaties
Zie ook G e d e t e r m i n e e r d e woord
groepen
T y p e n van klassificaties 1, 3, 476, 480,
482—488, 490, 502
Klassificatietypen
en ethnologische
cultuurkringen 482—488
Biologisch-sexueele distinctie
3, 300—304, 327, 337—341, 341 v ,
474, 478, 483—486, 488, 499
genus masculinum 300—304, 337 v 4
342 v., 483 v.
genus femininum
300—304, 337 v 4
342 v., 473, 482, 483 v., 487
genus n e u t r u m 483 v.
Genus personale 25, 78, 86, 91, 92, 93,
124, 132, 136, 141, 276, 300, 302 v.,
471, 479, 481, 483, 486 v., 502, 505
genus non-personale 485, 487 v.
G e n u s animatum 25 v. (noot), 80, 81,
86, 91, 93, 204, 481, 485 v., 502
genus inanimatum 91, 93, 300, 337 v.,
485, 487
„Feminina" (nigrit.) 220—225, 238—244,
256—267, 316—318, 333, 346, 349—
351, 351—357, 473, 487
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Klassen van het numefustype 203 v.,
225 vv., 228 vv., 244 v., 245 v., 267 vv.,
269, 386 vv., 390 vv., 420 vv., 426 vv.,
429 vv.,
446 vv.,
454 vv., 462 vv.,
463 vv., 472, 481, 488, 502, 504
Functieklassen 203, 204, 246 v., 322,
384, 432, 433, 465 v., 472
Klasse ma (sg. en pi.) 91, 96 v., 203,
205, (225), 390, 426, 429, 455, 462,
463, 472
Klasse mu : mi 372—375
Klasse 'ini (Meinhof: „Tierklasse")
385 v., 420 v., 447 vv.
Klassenteckens
Positie der klassenteckens 146 v.
PreHgeering der klassenteckens 90,
102, 134—136, 139, 296
Suffigeering der klassenteckens 90,
102, 114, 128, 135—137, 140, 141, 296
Van prefigeering naar suffigeering 99,
103, (113), 114—118, 118—120, 120—
127, 127—129, 134—137, 140—142,
475
suffigeeringstendenz
127, 128 v., 132,
134, 146
suffigeering en postpositie van de
genitief 142—147
suffigeering en matriarchaat 146 v.

5.

Anlautswisselingen 99, 104, 105, 106—
U I , 111—113, 115—118, 118—120,
121—127
Verstecning van prefixen 102, 104,
116 v., 126, 127, 134
Permutatieschema 106, 108, U I , 113,
121 v., 125
permutatietrappen 109, 111, 122 ν ν.
permutatiesleutel 107, 112, 115, 124
1-phoneem 113, 114, 125 v.
Prefixklassenstelsel 107 v., 115, 120,
124
Suffixklassentheorie 117
„Neutrale" klasse 107, 116
Transpositietheorie 103
Concordantietheorie 100 v., 102, 104
Vocaalvariatie in het klassenteeken
121, 135
Scheidbare en onscheidbare prefixen
93
Wegvallen van de genusdiscriminant
302
Etymologie der klassenteekens 132

Semantische verhoudingen

Beteekenisdifferentiatie bij de consti
tutie van nieuwe gramm. kategorieën 169 vv., 172—176
1. Nadere determineering:
substantiva 69 v., 78, 276
adjectiva 133, 291
pluralis 25 v., 96 ν .
singularis 131, 277—279
splitsing van klassen 248, 372 vv.
subject, object 166, 169 vv., 171 vv.
genitief 159, 160, 163

b.

