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Afkortingen 

AN  animate 

ANAPH  anaphoric 

CONJ  conjunction 

CONN  connective 

CONS  consecutive 

COORD  coordinator 

DOUBT  doubt 

DS  different subject 

DU  dual 

E  epenthetic e 

el  elicitation 

EX  exclusive 

GEN  generic 

GIV  given 

INAN  inanimate 

INC  inclusive 

INSTR  instrument  

iPROP  i after some proper nouns 

LOC  locative 

NF  non-future 

NOM  nominative 

nonSP  nonspecific 

NP  noun phrase 

NUM.LNK numeral linker 

O  ‘filler’ 

Obj  object 

P1  preverbal position 

PAST  past 

PATH  path 

PC  paucal 

PERF  perfective 

PL  plural 

POS  possessive marker 

PP  preposition phrase 

PRED  predicate/predicative 

PRES  present 

pron  pronoun 

PV  postverb 

RED  reduplicant 

REAL  realis 

REL  relativiser 

SEP  seperator 

SEQ  sequence 

SG  singular 

SIM  simultaneous 

SM  subject marker 

SPC  specific 

SS  same subject 

THEM  theme 

TOP  topic 

TR  transitional sound 

U  ‘filler’ 

V  verb 

VOC  vocative 

1  first person 

2  second person 

3  third person 

#   falling intonation plus pause 

+  rising intonation plus pause 

/  rising intonation plus pause 

...  level intonation plus pause 

< >  infix 

 



Voorwoord 

In Nederland onderzoek doen naar tail-head linkage in een Austronesische taal, kan niet zonder 

de medewerking van een groot aantal personen. Er zijn dan ook veel mensen die mij geholpen 

hebben bij de totstandkoming van deze scriptie. Ik wil hen hartelijk bedanken voor alles wat zij 

voor dit onderzoek betekend hebben.  

In de eerste plaats wil ik de informanten bedanken. Beatrix Sapioper, bedankt dat je bereid was 

om mee te helpen aan mijn onderzoek en dat je met zoveel welwillendheid mijn vragen hebt 

beantwoord. Ook Apilena Sapioper wil ik daarbij noemen. Bedankt dat je zo enthousiast 

reageerde op mijn mail om Biaksprekers en ook bij het gesprek met Beatrix aanwezig bent 

geweest. Nel Wambrauw, hartelijk bedankt voor al de tijd en moeite die u gegeven heeft om me 

te helpen. Uw enthousiasme voor het Biak en de manier waarop u de zinnen tot leven bracht, 

werkten aanstekelijk. Chris Padwa, bedankt voor de manier waarop je op grote afstand zo hebt 

meegewerkt aan mijn onderzoek. De reizen naar de stad, het huren van een computer, de 

antwoorden die per vliegtuig naar Nederland kwamen, het zijn dingen die ik erg heb 

gewaardeerd.  

Daarnaast wil ik allen hartelijk bedanken die me geholpen hebben om Biaksprekers in en buiten 

Nederland te vinden. Veel mensen en organisaties hebben mijn vraag doorgestuurd naar hun 

contacten, die weer hun eigen kennissen benaderd hebben. Het zijn teveel namen om op te 

noemen, maar ik wil een ieder hartelijk bedanken voor zijn of haar meedenken en de moeite die 

gedaan is.   

Ook dr. Wilco van den Heuvel wil ik hartelijk bedanken. Je was officieel niet de begeleider van 

mijn scriptie, maar je hebt me enorm geholpen. Bedankt dat je al mijn mails met vragen over het 

Biak zo geduldig hebt beantwoord, dat ik een aantal teksten van je gehad hebt en dat je ook de 

tijd en moeite hebt willen nemen om de glossen en vertalingen daarvan te bewerken. Ik heb het 

heel erg op prijs gesteld. Bedankt ook voor je proefschrift, die ik en de informanten van je gehad 

hebben.  

Ten slotte wil ik ook mijn begeleiders van harte danken. In de eerste plaats prof.dr. L.C.J. 

Barbiers. Bedankt voor de adequate begeleiding op de momenten dat het nodig was en het 

vertrouwen dat u erin had dat ik mijn scriptie grotendeels zelfstandig zou kunnen schrijven. Dat 

werkte erg motiverend. Ook de tweede lezer, prof.dr. L.J. de Vries, wil ik bedanken. Uw 

enthousiasme voor Papoeatalen, dat de bron vormde voor mijn bachelorscriptie, heeft ook 

geleid tot de keuze voor dit onderwerp van mijn masterscriptie. Ik vond het dan ook leuk dat u 

ook de tweede lezer van mijn masterscriptie wilde zijn.  
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1. Inleiding 

Wanneer iemand uit Biak in de gelijknamige taal een verhaal vertelt, kan dat voor een 

Nederlander in eerste instantie misschien vreemd overkomen. Waarom herhaalt de spreker 

zoveel van wat hij zegt? Als een Nederlander een verhaal vertelt, is hij niet gewoon om het 

laatste deel van de vorige zin weer te herhalen aan het begin van zijn volgende zin. In het Biak 

gebeurt dat wel. Dit verschijnsel, tail-head linkage (THL) genoemd, lijkt van oorsprong een 

kenmerk te zijn van Papoeatalen en is in deze talen ook het meest gedocumenteerd. Daarnaast 

komt THL ook voor in Austronesische, Australische, Afroaziatische en Noord- en Zuid-

Amerikaanse talen (Guillaume 2011). Eén van de Austronesische talen waarin THL is 

gesignaleerd, is het Biak. Van den Heuvel (2006) geeft in zijn proefschrift over het Biak aan dat 

THL voorkomt in het Biak, maar dat niet duidelijk is op welke wijze THL in deze taal gestalte 

krijgt en hoe frequent dit fenomeen is. Een voorbeeld van THL in het Biak is te zien in (1). 

(1) a. Pendeta nanine   hari.minggu  vo + 

  pendeta an-i-ne   hari.minggu vo 

  minister GIV-3SG.SPC-this Sunday  SIM 

  vyekhotba  ro gereja # 

  v<y>e-khotba  ro gereja 

  <3SG>VBLZ-sermon LOC church 

  ‘This minister (it was) on a Sunday (and), he preached in church.’ (YMab) 

 b. Vyekhotba  ro gereja vo dove +  

  v<y>e-khotba  ro gereja vo d-óve 

  <3SG>VBLZ-sermon LOC church SIM 3SG-say 

  ‘He preached in the church and said: …’ (YMac) 

Het werkwoord vyekhotba (he preached) uit de laatste clause van (1a), de tail-clause genaamd, 

wordt herhaald in de eerste clause van (1b), de head-clause, samen met de PP ro gereja (in the 

church). Niet iedere taal heeft daarbij dezelfde mogelijkheden. Zo is het in de meeste talen 

waarin THL gedocumenteerd is, verplicht om het werkwoord te herhalen, wat in het Biak niet 

nodig is. Voor het Nederlands is nooit THL geclaimd, toch zijn ook in het Nederlands herhalingen 

mogelijk, zoals te zien in (2).  

(2) Rick gaat naar de winkel en pakt een pak hagelslag. Nadat hij een pak hagelslag gepakt 

heeft, pakt hij nog een pot jam en gaat dan naar de kassa. 

Het doel van deze scriptie is om na te gaan in hoeverre THL in het Biak, een Austronesische taal, 

overeenkomt met herhalingen in het Nederlands. Is THL een geheel ander verschijnsel of hebben 
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herhalingen in beide talen dezelfde syntactische mogelijkheden en dezelfde functies? Om deze 

hoofdvraag te beantwoorden zal in het vervolg van dit hoofdstuk eerst enige algemene 

informatie over THL en het Biak gegeven worden. Ook de methodologie van het onderzoek komt 

hier aan bod. In hoofdstuk 2 zal eerst worden ingegaan op de structuur van de zin en de clause. 

Het uitgangspunt in dit en de volgende hoofdstukken is steeds het Biak, waarna kort een 

vergelijking met het Nederlands volgt. In hoofdstuk 3 wordt besproken wat de syntactische 

mogelijkheden van THL in het Biak zijn. Hoofdstuk 4 borduurt daarop voort door de vraag 

centraal te stellen of de head-clause de vorm heeft van een adverbiale clause. In hoofdstuk 5 

wordt overgestapt van de syntaxis op de pragmatiek. Daarbij gaat het om de functie van THL: 

fungeert dit net als topic en focus in het Nederlands of heeft THL een andere functie? Ten slotte 

wordt in hoofdstuk 6 nog een uitstapje gemaakt naar twee verschijnselen die nauw 

samenhangen met THL, namelijk distributie en thematisering.  

1.1 Tail-head linkage 

THL, als een manier om (een deel van) de tail-clause te herhalen in de head-clause, komt vooral 

voor in narratieve en procedurele teksten. De Vries (2005) geeft aan dat THL in sommige 

Papoeatalen ook voorkomt in conversaties, waar de tweede spreker zijn beurt begint met het 

herhalen van het laatstgenoemde werkwoord van de vorige spreker. Talen verschillen echter 

zeer in de mate waarin THL voorkomt in deze genres. Van Kleef (1988:152) geeft voor het Siroi, 

een Papoeataal, aan dat ‘all the main events of the story are focussed on by means of 

recapitulation. This is done very consistently by most narrators throughout the whole narrative 

with exception of the climax of the story.’ Aan het andere uiterste zijn er talen waarin THL 

slechts spaarzaam voorkomt, zoals het Manambu, eveneens een Papoeataal (Guillaume 2011). 

De Vries (2005) noemt vier verschillende functies van THL. Wanneer een taal twee vormen van 

THL heeft,1 wordt de ene vorm gebruikt om thematische continuïteit aan te duiden, terwijl de 

andere vorm juist discontinuïteit aanduidt. De andere twee functies zijn processing ease (door 

THL is het makkelijker om de gegeven informatie te verwerken) en referential coherence (THL 

maakt het mogelijk om referenten over zinsgrenzen heen te identificeren). Guillaume (2011) 

beschrijft enkele typologische kenmerken die vaak samen lijken te gaan met THL. Zo zijn de 

talen waarin THL voorkomt, vaak polysynthetisch en/of hebben zogenaamde nul-argumenten. 

Herhaling zou het gebrek aan anaforen van de derde persoon compenseren. Een ander 

veelvoorkomend verschijnsel in combinatie met THL zou switch-reference zijn.2 Dat dit geen 

absolute kenmerken zijn, blijkt wel uit het feit dat het Biak geen van de genoemde kenmerken 

heeft.  

                                                             
1 Hoe deze vormen er precies uitzien, zal in paragraaf 3.3 besproken worden. 
2 Switch reference houdt in dat op het werkwoord wordt aangegeven of het nog over hetzelfde of over een 

ander subject gaat vergeleken met de voorgaande clause.  



1.2 Het Biak 

Het Biak is een Austronesische taal die gesproken wordt in de provincie Papoea (het voormalige 

Irian Jaya) in Indonesië. Het Biak wordt in verschillende dialecten gesproken op met name de 

eilanden Biak, Numfor, Superiori en in een aantal nederzettingen langs de kust van het eiland 

Yapen (afbeelding 1 en 2). Daarnaast wordt deze taal gesproken op een aantal kleinere eilanden 

en zijn er in de grote steden in Papoea ook sprekers van het Biak (Van den Heuvel 2006).  

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Indonesië en Papoea Nieuw Guinea. Afbeelding 2: De eilanden Biak, Superiori, Yapen en 

Numfoor.  

Het Biak behoort tot de South-Halmahera West New Guinea (SHWNG) talen, een subgroep van 

de Eastern Malayo Polynesian talen, die weer tot de Austronesische taalfamilie behoren. Een 

subclassificatie van deze SHWNG-talen is te vinden in (3), waar deze groep Sarera wordt 

genoemd  (Anceaux 1961, in: Van den Heuvel 2006:10). 

(3)  

 

 

 

Voor de meeste talen in (3) is nauwelijks tot geen data beschikbaar. Het Biak kent een aantal 

dialecten (de genoemde aantallen variëren van negen tot negentwintig), die zich vooral 

onderscheiden door uitspraakverschillen en een paar kleine lexicale verschillen (Van den Heuvel 

2006). Andere namen voor het Biak zijn het Nu(m)foors(ch), Noefoors(ch), Mafoors(ch) en het 

Myfoors(ch). 

Wurm (2007) schat het aantal sprekers van het Biak op ongeveer 30.000. Mansoben (in: Van den 

Heuvel 2006) komt met zijn schatting van 70.000 sprekers een stuk hoger uit. Niettemin geeft 

Van den Heuvel (2006) aan dat er een serieus gevaar is dat het Biak uit zal sterven. In de stad 

Biak wordt het Biak nog actief gebruikt door de generatie van vijftig jaar en ouder, maar zij 



 
10 

switchen ook regelmatig naar het lokale Maleis. De mensen tussen de twintig en vijftig jaar 

hebben passieve kennis van de taal en gebruiken het Biak zelden of nooit actief. Kinderen en 

jongeren onder de twintig hebben ook geen passieve kennis van de taal meer. Op het platteland 

is het wel iets beter gesteld met de kennis en het gebruik van het Biak bij jongeren. Bijna alle 

Biaksprekers spreken het lokale Maleis ook vloeiend, maar slechts weinigen hebben goede 

beheersing van het Indonesisch, de officiële standaardtaal. Hoewel in 2002 besloten is ook 

lessen in het Biak in het schoolcurriculum op te nemen, was dit in 2006 nog niet in de praktijk 

gebracht. In kerken wordt de preek vaak in het Indonesisch gehouden, hoewel er soms ook een 

vertaling of samenvatting in het Biak wordt gegeven en er soms zelfs Biakse diensten worden 

gehouden. Het Nieuwe Testament is sinds 1990 ook in het Biak beschikbaar, maar wordt om 

verschillende redenen slechts weinig gebruikt (Van den Heuvel 2006).  

1.3 Methodologie 

De informatie over het Biak in deze scriptie is grotendeels gebaseerd op drie bronnen: het 

proefschrift van Van den Heuvel (2006), een corpus met teksten en de informatie die verstrekt is 

door een drietal informanten. Hoofdstuk 2, over de zinsstructuur in het Biak, bouwt vooral op 

Van den Heuvel (2006). Van den Heuvel gaat echter niet in op het fenomeen tail-head linkage. 

Voor het beantwoorden van de kernvraag van deze scriptie is in de eerste plaats gebruik 

gemaakt van een tiental teksten in het Biak (zie bijlage 1). Alle teksten zijn transcripten van 

spontane spraak. Vier van deze teksten heeft Van den Heuvel opgenomen tijdens zijn verblijf in 

Wardo, een dorp in West-Biak, in de tijd dat hij zijn proefschrift Biak, description of an 

Austronesian language of Papua schreef. Deze teksten, deels verhalende, deels procedurele 

teksten, zijn door hemzelf getranscribeerd, geglosst en vertaald. De overige zes teksten komen 

uit een online database: http://biak.clp.ox.ac.uk/. Deze database maakt deel uit van een project 

van de University of Oxford. Ook hierbij gaat het om spontane spraak, die door de onderzoekers 

getranscribeerd, geglosst en vertaald is. Omdat deze glossen vaak afweken van die van Van den 

Heuvel zijn ze voor deze scriptie zoveel mogelijk aangepast aan de glossen van Van den Heuvel. 

Deze teksten van Van den Heuvel en in de database zijn gekozen op basis van het feit dat in deze 

teksten THL voorkwam. Aangezien dit geen studie is naar de frequentie van THL in het Biak of 

naar het genre waarin THL voorkomt, kon aan andere teksten gemakkelijk voorbijgegaan 

worden. Aan de hand van deze teksten is gekeken welke elementen uit welke zinsdelen in het 

Biak herhaald kunnen worden en wat aan de herhaling toegevoegd kan worden in de head-

clause. De hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn met name gebaseerd op de teksten uit het corpus. 

Als iets echter niet voorkomt in het corpus, wil dat niet zeggen dat dit niet mogelijk is. Om die 

reden is vervolgens een lijst opgesteld met vragen over verschillende mogelijkheden van THL 

(zie bijlage 2). Het ging hierbij iedere keer om voorbeeldzinnen waarvan de informant aan 
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moest geven of dit in het Biak een goede manier was om de voorgaande clause te herhalen. 

Wanneer de voorbeeldzin geen goede manier was, werd gevraagd op welke manier de 

voorgaande clause wel herhaald kon worden. De zinnen waren samengesteld aan de hand van 

bestaande zinnen uit de bovengenoemde teksten. Het was in de eerste instantie de bedoeling om 

uitsluitend Biaksprekers in Nederland als informanten te gebruiken. Het voordeel daarvan is 

namelijk dat de vragenlijst dan mondeling afgenomen kan worden, waardoor er doorgevraagd 

kan worden in geval er dingen onduidelijk blijven. Ik heb een tiental mensen en een viertal 

organisaties gemaild met de vraag of zij Biaksprekers in Nederland kenden. Zij hebben mijn 

vraag veelal doorgestuurd naar hun netwerk, die soms ook weer hun kennissenkring hebben 

aangesproken. Het bleek niettemin lastig om genoeg Biaksprekers in Nederland te vinden die 

aan dit onderzoek mee wilden werken. Bovendien was de vragenlijst behoorlijk lang geworden, 

waardoor het onmogelijk was de hele vragenlijst aan één persoon voor te leggen.  

Uiteindelijk zijn aan drie Biaksprekers gedeelten van de vragenlijst voorgelegd. Twee van deze 

informanten, Beatrix Sapioper en Nel Wambrauw, wonen in Nederland. Beatrix Sapioper woont 

in Den Haag. Zij heeft de eerste veertien jaar van haar leven in Biak gewoond, daarna nog een 

tijd elders in Indonesië en woont nu al twintig jaar in Nederland. Nel Wambrauw heeft zo’n 35 

jaar op Biak gewoond en woont nu al ongeveer 38 jaar in Friesland. Beiden spreken de taal nog 

regelmatig met familieleden en andere Biakkers. De derde informant, Chris Padwa, die tevens de 

informant is geweest van Van den Heuvel, woont op het eiland Biak. Bij de eerste twee 

informanten ben ik op bezoek geweest om de vragenlijst mondeling af te nemen. Beatrix 

Sapioper heb ik daarna nog via de mail een aantal aanvullende vragen gesteld. Met Nel 

Wambrauw heb ik daarna telefonisch nog een deel van de vragenlijst doorgenomen. Chris 

Padwa heeft de vragenlijst per e-mail ontvangen en per brief beantwoord. Van de tachtig vragen 

die de vragenlijst bevatte is op deze manier ongeveer de helft van de vragen door twee of drie 

informanten beantwoord. De andere helft is aan slechts één persoon voorgelegd. Bij het 

overgrote deel van de vragen die door meerdere personen zijn beantwoord, gaven de 

informanten hetzelfde antwoord. Wanneer informanten tegenstrijdige antwoorden gaven, is dat 

bij de antwoorden vermeld. Zoals hierboven al is aangegeven kent het Biak verschillende 

dialecten. De informanten merkten dit ook op en gaven soms aan dat zij liever een ander woord 

zouden gebruiken. Zij hadden echter geen problemen met zinnen die in een ander dialect waren. 

Daarnaast is /b/ door Van den Heuvel veelal getranscribeerd als [v], aangezien /v/ wordt 

gerealiseerd als /b/ na een nasaal in dezelfde intonatiefrase. De informanten waren gewend een 

[b] te schrijven en hoewel ze een [v] daarom lastig lezen vonden, leverde dit geen problemen op.  

In de lopende tekst worden voorbeelden uit het corpus aangeduid door de code voor de tekst 

(zie bijlage 1) en de betreffende regelaanduiding (een nummer of een tweetal letters). 
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Voorbeelden van informanten zijn te herkennen aan de V, waarna een nummer volgt dat 

verwijst naar het betreffende vraagnummer in bijlage 2.  
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2. De structuur van een zin 

Bij het beschrijven van tail-head linkage (THL) is het belangrijk onderscheid te maken tussen 

clauses en zinnen. Een clause is een morfosyntactische eenheid die bestaat uit een predicaat met 

zijn argumentstructuur. Een zin bevat minimaal één clause, maar kan ook niet clausaal materiaal 

bevatten, zoals een adverbium, een NP of een PP (Van den Heuvel 2006). In paragraaf 2.1 zal 

eerst worden ingegaan op de structuur van een clause. In paragraaf 2.2 zal de structuur van een 

multiclausale zin beschreven worden, waarbij de nadruk zal liggen op de manier om clauses aan 

elkaar te verbinden.  