Gelijktijdige pre- en suffigeering (gurma-periode) 90, 95, 103, 104, 127,
134—137, 141 v.
Differentiatie van pre· en suffixen
134—137, 140—142

2. Beteekenisreductie:
adjectiva 166
genitief 163
Waardeeringsnuance bij de constitutie
der substant. kategorie 71—72, 277
Determineerende kracht der klassen
teekens 95 v., 99 vv., 121, 177, 283 v.
Definiete en indefiniete vormen 84-86,
92, 93 v., 99 v., 125, 164, 284, 362
Artikel 29, 283, 284
Beteekenisnuance 194 v., 477 v.
Overdracht van beteekenis (vergelij
king) 37 (noot), 477 v.

Ethnologisch-linguistische

Cultuur- en taaikringen 34, 475, 4 8 2 —
488
Totemistische tendenzen:
globaal typenzien 21 v., 29 v., 34—44,
386, 390, 420, 468, 478 v., 481, 503
géén woordsoorten 23, 71, 81, 275 ν.
géén numerus 23, 81—87, 96 vv.,
275 v., 362, 469
positie genitief, object etc. 142—156
reflectie van het clansysteem in de
pronom, kategorie 39, 295
41assenconjugatie v.h. werkwoord 39
Jsoleerende zinsbouw 23, 156 v., 180,
470

parallellen

mannelijk karakter 34 vv., 42, 43 v.,
207
zin voor systematiek 176 v., 361
Matriarchale tendenzen:
individualiseerend denken 22 vv.,
44—19, 52, 54, 362, 426, 429, 446,
454, 462, 468, 481 v.
Sterke integratie van de totale ervaringstructuur 22 v., 48 v., 153 (noot),
157, 362, 468
differentiatie der woordkategorieën
19, 69, 275 v., 295, 469
constitutie der numeruskategorieën
19, 23, 81 v., % vv., 276 vv., 362, 469
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de aanduiding van het individueele
bezit in de taal, genitief 27 ч 47,
144 v., 153 v., 163 т.
postpositie van de genitief 142—156
syntactische constructies, casus etc.
20, 23, 27, 156 vv., 281, 469
datief 47
subjectscategorie 148, 162, 166—171,
171—175, 180, 362, 505
persoonsconjugatie van het werk
woord 11, 20, 23, 151—154 (noot),
281 v., 469
„passief" karakter van het werk
woord 47
incorporeeren, holophrasme 47
vrouwelijk karakter 44—49, 207
matriarchaat als mengcomponent
46 v.
Veetelersculturen :
karakter 271 v.
Aequatoriale cultuur 19
Matriarchale invasie in O. Azië 151—
154 (noot)
Ethnologische litteratuurwetenschap
34—49, 63
Tournooi (Frobenius) 241, 256 v.
Bijenteelt 403, 410
Termietenvangst 410
Nominale klassiKcatie
Kosmologie, dualistische culturen etc.
490—506
Uoiversisme, windroos, Genesiskategorieën, kalender, tijdrekening etc.
Zie onder 1

Totemistische tendenzen:
prefigeering der klassenteekens 90,
102, 134—136, 139, 296
samennemen van persoons- en diernamen tot een genus animatum 204,
481, 486
distinctie tusschen genus personale
en non-personale 485
structuur der nomin. klassen 207
Matriarchale tendenzen:
suffigeering der klassenteekens 90,
128 v., 134, 296
klassenconcordantie en suffigeering
der klassenteekens 167
„Feminina" 220—225,238—244,256—
267
Opkomst en verval van het matriarchaat 263—266, 351—358
Invloed van de veetelersculturen
351—358
Landbouwtermen
205, 206, 241,
242—244, 481
Marktwezen 266
Ahnenkult, maan-mythologie, geven
van namen aan kinderen etc. Zie
onder 1
distinctie tusschen genus personale
en non-personale 486
personale 486
distinctie tusschen genus animatum
en inanimatum 485 v.
structuur der nomin. klassen 207
Veeteelerstendenzen:
veeteelt 269, 402, 409, 442 т.
biologisch-sexueele distinctie 300—
304, 327, 337—341, 483—486, 488, 499
grammaticaal genus 300—304, 483 v.,
491
genuspolariteit 108, 113, 358 v., 474
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STELLINGEN.
ι.
De nominale Massificatie in de bantutalen draagt een sacraal
karakter.
IL
De door Meinhof gegeven karakteristiek van het eerste tweetal
correspondeerende bantuklassen (1. mu.ba „bezeichnet den Men
schen als selbständig handelnde Persönlichkeit"; 2. mu : mi „Belebtes
aber nicht persönliches") is niet juist.
III.
De nominale klassen van de bantuide en de bantutalen zijn niet
homogeen van samenstelling; er valt hier systematisch onderscheid
te maken tusschen een kern en een périphérie.
IV.
De door Drexel opgestelde genealogische klassificatie der Afrikaansche talen kan in de groóte hoofdlijnen verdedigd worden.
Alleen de indeeling en de karakteristiek van de z.g. Wu/e-talen dient
om verschillende redenen grondig herzien te worden.
V.
De anthropologische analyse van Fischer, Montandon, Eickstedt,
die in geheel Afrika slechts één groot nigritisch ras aannemen, dat
zich verder in verschillende subtypen heeft gedifferentieerd, vindt in
de vergelijking der negertalen een sterke bevestiging.
VI.
Bij de nomina der afrikaansche negertalen komt de pluralis duidelijk op als algemeene waardeeringskategorie.

VIL
Uit de ontwikkeling der pronominale kategorie in de W. Sudantalen valt af te leiden, hoe de sociale structuur van de stam hier
langzamerhand van een tweeledig clanstelsel in een geheel ander
systeem is overgegaan, waarin de individueele persoonlijkheid meer
beteekenis had.
VIII.
De kaukasische talen vormen samen één groep, die terecht weer
in drie ondergroepen wordt verdeeld; de samenhang is echter vrij
los. De N.O. talen staan apart, de Z. zijn nog verder verwijderd;
de N.W. vormen in verschillende opzichten de overgang.
IX.
De ontwikkeling van het verbum in de kaukasische talen wordt
voornamelijk beheerscht door twee tendenzen, die reeds in sommige
N.O. talen opkomen en verder ook door de beide andere ondergroepen heengaan: 1. de constitutie van een persoonsconjugatie
(vooral ín de N.O. talen) ; 2. de doorvoering van één uniform verbaal
type, nl. het transitieve.

X.
De ontwikkeling van het nomen in de kaukasische talen is ondergeschikt aan die van het verbum; de voornaamste tendenz is hier
die naar een vaste subjectscategorie voor het transitieve werkwoord
(casus agens).
XI.
Door de overeenstemmende resultaten van de onderzoekingen van
Schmidt, Koppers, Möller, Pedersen, de Morgan, Bryn, Menghin,
Eickstedt, is het bestaan bewezen van een autonome patriarchale
veetelerscultuur, de z.g. nostratische cultuur, welke haar kerngebied
had in de door het ijs omsloten laagvlakten van N. Centraal Azië,
maar zich later ook zeer ver over Europa en Afrika verspreid heeft.
De zuivere nostratische taalstructuur bestond vooral uit nominaalsuffigeering (agglutinatie).
XII.
Terecht heeft Fr. Müller (Grundrisz II, 2, p. 202) de finsche
casus op -ta, -tä (resp. -α, -ά') niet als een partitivus maar als een
indefinïtus gekarakteriseerd. Daartegenover staat de suffixlooze