2.1 De structuur van een clause 

Het hoofd van een predicaat is meestal een (finiet) werkwoord, maar kan ook een nomen of een 

locatief-existentieel element zijn. In paragraaf 2.1.1 zal worden ingegaan op verbale clauses. 

Nominale clauses komen aan de orde in paragraaf 2.1.2 en locatief-existentiële clauses in 

paragraaf 2.1.3.  

2.1.1 Verbale clauses 

Een minimale verbale clause met een intransitief werkwoord in het Biak ziet er uit als in (1a), 

een minimale clause met een transitief werkwoord als in (1b).   

(1) a. Dopr.  

d-opr  

3SG-jump 

‘He jumps / he jumped.’ (Van den Heuvel 2006:283) 

b. Dór  i. 

  d-ór  i 

  3SG-call 3SG 

  ‘He calls / called him.’ (Van den Heuvel 2006:283) 

Op het werkwoord komt verplicht markering van het getal en de persoon van het subject. Als het 

subject derde persoon meervoud is, komt er ook markering van het geslacht (animate of 

inanimate) op het werkwoord (Steinhauer 2005). De subjectmarkering (SM) is een prefix (of bij 

een aantal werkwoorden een infix). Het object wordt uitgedrukt door een volle NP of een vrij 

pronomen dat volgt op het werkwoord. Dit geldt voor zowel hoofd- als bijzinnen. Daarmee is het 

Biak een strikte SVO-taal (Van den Heuvel 2006).  

Voor de kern van een clause (SM-V, O) kan nog een ander element komen in wat Van den Heuvel 

(2006) de P1-positie noemt. Wanneer het subject een volle NP is, komt deze op de P1-positie en 



is het coreferentieel met de subjectmarkeerder op het werkwoord. Deze NP vormt één 

intonatiefrase met het daaropvolgende werkwoord. Het subject kan niet uitgedrukt worden 

door een vrij pronomen. Wanneer er wel een subjectspronomen in preverbale positie staat, 

wordt dit pronomen door een pauze gescheiden van het werkwoord en behoort het daarmee tot 

het frame van de clause. In plaats van een subjects-NP kan op de P1-positie ook een 

getopicaliseerde objects-NP staan. Op de eigenlijke objectspositie kan dan een resumptief 

pronomen staan, zoals te zien is in (2). Dit is echter niet verplicht.  

(2) Insape,  aiknam  anine   nkokar  i. 

 insape  ai-knam an-i-ne   nko-kar i 

 then  wood-tree GIV-3SG.SPC-this 1PL.EX-fell 3SG 

 FRAME  ------------P1------------------------- [SM------V-- Obj] 

 ‘Then, this tree we cut it.’ (Van den Heuvel 2006:285) 

De kern van de clause kan verder worden uitgebreid met een PP.3 Adverbia en interjecties 

kunnen op verschillende posities in de zin voorkomen. De structuur van een uitgebreide zin ziet 

er dan als volgt uit (Van den Heuvel 2006:284): 

(3)  

 

 

 

 

 

 

Voor de P1-positie van de clause kan een frame staan, met daarin een NP, PP, adverbium of een 

andere clause. Het belangrijkste argument voor het onderscheid tussen de P1-positie en het 

frame, is volgens Van den Heuvel (2006) het feit dat het nomen op de P1-positie een intonatie-

eenheid moet vormen met het werkwoord, terwijl een preverbaal pronomen nooit een intonatie-

eenheid vormt het werkwoord. Andere constituenten in de frame kunnen soms wel één 

intonatiefrase vormen met het werkwoord, maar dit is gemarkeerd. Een reden daarvoor zou 

volgens Van den Heuvel (2006) kunnen zijn dat het frame reference-oriented is, terwijl de clause 

role-oriented is. Het frame wordt gebruikt om referenten te introduceren of weer te activeren. 

                                                             
3 Het object is de enige postverbale NP die niet wordt voorafgegaan door een prepositie (Van den Heuvel 

2006). 
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Om die reden lijken in de P1-positie geen nieuwe referenten genoemd te worden. Wanneer de 

spreker een referent introduceert, laat hij daar een pauze op volgen, waardoor de betreffende 

NP in de frame geplaatst wordt (Van den Heuvel 2006). Dit hangt nauw samen met het 

verschijnsel thematisering, dat besproken zal worden in hoofdstuk 6.3.  

Een werkwoordelijk predicaat bestaat meestal uit één werkwoord, maar kan ook een complex 

predicaat zijn. Daarbij wordt het werkwoord gevolgd door een zogenoemd postverb (PV), dat in 

een aantal gevallen niet onafhankelijk gebruikt kan worden. Deze V-PV-constructie kan 

verschillende morfosyntactische structuren hebben. De meest losse verbinding tussen twee 

werkwoorden vinden we in de zogenoemde onafhankelijke serialisatie, met de structuur SM-V, 

SM-V.4 Hierbij gaat het dus om twee volledig vervoegde werkwoorden binnen één intonatiefrase, 

die hetzelfde subject en (indien aanwezig) object hebben. Onafhankelijke serialisatie komt alleen 

voor bij werkwoorden die een positie of beweging uitdrukken, gecombineerd met een ander 

werkwoord (Van den Heuvel 2006). Een voorbeeld van onafhankelijke serialisatie is te zien in 

(4).  

(4) Vyark   iwáf   romá  vyedya    ro  rumahsakit. 

v<y>ark  i-wáf   romá  v<y>e=d-ya   ro  rumahsakit 

<3SG>lie  3SG-wait  son  <3SG>POS=3SG-SPC  LOC  hospital 

‘He stays waiting for his son in the hospital.’ (Van den Heuvel 2006:188) 

Een andere, strakker verbonden vorm van werkwoordelijke serialisatie wordt complex verb 

serialisation genoemd, met de structuur SM-V, V. Hierbij krijgt de PV dus geen inflectie (Van den 

Heuvel 2006). Een voorbeeld hiervan is te zien in (5), dat sterk lijkt op (4).  

 

(5) Vyark   wáf  romá  vyedya    ro  rumahsakit. 

v<y>ark  wáf  romá  v<y>e=d-ya   ro  rumahsakit 

<3SG>stay  wait  son  <3SG>POS=3SG-SPC  LOC  hospital 

‘He stays and guards his son in the hospital.’ (Van den Heuvel 2006:189) 

De meest strakke verbinding tussen de twee werkwoorden vinden we in de samengestelde 

werkwoorden, met de structuur SM-V-V. Bij werkwoordelijke serialisatie kan een beperkt aantal 

adverbia tussen beide werkwoorden worden gevoegd. Bij samengestelde werkwoorden is dit 

niet mogelijk (Van den Heuvel 2006).  

                                                             
4 In feite bestaat onafhankelijke serialisatie uit twee clauses met elk een eigen werkwoord als hoofd. Dit 

verschijnsel wordt hier echter besproken doordat complex verb serialisation en samengestelde 

werkwoorden, die hier nauw mee samenhangen, wel één clause vormen. 
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Een complex predicaat kan zowel transitief als intransitief zijn. Bij een transitief complex 

predicaat kan de V zowel transitief als intransitief zijn en is de PV doorgaans een onafhankelijk 

transitief werkwoord. Bij een transitief complex predicaat drukt de PV de relatie tussen het 

predicaat en het object uit, terwijl de V het middel waardoor die relatie tot stand wordt 

gebracht, uitdrukt. Bijvoorbeeld: frar (run) + srow (find, meet) betekent: ‘meet O while running’ 

(Van den Heuvel 2006:191). Bij een intransitief complex predicaat is de V altijd een intransitief 

werkwoord dat een beweging of positie aangeeft. De PV is meestal een in- of ambitransitief 

werkwoord, dat een plaats of beweging, zoals uitgedrukt door de V, specificeert. Bijvoorbeeld: 

mrán (walk) + kankunm (RED~bend) betekent ‘walk while bending down’ (Van den Heuvel 

2006:195).  

2.1.2 Nominale clauses 

Behalve verbale clauses kent het Biak ook nominale en locatief-existentiële clauses. Op beiden 

zal achtereenvolgens kort worden ingegaan. De meeste nominale clauses worden gevormd door 

een copula (iso) dat een subjects-NP en/of -pronomen verbindt met een predicaats-NP of              

-pronomen. Een voorbeeld van een nominale clause is te zien in (6).5  

(6) [Ransyo-rámna]NP    naiso    [nane]pronoun 

ransyo-rám=na    na-is-o    na-ne 

sweet.potato-leaf=3PL.INAN.SPC  3PL.INAN-PRED-O  PL.INAN-this 

‘The sweet potato leaves are these.’ (Van den Heuvel 2006:299) 

De copula iso wordt altijd voorafgegaan door een pronomen, dat, wanneer er ook een volle NP 

aan voorafgaat, functioneert als een soort agreement-markeerder op de copula (Van den Heuvel 

2006). Een nominale constructie die van bovengenoemde constructie afgeleid lijkt, is die waarbij 

de copula is ‘samengesmolten’ met het daaropvolgende pronomen tot een zogenaamd 

predicatief pronomen: is- of i- is een prefix van het pronomen geworden (Van den Heuvel 2006). 

Ten slotte is er nog een derde nominale constructie die hier op lijkt. Daarbij heeft het laatste 

element de vorm van een predicatief pronomen van de derde persoon enkelvoud, maar zonder 

de markeerder voor specifiekheid (SPC): een locatief-existentieel predicatief pronomen (Van 

den Heuvel 2006). Een voorbeeld daarvan is te zien in (7), waar dit het pronomen -ne (this) is.  

(7) Bapak   isne    ido (…) 

bapak   is-ne    ido 

mister   3SG.PRED-this  THEM 

‘If mister (the minister) is here, (…)’ (Van den Heuvel 2006:301) 

                                                             
5 Van den Heuvel (2006) gebruikt de gloss PRED (predicator) in plaats van COP (copula).  
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2.1.3 Locatief-existentiële clauses 

De laatstgenoemde vorm van nominale clauses lijkt erg op de locatief-existentiële clauses. Het 

belangrijkste verschil met het voornoemde soort nominale clauses is dat het predicatief 

pronomen in nominale clauses geanalyseerd kan worden als een subject en verwijst naar eerder 

genoemde referenten. Een locatief-existentieel element daarentegen verwijst niet naar een 

referent, maar drukt het bestaan van een subject uit (Van den Heuvel 2006). Een voorbeeld 

daarvan is te zien in (8). 