nominatief van dezelfde taal als een soort „casus definitus". In de
verwante fgr. talen vindt men nog meerdere sporen van deze
distinctie terug. Het dentale suffix van het finsch is secundair.
XIII.
Al de typische bijzonderheden van de door W. Bang en Fr. Müller
ontdekte n-vormen in de Oost. altaische talen worden verklaard,
wanneer men aanneemt, dat deze resten zijn van een „status
constructus" uit de oudste phasen van de altaische taalgeschiedenis
waarvan het suffix -n de index was. Vgl. W. Bang. Zum auslautenden N im altaischen. T'oung Pao VI (1895) ; p. 216 vv. Fr. Müller.
Das Personalpronomen der altaischen Sprachen. S В A W В Bd. 134
(1896). Phil. hist. Kl. Abh. 1.
XIV.
Vanaf het jap. en het kor. totaan het fgr. en het samoj. laat zich
de differentiatie en de verdere ontwikkeling van de verbale kategorie
in de oeralaltaische taalgeschiedenis regelmatig volgen. De ver
schillen tusschen de O. altaische talen en de W. ondergroep der
z.g. uralische talen, die daarbij voor den dag komen, zijn irrelevant
voor de totale structuur van het geheel.
XV.
Het verdient aanbeveling de oeralaltaische talen te beschouwen
als een groep van mengtalen, gevormd door de inwerking van later
uit het Z. opgedrongen matriarchaal georiënteerde stammen op de
oorspronkelijke patriarchale veetelende nostraten van centraal-Azië.
In linguistisch opzicht brachten de indringers zeker met zich mede
de tendenz tot 1. de differentiatie der numeruskategorieën bij het
nomen; 2. de constitutie van een subjectscasus; 3. van een persoonsflectïe bij het werkwoord; 4. van allerlei partikel verbindingen,
syntactische constructies etc. in de zin. Vooral in de z.g. uralische
talen is de invloed der ingedrongen elementen duidelijk merkbaar.
XVI.
Het karakter van de p-casus van het eskimo laat zich direct verklaren uit de ontwikkeling van het casussysteem in de oeralaltaische
talen.

XVII.
De typische functie van de verschillende reeksen van persoonsaffixen uit het eskimo laat zich direct verklaren uit de ontwikkeling
van de pronominale kategorie in de oeralaltaische talen.
XVIII.
Door de beide voorgaande feiten worden de indicia voor de verwantschap van het eskimo met het oeralaltaisch, reeds door Rask,
Uhlenbeck en Sauvageot genoemd, niet onbelangrijk vermeerderd.
XIX.
Het ontstaan en het karakter van het hamito-semitische genus
kan niet verklaard worden zonder de invloed aan te nemen van de
autochtone N. en N.O. Afrikaansche bevolkingen op de vanuit Azië
indringende veetelers.

XX.
De door C. Meinhof onder de naam van „polariteit" samengevatte
groep van hamito-semitische genusfeiten berust op het mechanisch
doorwerken van bantuide morphologische tendenzen in een omgeving, waarin zich een tweeledig genusstelsel pas begon te
ontwikkelen.
XXI.
De resultaten van de studies van (1) Féghali-Cuny en (2) Wensinck over het semitische genus zíjn slechts schijnbaar met elkaar
in strijd. In werkelijkheid komen in (1) vooral die distincties uit
het huidige complexe stelsel naar voren, welke van de ingedrongen veetelersgroepen zélf afkomstig zijn; in (2) daarentegen
die van de autochtone afrikaansche bevolkingen, waarmede dezen
zich hebben vermengd.
XXII.
De ide. morphologie berust op een kruising van de taalvormen der
veetelende nomaden uit N. Centraal Azië met die der Kaukasusvolken, die zelf weer op een menging van oer-afrikaansche en oeraziatische totemisten met matriarchale Middellandsche landbouwculturen teruggaan. Het nominale kwam vooral van de Nostraten,
het verbale van de latere lagen der Kaukasiërs.