(8) Karuiya   iswa    kaker. 

karui=ya   is-wa    kaker 

stone=3SG.SPC  3SG.PRED-over.there  still 

‘The stone is still there.’ (Van den Heuvel 2006:324) 

Een locatief-existentieel predicaat wordt in veel gevallen onmiddellijk gevolgd door een ander 

predicaat met hetzelfde subject. In (9) volgt op het locatief-existentieel predicaat iswara het 

predicaat iyaw. Beide predicaten hebben rofan (dog) als subject. Dit lijkt een duratief aspect aan 

te duiden, aldus Van den Heuvel (2006).  

(9) Rofan  vyanineno     iswara 

rofan  v<y>=an-i-ne=no    is-wa-ra 

dog  <3SG>POS=GIV-3SG.SPC-this=also  3SG.PRED-over.there–to.o.there 

iyaw   rusa  nanine    vo  skofrar  káme. 

i-yaw   rusa  an- i-ne   vo  sko-frar  kám 

3SG-pursue  deer  GIV-3SG.SPC-this  SIM  3PC -run  all 

‘His dog was also on his way away pursuing this deer and so they walked all together.’ 

(Van den Heuvel 2006:324,325) 

2.2 De structuur van een multiclausale zin 

Een multiclausale zin bestaat uit meer dan één clause en heeft een specifieke, dalende intonatie 

waardoor het einde van de zin wordt aangegeven (Van den Heuvel 2006). De onderscheiden 

clauses in een zin kunnen op verschillende manieren met elkaar worden verbonden. Sommige 

talen, waaronder alle Europese talen, maken gebruik van co-ranking structures. Een zin is dan 

een samenvoeging van een aantal onafhankelijke clauses. Andere talen, zoals bijvoorbeeld een 

aantal Papoeatalen, hebben een chaining structure. Daarbij is het niet mogelijk om eenvoudig 

twee werkwoorden met dezelfde status samen te voegen tot één zin. In dat geval begint of 

eindigt een zin met een werkwoord dat een vollere structuur heeft dan de overige werkwoorden 

in de zin (Longacre 2007). Vergelijk daarvoor de data uit Selepet, een Papoeataal, in (10a, b, c).  



(10) a. Kawa ari-op 

  Kawa left 

  ‘Kawa left.’ 

 b. Kiap  ya taka-op. 

  patrol.officer that arrived 

  ‘That patrol officer arrived.’ 

 c. Kawa ari-mu kiap ya taka-op 

  ‘Kawa left and that patrol officer arrived.’ (Longacre 2007:375) 

In (10c) is -op (3SG.remote.past.tense) vervangen door -mu (3SG.subject.switch). Bij het 

samenvoegen van beide onafhankelijke werkwoorden, krijgt het tweede werkwoord een 

uitgebreidere inflectie dan het eerste werkwoord, dat geen tijdsaanduiding krijgt (Longacre 

2007).  

In het Biak kunnen onafhankelijke werkwoorden eenvoudig samengevoegd worden tot één zin, 

waarmee deze taal dus gebruik maakt van co-ranking structures. In paragraaf 2.2.1 wordt 

ingegaan op de structuur van een zin in het Biak. In paragraaf 2.2.2 tot 2.2.4 wordt 

respectievelijk ingegaan op geïntegreerde clauses, syndetische en asyndetische coördinatie.  

2.2.1 De structuur van een zin 

Van den Heuvel (2006:367) geeft de structuur van een zin in het Biak als volgt weer: 

(11)  

 

  (* betekent: één of meer van de constituenten tussen haakjes) 

De matrix-clause (weergegeven in hoofdletters) kan worden voorafgegaan door een frame, dat 

bestaat uit één of meerdere adverbia, NPs, PPs of clauses en kan ook worden gevolgd door één of 

meerdere clauses. In theorie is het aantal clauses in een zin oneindig. Het einde van het frame 

wordt gemarkeerd door een niet-finale intonatie. Daarnaast kan er aan het eind van het frame 

een topicmarkeerder worden gezet (ido of indo ‘THEM’), een conditionele markeerder (kada 

‘suppose that’) of een conjunctie (voi ‘but’ of vo ‘SIM’). Een andere, minder gebruikte manier om 

het frame te onderscheiden van de clause is om het frame te nominaliseren door er een 

pronominaal lidwoord achter te zetten. Dit kan ook worden geanalyseerd als een relatieve 

clause zonder hoofd (Van den Heuvel 2006). In (12) zien we een zin die eindigt met een dalende 

intonatie plus een pauze (#). Deze zin bestaat uit een matrix-clause (vyekhotba ro gereja) en een 
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clause die een frame vormt voor deze zin (pendeta tot en met minggu). Het frame wordt 

afgesloten door de conjunctie vo en een stijgende intonatie plus pauze (+).  

(12) Pendeta  nanine    hari  minggu  vo  + 

pendeta  an-i-ne   hari  minggu  vo  + 

minister  GIV-3SG.SPC-this  day  week   SIM  + 

-----------------------FRAME --------------------------------- 

vyekhotba   ro  gereja # 

v<y>e-khotba   ro  gereja 

<3SG>VBLZ-sermon  LOC  church 

-------------------CLAUSE ------------------- 

‘This teacher, (it was) on a Sunday (and), he preached in the church.’ (Van den Heuvel 

2006:369) 

Een zin kan echter niet alleen gevormd worden door clauses die elkaar opvolgen, maar ook door 

clauses die worden geïntegreerd in of deel zijn van een andere clause. Dit is het geval bij 

relatieve clause constructies en wanneer een werkwoord een clause als argument selecteert, 

complement-clauses genoemd. Deze geïntegreerde clauses kunnen de plaats innemen van het 

object of van de PP in de matrix-clause (Van den Heuvel 2006).  

2.2.2 Geïntegreerde clauses 

Een relatieve clause kan als volgt worden gedefinieerd: ‘A relative clause (RC) is a subordinate 

clause which delimits the reference of an NP by specifying the role of the referent of that NP in 

the situation described by the RC’ (Andrews 2007:206). Relatieve clauses verschillen in hun 

functie ten opzichte van de NP waar ze bij horen. Zo kan het subject van de relatieve clause 

coreferentieel zijn met het subject van de NP als geheel. In dat geval krijgt het werkwoord van de 

relatieve clause een prefix (v)e- (Van den Heuvel 2006). Een voorbeeld daarvan is te zien in (14). 

In plaats van subjectmarkering op het werkwoord veterima (receive) is er het prefix e-, dat 

aanduidt dat jemaat (church) het subject is van de relatieve clause.  

(13) Voi  jemaat   eveterima  papur   Mansernina, (…) 

voi  jemaat   e-veterima  pa~pur  Manseren=i=na 

but  church   REL-receive RED~back  Lord=iPROP=3PL.INAN.SPC 

‘But the churches that have received the Lord as the last, …’ (Van den Heuvel 2006:379) 

Wanneer de referent van de NP als geheel in de relatieve clause de functie van object inneemt, 

krijgt het werkwoord in de relatieve clause geen prefix (v)e-, maar de gebruikelijke 

subjectmarkering. In paragraaf 2.1.1 is opgemerkt dat bij een getopicaliseerd object een 
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resumptief pronomen de objectpositie in de clause kan innemen. Dit is echter niet mogelijk in 

een objectsrelatieve clause (Van den Heuvel 2006), zoals in het foutieve (14) is te zien. 

(14) * tugas  mkokyar  i  ve  inkonna 

tugas  mko-kyar  i  ve  inko=n=na 

task  2PL-entrust  3SG  to  1PL.EX=SEP=3PL.INAN.SPC 

 ‘the tasks that you have entrusted to us’ (Van den Heuvel 2006:380) 

Daarnaast bestaan er nog oblique relatieve clauses, waarvan de referent van de NP als geheel de 

functie heeft van een oblique argument in de relatieve clause, bijvoorbeeld: ‘De plaats waar wij 

zitten, …’. Een relatieve clause in het Biak kan ook voorkomen zonder hoofd, dus zonder een NP 

die door de clause gemodificeerd wordt, zoals te zien is in (15) (Van den Heuvel 2006).   

(15) Vena   rawenya,   (…) 

 ve-na   rawn=ya  

REL-have  foremost.section-3SG.SPC 

‘The one sitting in the front (of the canoe) …’ (Van den Heuvel 2006:382) 

Het tweede soort clauses dat deel uitmaakt van een andere clause, betreft de complement-

clauses. Er zijn namelijk een aantal werkwoorden die een clausaal argument vereisen of kunnen 

krijgen. Deze argument-clause kan worden voorafgegaan door een conjunctie dan wel direct 

volgen op het werkwoord, afhankelijk van het werkwoord dat het argument selecteert. Daarbij 

zijn er een aantal werkwoorden die vereisen dat het subject van de complement-clause 

coreferentieel is met het subject van de main-clause (Van den Heuvel 2006).  

(16)  Voi  mankroder  anya   imarisn  fa 

voi  man-kroder  an-ya   i-marisn  fa 

but  bird-frog  GIV-3SG.SPC  3SG-enjoy  CONS 

denf   ro  botol  anya   dori   va. 

d-enf   ro  botol  an-ya   do-ri   va 

3SG-sleep  LOC  bottle  GIV-3SG.SPC  inside-POS.SG  not 

‘But the frog did not like to sleep in the bottle.’ (Van den Heuvel 2006:372) 

In (16) zien we het werkwoord marisn (enjoy) dat hier een clause als argument krijgt. Deze 

clause wordt geïntroduceerd door de conjunctie fa (so that). De subjectmarkering in de 

complement-clause is coreferentieel met het subject van de main-clause, mankroder (frog).  



2.2.3 Syndetische coördinatie 

Zoals hierboven al is genoemd, is het Biak een taal die gebruik maakt van co-ranking structures. 

Twee of meer clauses met dezelfde werkwoordsstructuur kunnen samengevoegd worden tot 

een zin. Dit kan in het Biak zowel met als zonder conjunctie. In deze paragraaf zal worden 

ingegaan op coördinatie met conjunctie, syndetische coördinatie genoemd. In paragraaf 2.2.4 zal 

het gaan over asyndetische coördinatie: zonder conjunctie.  

Het Biak maakt in het samenvoegen van clauses veel gebruik van conjuncties. Deze kunnen op 

drie plaatsen staan: (a) de positie voor een intonatiepauze, meestal is dat de laatste positie van 

het frame, (b) de positie na een intonatiepauze, vaak aan het begin van een clause, en (c) een 

positie die noch wordt voorafgegaan noch wordt gevolgd door een pauze (Van den Heuvel 

2006). Behalve wat betreft de plaats in de clause, verschillen conjuncties ook in hun functie. De 

consecutieve conjunctie fa (so that) geeft een resultaat aan, zoals te zien in (17) waar fa één 

intonatiefrase vormt met de voorafgaande en daaropvolgende clause.  

(17) Surapapík   rao  mankoko  nanya   myunu 

su-ra~pa~pík   rao  man-koko  an-ya   m<y>un=u 

3DU-~RED~fight  until  bird-chicken  GIV-3SG.SPC  <3SG>kill=U 

ikák  anya   fa  imar. 

ikák  an-ya   fa  i-mar 

snake  GIV-3SG.SPC  CONS  3SG-die 

‘The two fought until the chicken hit the snake so that it died.’ (Van den Heuvel 

2006:390) 

Deze conjunctie wordt ook gebruikt in causatieve constructies. Kroeger (2004:192) beschrijft 

causatieven als ‘semantically complex events, in which one event causes another. The Actor of 

the first event is called the causer. The event that results from his action is called the caused 

event. The most prominent argument of the caused event, i.e. the argument which could be 

expressed as the subject of a simple clause describing that event is called the cause.’ In het Biak 

worden twee clauses daarbij verbonden door fa. Het meest gebruikte causatieve werkwoord is 

ve (give). Van den Heuvel (2006:392) geeft de volgende structuur van een causatieve constructie 

(18). Een voorbeeld daarvan is te zien in (19).  

(18) 
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(19) Vye      motor  anya   fa  imnai. 

v<y>e      motor  an-ya   fa  i-mnai 

<3SG>give     motor  GIV-3SG.SPC  CONS  3SG-stop 

<CAUSER>VERB OF CAUSATION  -------CAUSEE-------  CONJ  S-CAUSED EVENT 

‘He made / let the motor stop.’ (Van den Heuvel 2006:392)  

Hoewel er in (19) twee clauses aan elkaar verbonden worden, is de eerste clause incompleet 

zonder de eropvolgende clause.  

Ook adverbiale clauses worden geïntroduceerd door een conjunctie. Van den Heuvel (2006) 

beschrijft alleen adverbiale clauses die een reden aangegeven. Deze worden geïntroduceerd 

door kukr of va (because). Va wordt bijna uitsluitend na imperatieven en adhortatieven gebruikt. 

Vervolgens noemt Van den Heuvel (2006) de conjunctie vo (SIM), die eveneens tot de adverbiale 

conjuncties behoort (Thompson et al. 2007). Vo geeft aan dat twee clauses op hetzelfde moment 

plaatsvinden. Ma (and) is een conjunctie die twee elementen met dezelfde syntactische status 

aan elkaar verbindt. Dit kunnen zowel twee pronomina, twee NPs als twee clauses zijn. Net als 

vo en ma wordt de conjunctie ra (until) niet voorafgegaan of gevolgd door een pauze. Rao, dat 

dezelfde betekenis heeft als ra, wordt gebruikte in prepausale positie. De laatste 

veelvoorkomende conjunctie, indya (so), komt voor na een pauze. Deze wordt gebruikt om aan 

te geven dat de volgende clause logisch uit de context volgt of om iets uit te leggen dan wel 

samen te vatten (Van den Heuvel 2006).  

2.2.4 Asyndetische coördinatie 

Behalve syndetische coördinatie van clauses, is het in het Biak ook gebruikelijk om clauses 

zonder een conjunctie aan elkaar te verbinden. Hiertoe behoren de clauses met onafhankelijke 

werkwoordsserialisatie, zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. De werkwoorden geven aan dat 

twee gebeurtenissen sterk verweven zijn of direct op elkaar volgen. Daarnaast is het mogelijk 

dat een locatief-existentieel predicaat gevolgd wordt door een onafhankelijk werkwoord (Van 

den Heuvel 2006). Dit is te zien in (20) waar isya gevolgd wordt door denef.  

(20) Myám   ma  romámkun  anya   isya    denef. 

m<y>ám  ma  romá-mkun  an-ya   is-ya    d-enf 

<3SG>see  and  child-little  GIV-3SG.SPC  3SG.PRED-that  3SG-sleep 

‘He saw and there was the child sleeping.’ (Van den Heuvel 2006:412) 

In (20) worden de eerste twee clauses verbonden door de conjunctie ma (and), terwijl de 

tweede en derde clause zonder conjunctie aan elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt vaak wanneer 



de spreker in één adem een nieuwe referent wil noemen en een predicaat dat iets zegt over deze 

referent.  

Ook in instrumentele clauses wordt geen conjunctie gebruikt om deze clauses aan elkaar te 

verbinden. Het meest gebruikte werkwoord om het instrument aan te duiden is vuk (give). De 

structuur van een dergelijke clause tekent Van den Heuvel (2006:416) als volgt:  

(21)  

 

 

Het laatste werkwoord wordt een performatief werkwoord genoemd. De eerste NP geeft aan 

welk instrument gebruikt is. De subjectmarkering op het tweede werkwoord congrueert met het 

instrument, zoals te zien is in (22). 

(22) Vín  anya   vyuk   vraminsya 

vín   an-ya   v<y>uk  vramin=s-ya 

woman  GIV-3SG.SPC  <3SG>give  arm=3PL.AN-SPC 

skórkar      aisnáwe. 

s-kór-kar      ai-snáw 

3PL.AN-make.karate.movement-break  wood-branch 

‘The woman uses her arm(s) to break the branch.’ (Van den Heuvel 2006:416) 

Wanneer het instrument wordt uitgedrukt door een pronomen, is dat vrijwel altijd het 

pronomen van de derde persoon enkelvoud, ongeacht de grammaticale  kenmerken van de 

instrumentele NP waarnaar verwezen wordt. Het werkwoord in de tweede clause krijgt dan ook 

een 3SG-subjectmarkering. Een transitief performatief werkwoord kan gevolgd worden door 

een andere NP of een pronomen (Van den Heuvel 2006). 

De conjunctie kan bij het coördineren van clauses echter niet alleen weggelaten worden, 

wanneer er sprake is van serialisatie of instrumentele clauses, maar ook in de andere 

syntactische contexten, zoals te zien in (23). 

(23) Yason  war anya  yakun  na 

 ya-son  war an-ya  ya-kun  na 

 1SG-boil water GIV-3SG.SPC 1SG-cook 3PL.INAN.SPC 

nberovean  yan  na  yarbore. 

 n-be-rovean  y-an  na  ya-rbor-e 
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 3PL.INAN-VBLZ-food 1SG-eat 3PL.INAN.SPC 1SG-replete-E 

 ‘When I have boiled water (and) cooked it, it becomes food, I eat it (and) feel replete.’ 

(SSaz) 

Alle vijf de clauses in (23) zijn asyndetisch aan elkaar verbonden.  

2.3 De structuur van het Nederlands 

In tegenstelling tot het Biak, waar hoofd- en bijzinnen dezelfde volgorde hebben, is de 

woordvolgorde in het Nederlands in hoofd- en bijzinnen verschillend. De bijzin, met SOV-

volgorde, wordt beschouwd als de basisvolgorde van de zinsstructuur (24a). In de hoofdzin 

komt door middel van verb second het finiete werkwoord op de tweede positie te staan. 

Gewoonlijk verplaatst het subject dan naar de eerste positie, maar ook het object, adverbia en 

PP’s kunnen op de eerste positie geplaatst worden. Een voorbeeld is te zien in (24b-e), waar 

steeds een verschillende constituent op de eerste positie staat. 

(24) a. [Ik hoorde] dat Jan die portemonnee gisteren in de tuin gevonden heeft.  

 b. Jan heeft die portemonnee gisteren in de tuin gevonden.   

 c. Die portemonnee heeft Jan gisteren in de tuin gevonden.    

 d. Gisteren heeft Jan die portemonnee in de tuin gevonden.  

 e. In de tuin heeft Jan gisteren die portemonnee gevonden.  

 (Model 1991:60) 

Het infiniete werkwoord blijft aan het eind van de zin staan. Adverbia kunnen op verschillende 

plaatsen in de zin komen, zoals te zien aan gisteren in (25).  

(25)  a. Gisteren heb ik mijn broer een stuk taart gegeven. 

 b. Ik heb gisteren mijn broer een stuk taart gegeven.  

 c. Ik heb mijn broer gisteren een stuk taart gegeven.  

 d. Ik heb mijn broer een stuk taart gegeven gisteren.  

Clauses kunnen in het Nederlands aan elkaar verbonden worden door neven- en 

onderschikkende voegwoorden. Bij een nevenschikkend voegwoord is er sprake van twee 

hoofdzinnen, bij een onderschikkend voegwoord is er sprake van een hoofd- en een bijzin. 

Verdere relevante gegevens over de Nederlandse zinsstructuur zijn waar nodig in de lopende 

tekst verwerkt.  
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3. Tail-head linkage 

Nadat in het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de clause- en zinsstructuur in het Biak eruitziet, 

zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de syntactische mogelijkheden van tail-head linkage. De 

Vries (2005:363) geeft de volgende definitie van tail-head linkage: ‘Tail-head linkage (THL) is a 

way to connect clause chains in which the last clause of a chain is partially or completely 

repeated in the first clause of the next chain.’ We zagen echter al in paragraaf 2.2 dat het Biak 

geen chaining structures kent, maar gebruik maakt van co-ranking structures. Toch lijkt het erop 

dat ook in het Biak de spreker soms aan het begin van een nieuwe zin herneemt wat hij aan het 

eind van de vorige zin gezegd had. In dit hoofdstuk zal niet opnieuw worden ingegaan op de 

structuur van de tail-zin en -clause, waaruit elementen kunnen worden herhaald. Deze kan 

namelijk alle vormen aannemen zoals beschreven in hoofdstuk 2: de tail-clause kan nominaal, 

locatief-existentieel of verbaal zijn, kan zowel met als zonder conjunctie verbonden zijn aan de 

vorige clause en kan een zelfstandige dan wel geïntegreerde clause zijn. Uit het corpus blijkt dat 

de clause waaruit elementen herhaald worden, niet altijd de laatste clause van de vorige zin 

hoeft te zijn. In (1) is dit bijvoorbeeld de middelste clause van de tail-zin.  