XXIII.
De typische psychologie van het intransitieve werkwoord, waarbij
de handeling of de toestand geheel tot het zelf van den spreker
beperkt blijft, is door de ide. volken nooit begrepen.
XXIV.
Ten onrechte neemt Prof. Royen aan, dat de biologisch-sexueele
distinctie in het ide. driegenusstelsel „hysterogen" is.
XXV.
J. Gonda's reconstructie van het begrip „richten" als grondbeteekenis van de ide. wortel deik'- is onjuist. Men dient uit te gaan van
de beteekeniselementen van het scènetje „Jan laat Piet iets zien";
door steeds wisselende combinaties en variaties daarvan ontstaan
de beteekenissen die de wortel achtereenvolgens ín het practische
taalgebruik kan hebben.
XXVI.
Ten onrechte meent Odé (De uitgangen met R; p. 40), dat „(een)
3e pers. plur. act... een zeer twijfelachtig uitgangspunt is voor een
deponentiale en passieve flectie". In verschillende Z. kaukasische,
indonesische en chibcha-talen kan men een dergelijke ontwikkelingsgang, waardoor het verbale systeem ineens een geheel nieuwe vormkategorie rijker wordt, nog nauwkeurig volgen.
XXVII.
Prof. Nieuwenhuïs heeft het zeer waarschijnlijk gemaakt, dat het
dualistische geslachtstotemisme de grondslag vormt voor het in
eenige australische talen optredende natuurlijke woordgeslacht.
XXVIII.
De casus agens is een subject in de vorm van een bepaling (subjectsbepaling) ; ten onrechte karakteriseert Trombetti (Elementi di
glottologia; p. 265) deze kategorie als „una specie di nominativo
enfatico".
XXIX.
In zeer vele taalgroepen zijn de personale pronominale vormen
pas laat ontwikkeld. Ten onrechte beschouwt Trombetti deze
kategorie dus als een der oudste die de taal bezat.

XXX.
De behandeling, welke Jespersen (Philosophy of grammar ;
p. 322 vv.) van de negatie gegeven heeft, is oppervlakkig en onjuist.
XXXI.
Bij zijn bespreking van de samenhang tussclien de postpositie van
de suffixlooze genitief en het matriarchaat volgt W. Schmidt een
fijne en waarschijnlijk juiste intuïtie, maar hij heeft zijn these niet
bewezen.
XXXII.
H. Grimme onderscheidt in zijn belangrijk artikel (Neuhochdeutsche Sprachmelodik als Grundlage der Syntax. Germ.-Rom.
Monatschr. XIII; p. 274 vv.; 328 vv.) acht Tonstufen; voor het
Nederlandsch kan men met vijf trappen volstaan.
XXXIII.
Het moderne nederlandsche verbale type met een vast verbonden
deiktisch element het, er + bijwoord, het er, hem, ze (b.v. het er
goed afbrengen) duidt uitsluitend op innerlijke waarnemingen. Zoowel in semantisch als in morphologisch opzicht zijn deze constructies
de nauwkeurige voortzetting van een oeroude kaukasische kategorie
van verba.
XXXIV.
Voor bijna alle karakteristieke verschijnselen uit de primitieve
taalstructuren valt op de een of andere wijze in de moedertaal:
in oudere of jongere phasen, het dialect of het algemeen beschaafd,
in staande uitdrukkingen, in plaats- of persoonsnamen, een parallel
aan te wijzen.
XXXV.
De verschillende groepen van verschijnselen, die L. Brühl met de
termen „mentalité prélogique" en „loi de participation" gekarakteriseerd heeft, en die hij voor het geheele complex van alle primitieve
stammen en volkeren wil laten gelden, zijn alleen representatief
voor de kring der totemistische jagers. In psychologisch opzicht kan
men de „loi de participation" het best als globaal typenzien karakteriseeren. Van een onoverbrugbare tegenstelling met de westersche
„mentalité scientifique" is geen sprake.

XXXVI.
Bij het scheppen van de praehistorische grottenkunst van Z. W.
Europa hebben magïsch-religieuse motieven een eerste rol gespeeld.
Dr. Fr. Olbrechts (Kunst van vroeg en van verre; p. 56 vv.) heeft
dit ten onrechte ontkend.
XXXVII.
De door Holwerda naar voren gebrachte argumenten voor een
Zuidelijke herkomst van onze Drentsche hunebedden zijn onvoldoende.