(1) a. Yara yunu  mak  ansine 

ya-ra y-un=u  mak  an-si-ne 

1SG-go 1SG-take=U sago.pulp GIV-3PL.ANIM-SPC-this  

ma yarams  si  rawo sisren, 

 ma ya-rams si  rawo si-sren 

and 1SG-squeeze 3PL.ANIM until 3PL.ANIM-clean 

yuf  si  fa yasawn  si. 

y-uf  si  fa ya-san  si 

1SG-take 3PL.ANIM CONS 1SG-throw 3PL.ANIM 

‘I go to take this sago core and I squeeze it until it is clean, then I pick it up and 

throw it.’ (SSat) 

 b. Yarams  si  ra sisren, 

  ya-rams si  ra si-sren 

  1SG-squeeze 3PL.ANIM until 3PL.ANIM-clean 

navro   kam nberovean  wer. 

 na-vro   kam n-be-rovean  wer 

 3PL.INAN-finished all 3PL.INAN-VBLZ-food  again 
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 ‘I squeeze it until it is clean, when everything is finished, it has become food.’ 

(SSav) 

In paragraaf 3.1 zal beschreven worden welke elementen er wel en niet herhaald kunnen en 

moeten worden in de head-clause. In paragraaf 3.2 zal in worden gegaan op het materiaal dat 

aan de head-clause toegevoegd kan worden. Ten slotte wordt in paragraaf 3.3 stilgestaan bij de 

vraag of het Biak meerdere vormen van THL kent.  

3.1 Wat wordt herhaald? 

De tail-clause kan zowel een verbale, als een nominale of locatief-existentiële clause zijn. In deze 

paragraaf zal eerst worden ingegaan op de vraag wat er herhaald kan worden uit een nominale 

clause en locatief-existentiële clause. Vervolgens  wordt ingegaan op THL in verbale clauses.  

3.1.1 Nominale en locatief-existentiële clause 

Wanneer de tail-clause een nominale clause is, kan deze in zijn geheel herhaald worden, zoals in 

(2) te zien is.  

(2) a. Ransyo  naiso   nane. 

  ransyo  na-i-so   na-ne 

  sweet.potato 3PL.INAN-PRED-O 3PL.INAN.SPC-this 

  ‘The sweet potatoes are these.’ (Van den Heuvel 2006:299) 

 b. Ransyo  naiso    nane    bisa  kán  

  ransyo  na-i-so   na-ne   bisa k-án  

  sweet.potato 3PL.INAN-PRED-O 3PL.INAN.SPC-this can 1PL.INC-eat 

vepék na.  

ve-pék na 

as-raw 3PL.INAN 

‘The sweet potatoes are these, we can eat them raw.’ (V6b)  

Het is volgens de informanten eveneens mogelijk om het eerste nomen te herhalen in 

combinatie met het laatste pronomen of om alleen het pronomen te herhalen (3). De copula kan 

dus weggelaten worden, terwijl dit in een nominale clause op zich niet mogelijk is.  

(3) (Ransyo)  nane    bisa  kán   vepék na. 

 (ransyo) na-ne   bisa k-án  ve-pék na 

 (sweet.potato) 3PL.INAN.SPC-this can 1PL.INC-eat  as-raw 3PL.INAN 

‘These (sweet potatoes), we can eat them raw.’ (V8b) 
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Hierbij is ransyo nane echter geen nominale clause meer, maar een NP die in het frame van de 

volgende clause is geplaatst. Opvallend is dat het herhalen van de copula met het 

daaropvolgende pronomen niet mogelijk is. Dit zou men wel verwachten, aangezien in paragraaf 

2.1.2 is beschreven dat een nominale clause niet per se een volle NP hoeft te bevatten. 

Net als bij een nominale tail-clause is het ook bij een locatief-existentiële tail-clause mogelijk om 

de gehele clause te herhalen in de head-clause van de volgende zin. Daarnaast is het mogelijk om 

alleen het predicaat te herhalen, zoals te zien is in (4b) waar iswara uit (4a) is herhaald.  

(4) a. Indya ikak anya  iswara     kwar. 

  indya ikak an-ya  is-wa-ra    kwar 

  so snake GIV-3SG.SPC 3SG.PRED-over.there-to.o.there already 

  ‘So the snake was on his way already.’ (MIbj)  

b. Iswara     rya  ve bo 

  is-wa-ra    r<y>a  ve bo 

  3SG.PRED-over.there-to.o.there <3SG>go to upside 

  iwaryas    kwar  ido,  

  i-wa-r-yas    kwar  ido  

  3SG.SPC-to.o.there-to.o.there-up already  THEM # 

mankoko anine # , iwafe. 

 mankoko an-i-ne # i-waf-e 

 chicken     GIV-3SG.SPC-this  3SG-wait-E 

 ‘While he was out and he went upwards to up over there, the chicken waited.’ 

(MIbk) 

Bij een serialisatie van een locatief-existentieel predicaat plus een ander predicaat is het 

mogelijk om beiden, dan wel één van beiden te herhalen. Zo kan op (5a), zowel (5b), (5c) als 

(5d) volgen.  

(5) a. Ikak anya  iswara     rya  

ikak an-ya  is-wa-ra    r<y>a 

snake 3SG.SPC-this 3SG.PRED-over.there-to.o.there <3SG>go 

ve amber  veba  skovanine. 

ve amber  ve-ba  sko-v=an-i-ne 

to foreigner REL-big 3PC-POS=GIV-3SG.SPC-this 

‘The snake was out and went to the big boss.’ (MIbf) 
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b. Iswara     rya  vo mankoko  

 is-wa-ra    r<y>a  vo mankoko  

3SG.PRED-over.there-to.o.there <3SG>go SIM bird-chicken  

anine   iwafe. 

an-i-ne   i-waf-e 

GIV-3SG.SPC-this 3SG-wait-E 

‘While he was out and went, the chicken waited.’ (MIbk) 

c. Iswara     vo mankoko anine 

is-wa-ra    vo mankoko an-i-ne 

 3SG.PRED-over.there-to.o.there SIM bird-chicken GIV-3SG.SPC-this 

 iwafe. 

i-waf-e 

3SG-wait-E 

‘While he was out, the chicken waited.’ (V10) 

 d. Rya  mankoko anine iwafe. 

  r<y>a  mankoko an-i-ne i-waf-e 

  <3SG>go bird-chicken GIV-3SG.SPC-this 3SG-wait-E 

  ‘While he went, the chicken waited.’ (V11) 

3.1.2 Verbale clause 

Bij het bespreken van herhalingen uit een verbale clause, zal eerst worden stilgestaan bij wat 

herhaald kan of moet worden uit de kern van de clause. Vervolgens zal aandacht besteed 

worden aan herhalingen uit respectievelijk de P1-positie, de uitbreiding en het frame van de 

clause.  

Hoewel een verbale clause minimaal SM-V (O) als kern heeft, is het niet noodzakelijk de hele 

kern te herhalen in de head-clause van de volgende zin. Het is volgens de informanten mogelijk 

om alleen een objectspronomen of objects-NP te herhalen, zoals snari in (6), of alleen het 

werkwoord met subjectmarkering, zoals kofron in (7). Het werkwoord zonder subjectmarkering 

of alleen het subject herhalen is niet mogelijk. 

(6) a. diber  i ma ikofen  snari. 

  d-iber  i ma i-kofen  sna-r=i 

  3SG-return 3SG and 3SG-say mother-POS.SG=3SG 

  ‘... she returned it (the basket) and told her mother.’ (T3.13) 
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 b. Snari   bo dobo:  ‘Awin, (...).’ 

  sna-r=i   bo d-ob-o  awin 

  mother-POS.SG=3SG and 3SG-say-O mother 

  ‘Her mother and she said: “Mum, ...”’ (V19) 

 (7) a. kun  si  ra  korams   si. 

  k-un  si  ra  ko-rams  si 

  1PL.INC-take 3PL.ANIM to.o.there 1PL.INC-squeeze 3PL.ANIM 

  ‘... we bring it away and squeeze it.’ (SSaf) 

 b. Korams   ra  simnai,   nebaryam. 

  ko-rams  ra simnai  ne-baryam 

  1PL.INC-sqeeuze until 3PL.AN-stop 3PL.INAN.VBLZ-sago 

  ‘We squeeze (it) until it is ready and it becomes sago.’ (V32) 

Daarnaast is het ook mogelijk om alleen een gedeelte te herhalen dat niet tot de kern van de 

clause behoort, zoals een adverbium, kayam in (8), of een PP, zoals ro Ampombukor in (9). 

(8) a. Randak  kaku iwara,    mankoko   

  randak  kaku i-wa-ra    mankoko   

  beginning real 3SG.SPC-over.there-to.o.there bird-chicken  

iwarpu   ikake,   sivye  kayame. 

 i-warpu  ikak-e  si-vye  kayam-e 

 3SG-together.with snake-E 3PL.AN-live together-E 

 ‘In the very beginning, a chicken and a snake, they lived together.’ (MIab) 

 b. Kayam  voi, rasya  ido,   

  kayam  voi ras=ya  ido  

  together but day=3SG.SPC THEM  

ikak anine    nya  syapya    

ikak an-i-ne   n<y>a  syap=ya    

snake GIV-3SG.SPC-this  <3SG>have letter=3SG.SPC  

ro amber  veba  skovesi. 

ro amber   ve-ba  sko-ve=s-i 

LOC foreigner REL-big 3PC-POS=3SG-SPC 

‘Together, but, at a certain day, this snake got a letter from their big bosses.’ 

(V22) 
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(9) a. inja byekirim aya fa yafarkor ro Ampombukore. 

  inja be<y>kirim aya fa ya-farkor ro Ampombukor-e 

  so VBLZ<3SG>send   1SG to 1SG-study LOC Ampombukor-E 

  ‘... then, he sent me to continue my study in Ampombukor.’ (T15.11) 

b. Ro  Ampombukor     rao yaranda  yaksun      

ro Ampombukor     rao ya-ra-nda  y-ak-sun  

LOC Ampombukor    until 1SG-move-seaward 1SG-also-enter  

ro Korido. 

ro Korido  

LOC Korido 

‘In Ampombukor until (I graduated), then I continued my study in Korido.’ (V21) 

Tot nu toe is de herhaling van één constituent uit de tail-clause beschreven. Wanneer een 

constituent uit meerdere phrases bestaat, is het mogelijk een deel van deze phrases te herhalen. 

Daarmee is ook het herhalen van relatieve clauses optioneel. Ook is het volgens de informanten 

mogelijk om een relatieve clause te herhalen zonder het hoofd daarvan. In (10a) loopt het object 

van yafya tot bori, waarvan in (10b) alleen de kern yaf anya is herhaald.  

(10) a. Yawi Nusyado  dom   yafya   ro urek 

  Yawi Nusyado  d-om   yaf=ya   ro urek 

  Yawi Nusyado  3SG-clear.a.land garden=3SG.SPC LOC hill 

bero  mnu Sopen bande=ya   bori. 

 be-ro  mnu Sopen bar-nde=ya   bo-ri 

 REL-LOC village Sopen part-landward=3SG.SPC upside-POS.SG  

 ‘Yawi Nusyado cleared a garden at the hill which was located at the back 

(landward) of the Sopen village.’ (T7.09) 

 b. Dom   yaf anya  ra ibro (...) 

  d-om   yaf an-ya  ra i-bro 

  3SG.clear.a.land garden GIV-3SG.SPC until 3SG-empty 

  ‘He cleared the garden until it was completed, ...’ (T7.10) 

Wanneer een constituent enkelvoudig is, dat wil zeggen: uit één phrase bestaat, is het niet 

mogelijk om minder dan deze constituent te herhalen, zoals te zien in het foutieve (11b). Hier is 

alleen het nomen ikak (snake) herhaald, zonder het pronominale lidwoord anya. Anya moet 

noodzakelijk ook herhaald worden.  
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(11) a. Pyanai   sarak  vyanya    fa  

  p<y>anai  sarak  v<y>=an-ya   fa 

  <3SG>put.around bracelet <3SG>POS=GIV-3SG.SPC CONS 

ikak anya  iwur. 

 ikak an-ya  i-wur 

 snake GIV-3SG.SPC 3SG-wear 

‘He (the chicken) took off his bracelet so that the snake could wear it.’ (MIbc) 

 b. * Ikak iwur  i vo ... 

   ikak i-wur  i vo 

   snake 3SG-wear 3SG SIM 

iswara     kwar. 

 is-wa-ra    kwar 

 3SG.PRED-over.there-to.o.there  already 

 ‘Snake wore it (the bracelet) and had left already.’ (V30b) 

Wanneer er iets herhaald wordt uit de tail-clause, is dat dus minimaal één constituent. Het is ook 

mogelijk meerdere constituenten te herhalen zolang deze in de tail-clause op elkaar volgen en 

samen een grotere constituent vormen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het werkwoord plus 

object te herhalen of een object plus negatie, zoals te zien in (12). In de herhaling kan een object 

vervangen worden door een pronomen en een werkwoord of een PP kunnen vervangen worden 

door een synoniem. Het is dus niet mogelijk om alleen de subjects-NP plus een PP te herhalen 

(13). Het werkwoord dat daartussen staat, denf (sleep) in dit geval, moet dan verplicht ook 

herhaald worden.  

(12) a. daknayu   sarako    va. 

d-ak-na=u   sarak=o   va 

3SG-also-have=U  bracelet=nonSP.SG  not 

‘... he did not also have a bracelet.’ (MIam) 

 b. Indya sarako   va muraido + rya  imran 

  indya sarak=o  va muraido + r<y>a  i-mran 

  so bracelet=nonSP.SG not therefore + <3SG>go 3SG-walk 

syewar  na mansei vena  sarakoni. 

s<y>ewar na mansei ve-na  sarak=o=ni 

<3SG>seek  then  who  REL-have  bracelet=nonSP.SG=3SG.SPC 
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‘So he did not have a bracelet and therefore he went and looked for who had a 

bracelet.’ (MIao) 

(13) a. Mura  ido dek  ra  denef,  

  mura  ido d-ek  ra  d-enf 

  afterwards THEM 3SG-go.up to.o.there 3SG-sleep 

  dek  ra  denf  ro aividwome. 

  d-ek  ra  d-enf  ro ai-vidwom-e 

  3SG-go.up to.o.there 3SG.sleep LOC wood-upper.part-E 

  ‘After this he went to sleep, he went to sleep in the upper part of the tree.’ (MIbs) 

 b. * Mankoko anya  ro aividwome  rao 

   mankoko an-ya  ro ai-vidwom-e  rawo 

   bird-chicken GIV-3SG.SPC LOC wood-upper.part-E until 

  mesr arwo  babo kaku isnai  karkir. 

  mesr arwo  babo kaku i-snai  karkir 

  day morning new real 3SG-appear open 

  ‘The chicken in the upper part of the tree, until early dawn.’ (V27a) 

Wanneer de tail-clause een onafhankelijke serialisatie van werkwoorden bevat, is het volgens de 

informanten mogelijk om beide, dan wel één van beide werkwoorden te herhalen. In (14a) zien 

we serialisatie van sufrar subur. In (14b) is alleen het tweede werkwoord herhaald. Wanneer 

echter alleen het eerste werkwoord herhaald wordt en dat een intransitief werkwoord is, kan 

het object bij de serialisatie niet herhaald worden, aangezien een intransitief werkwoord geen 

object kan krijgen (14c). 

(14) a. Ro  diya  sumgak bo sufrar  subur   

ro di-ya  su-mgak bo su-frar  su-bur 

 LOC place-that 3DU-be.afraid and 3DU-run 3DU-leave 

inoken  ani. 

inoken an-i. 

basket GIV-3SG.SPC 

‘At that moment the two were afraid and ran leaving the basket.’ (T5.33) 

 b. Ro fyor subur  inoken anya  surower 

  ro fyor su-bur  inoken an-ya  su-rowr 

  LOC time 3DU-leave basket GIV-3SG.SPC 3DU-listen  
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ikak anya  dor  su. 

 ikak an-ya  d-or  su 

 snake GIV-3SG.SPC 3SG-call 3DU 

 ‘At the time the two leave the basket, the two heard the snake calling them.’ (V12) 

 c. Ro fyor sufrar  *[inoken anya]  surower 

  ro fyor su-frar  inoken  an-ya  su-rowr 

  LOC time 3DU-leave basket  GIV-3SG.SPC 3DU-listen  

ikak anya  dor  su. 

 ikak an-ya  d-or  su 

 snake GIV-3SG.SPC 3SG-call 3DU 

 ‘At the time the two ran *[the basket], the two heard the snake calling them.’ 

(V13b) 

Bij onafhankelijke serialisatie van werkwoorden daarentegen is het niet mogelijk om in de 

herhaling één van beide werkwoorden weg te laten, daarvoor is de betekenis van de 

werkwoorden te nauw verweven. Daarbij maakt het niet uit of het eerste werkwoord transitief 

of intransitief is. Dit is te zien in (15), wat een gedeelte is van een tekst over hoe men sago 

bereidt. 

(15) a. Korovn  i fe komun  uk i. 

  ko-rovn i fa ko-mun uk i 

  1PL.INC-fell 3SG CONS 1PL.INC-hit in.two 3SG 

  Rama  koso   bas i. 

  rama  ko-so   bas i 

  afterwards 1PL.INC-throw  loose 3SG 

  ‘After we have felled it, we cut it. Then we split it (the trunk).’ (SSab) 

 b. * Kobas  i insape kufu   amaw. 

   ko-bas  i insape k-uf-u   amaw 

   1PL.INC-loose 3SG then 1PL.INC-pick.up-U pickaxe 

  ‘We loose it, then we pick up the hoes.’ (V14) 

 c. * Koso   i insape kufu   amaw. 

   ko-so   i insape k-uf-u   amaw 

   1PL.INC-throw  3SG then 1PL.INC-pick.up-U pickaxe 

  ‘We throw it, then we pick up the hoes.’ (V16) 
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d. Koso   bas i insape kufu   amaw. 

ko-so   bas i insape k-uf-u   amaw 

1PL.INC-throw  loose 3SG then 1PL.INC-pick.up-U pickaxe 

‘We  split it and then we pick up the hoes.’ (SSac) 

In (15a) zien we de serialisatie koso bas, waarbij alleen het eerste werkwoord subjectmarkering 

krijgt. In (15b) is alleen het tweede werkwoord herhaald inclusief de subjectmarkering van het 

eerste werkwoord. In (15c) is alleen het eerste werkwoord herhaald. Beide manieren van 

herhaling zijn echter niet mogelijk. De combinatie van werkwoorden betekent namelijk 

‘schillen’, terwijl so ‘gooien’ en bas ‘losmaken’ betekent. De enige juiste manier van herhaling is 

dus te zien in (15d). Wanneer een werkwoord reduplicatie heeft, is het mogelijk dit werkwoord 

zonder reduplicatie te herhalen, zoals te zien aan sikif in plaats van sikafkif in (16).  

(16) a. Mankoko sine        ma simran   

  mankoko s-i-ne        ma si-mran  

  bird-chicken 3PL.AN-SPC-this   TOP 3PL.AN-walk   

sikafkif   ker. 

si~kaf~kif  ker  

3PL.AN~RED~pick continually  

‘These chickens, they walk and pick continually.’ (MIda) 

b. Sikif  fa ssewar  sarak  ine. 

  si-kif  fa s-sewar sarak  i-ne 

  3PL.AN-pick CONS 3PL.AN-seek bracelet 3SG.SPC-this 

  ‘They pick and look for the bracelet.’ (V41b) 

De elementen uit het frame van de tail-clause, zoals een conjunctie en een NP of PP van tijd, 

kunnen optioneel wel en niet herhaald worden. Hoewel een element uit het frame niet één 

constituent vormt met een element uit de kern van de clause, kunnen deze toch samen herhaald 

worden. In (17) is een voorbeeld te zien van de herhaling van een NP uit het frame in combinatie 

met het werkwoord.  

(17) a. Ras  ine  kovors  ro sorn  ine. 

  ras i-ne  ko-vors ro sorn  i-ne 

  day 3SG.SPC-this 1PL.INC-row LOC deep.sea 3SG.SPC-this 

  ‘This day we sail on this deep sea.’ (Van den Heuvel 2006:427)  
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 b. Ras ine  kovors  ma kas  pinam. 

  ras i-ne  ko-vors ma k-as  pinam 

  day 3SG.SPC-this 1PL.INC-row and 1PL.INC-swim sea.cucumber  

  ‘This day we sail and we swim for sea cucumber.’ (V26) 

Concluderend kan gezegd worden dat bij herhaling in het Biak minimaal één enkelvoudige 

constituent uit de tail-clause herhaald moet worden. Wanneer er meer dan één constituent 

herhaald wordt, moeten deze constituenten in de tail-clause op elkaar volgen en samen een 

grotere constituent vormen. Dit laatste criterium geldt niet voor elementen uit het frame in 

combinatie met elementen uit de kern van de clause. Een constituent uit de P1-positie kan alleen 

in combinatie met ten minste het werkwoord herhaald worden. Deze mogelijkheden verschillen 

daarmee zeer van het Nederlands. Zoals blijkt uit (18) moet in het Nederlands minimaal de kern 

van de clause herhaald worden.  

(18) a. Gisteren gaf Jan zijn vrouw een bos bloemen.  

 b. * Jan gaf en daarna gingen ze uit eten. 

 c. * Jan gaf zijn vrouw en daarna gingen ze uit eten. 

 d. * Zijn vrouw een bos bloemen en daarna gingen ze uit eten. 

 e. * Een bos bloemen en daarna gingen ze uit eten. 

 f. * Gisteren gaf (Jan) en daarna gingen ze uit eten.  

 g. Hij gaf zijn vrouw een bos bloemen en daarna gingen ze uit eten.6  

3.2 Wat wordt toegevoegd? 

Er zijn verschillende mogelijkheden om iets toe te voegen in de head-zin, wat niet in de tail-

clause aanwezig was. Het is echter niet mogelijk om de head-zin alleen uit herhaling te laten 

bestaan. Er moet verplicht iets nieuws toegevoegd worden, of in de head-clause of door één of 

meer clauses aan de head-clause toe te voegen. Materiaal dat wordt toegevoegd in de head-

clause zelf, kan bestaan uit een conjunctie en/of een PP van tijd in het frame (zie (14b) 

hierboven). 

(19) a. ramnai  sube  snewar  oser fa suyun  i. 

  ramnai  su-be  snewar  oser fa suy-un  i 

  afterwards 3DU-want belly  one CONS 3DU-take 3SG

  ‘… then, the two agreed to take him.’ (T5.39) 

                                                             
6 Het gaat in (17) om de syntactische mogelijkheden van herhaling in het Nederlands. In de praktijk wordt 

dit zelden zo herhaald, maar wordt hier een adverbiale clause van gemaakt: ‘Nadat hij zijn vrouw een bos 

bloemen gaf, gingen ze uit eten.’ 
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 b. Inja suyun  i kukro   inoken    anya       bo subur. 

  inja suy-un  i kukr=o   inoken    an-ya   bo su-bur 

  so 3DU-take 3SG with=O   basket    GIV-3SG.SPC   and 3DU-leave 

  ‘So they took him with the basket and went home.’ (T5.40) 

In (19) wordt de conjunctie inja (so) toegevoegd aan de head-clause. De subjectmarkering uit de 

tail-clause kan in de head-clause uitgebreid worden door er een NP aan vooraf te laten gaan, 

zoals te zien is in (20). 

(20)  a. ma ikofen  snari. 

  ma i-kofn  sna-r=i 

  and 3SG-say mother-POSS.SG=3SG 

  ‘… and she told (it) her mother.’ (T3.13) 

 b. Inggini ikofen  snari   bo dobo,  (…) 

  Inggini i-kofn  sna-r=i   bo d-ob=o 

  Inggini 3SG-say mother-POSS.SG=3SG and 3SG-say=O 

  ‘Inggini told her mother and said: …’ (T3.14) 

Na het herhaalde materiaal kan in de head-clause een objects-NP worden toegevoegd. Dit kan 

alleen als de clause een ambitransitief werkwoord bevat. De objects-NP hoeft niet eerder in de 

tekst genoemd te zijn, zoals te zien is in (21).  

(21) a.  Yomga   paik byena                namnis   

  Yomga   paik b<y>e=na               na-mnis  

  name.of.a.person month <3SG>POS=3PL.INAN.SPC       3PL.INAN-fit 

fa ikapar. 

fa i-kapar 

CONS 3SG-give.birth 

‘… Yomga’s months were enough for her to give birth.’ (T5.89) 

 b. Inja ikapar   ikak mgun ri  samfur. 

  inja i-kapar   ikak mgun ri  samfur 

  so 3SG-give.birth.to snake little NUM.LNK ten 

  ‘So she gave birth to ten little snakes.’ (T5.90) 

Andere elementen die toegevoegd kunnen worden aan de head-clause, zijn een PP, een 

adverbium, een conjunctie en een focusmarkeerder.  
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(22) a. bo dadoi. 

  bo d-ado 

  and 3SG-go.down 

  ‘… and she went down.’ (T3.12) 

 b. Dadoi  rarbab   i, (…) 

  d-ado  rar-bab  i 

  3SG-go.down to.o.there-down FOC 

  ‘She went down, …’ (T3.13) 

In (22) wordt een adverbium toegevoegd dat een richting aanduidt, plus een focusmarkeerder. 

Terwijl in (19) te zien was dat een conjunctie voor het herhaald materiaal werd ingevoegd, is in 

(23) te zien dat een conjunctie wordt toegevoegd na het herhaalde materiaal.  

(23) a. Binwani  susae  randi  sumame. 

  Binwan-i  su-sae  ran-ri  su-mam-e 

  name.of.a.person-3SG 3DU-go.out to.o.there-out 3DU-see-E 

  ‘… Binwan (and someone else) went outside to have a look.’ (T1.20) 

 b. Sumam  ido, romawa ani  dado   

  su-mam ido romawa an-i  d-ado   

  3DU-see when child  GIV-3SG.SPC 3SG-go.down  

mumfes. 

mu-m-fes 

PATH-to.here-down  

‘When the two had a look, the young man came down.’ (T1.21) 

Wanneer er na de head-clause nog één of meer clauses worden toegevoegd, begint de clause 

volgend op de head-clause vaak, maar niet noodzakelijk, met een conjunctie. Wanneer de head-

clause eindigt op een conjunctie (23), een PP van tijd of een focusmarkeerder (24) begint de 

daaropvolgende clause niet met een conjunctie.  

(24) a. isu  roro yu karui na  bab na. 

  i-su  roro u karui na  bab na 

  3SG-stick.out LOC U stone 3PL.INAN.SPC down 3PL.INAN.SPC 

  ‘… he inserted (his head) below the rocks.’ (T3.35) 
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b. Isu  randum  i in ansya   

  i-su  ran-rum  i in an-s-ya   

  3SG-stick.out to.o.there-inside FOC fish GIV-3PL.AN-SPC 

snas. 

s-nas 

3PL.AN-smell 

‘He inserted (it) inside, the fish smelled, …’ (T3.36) 

Aan de herhaling in de head-clause wordt dus altijd iets toegevoegd in het Biak. Dit kan een 

conjunctie of een NP of PP van tijd zijn in het frame. In P1-positie kan een subjects-NP komen en 

in de kern van de clause een objects-NP. Na de kern kunnen nog een PP, een adverbium, een 

conjunctie en een focusmarkeerder toegevoegd worden. Het Nederlands kent grotendeels 

dezelfde mogelijkheden, zoals blijkt uit (25).  

(25) a. Hij maakt macaroni klaar.  

 b. Nadat hij macaroni klaargemaakt heeft, maakt hij nog een kom sla.  

 c. Op de dag dat hij macaroni klaarmaakte, maakt hij ook een kom sla. 

 d. Koert maakt macaroni klaar en ook nog een kom sla.  

 e.  Hij maakt macaroni klaar op zijn werk en neemt het mee naar huis.  

 f. Hij maakt de macaroni snel klaar en zet het in de koelkast voor vanavond.  

Het Nederlands heeft geen focusmarkeerder. Verder lijkt het in het Nederlands niet mogelijk om 

een object toe te voegen. Bij een transitief werkwoord wordt het object namelijk al verplicht 

herhaald uit de tail-clause. Ambitransitieve werkwoorden hebben vaak een andere betekenis als 

ze een object krijgen, vergeleken met hetzelfde werkwoord zonder object. Door zo’n werkwoord 

te herhalen en een object toe te voegen, zou er dus een betekenisverschuiving optreden.  

3.3 Vormen van THL 

De Vries (2005) onderscheidt twee vormen van THL. De default of ongemarkeerde vorm om 

zinnen aan elkaar te verbinden, volgt uit de default vorm om clauses aan elkaar te verbinden. In 

veel Papoeatalen worden bijvoorbeeld switch reference constructies gebruikt om twee clauses 

aan elkaar te verbinden.7 De default vorm van THL, ook wel chained THL genoemd, maakt dan 

eveneens gebruik van switch reference om zinnen aan elkaar te verbinden. In sommige talen is 

de ongemarkeerde vorm de enige manier om zinnen aan elkaar te verbinden. In andere talen 

kan THL ook gebruik maken van de gemarkeerde vorm om clauses te verbinden. De herhaalde 

clause neemt dan de vorm aan van een NP. Deze NP is een theme voor de eigenlijke clause, wat 

                                                             
7 Voor een korte toelichting op switch-reference, zie voetnoot 2 op pag. 8.   
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inhoudt dat deze syntactisch niet met de clause verbonden is, maar wel pragmatische relevantie 

daarvoor heeft. Om deze reden wordt dit thematized THL genoemd.  

Van den Heuvel (2006) beschrijft voor het Biak twee manieren om zinnen aan elkaar te 

verbinden. Net als clauses kunnen zinnen zowel met als zonder conjunctie aan elkaar verbonden 

worden. Dit is de eerste, ongemarkeerde manier om zinnen te verbinden. De gemarkeerde 

manier is door de clause in het frame te nominaliseren, zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. THL 

blijkt vrijwel uitsluitend voor te komen in combinatie met ongemarkeerde zinsverbinden. In het 

corpus komt slechts één geval voor van een tail-head verbinding door middel van een 

genominaliseerde clause.  

(26) a. fafyar ine  efnai  fa sikofn  vo sove 

  fafyar i-ne  e-fnai  fa si-kofn  vo s-ove 

  story 3SG.SPC-this REL-cause CONS 3PL.AN-speak SIM 3PL.AN-say 

  na korowr  rirya    kada,  arwo  

  na ko-rowr ri=i-rya   kada  arwo  

  then 1PL.IN-hear GEN.SG=3SG.PRED-ANAPH suppose.that morning 

babo na indo mankokosya   sor  ker, 

babo na indo mankoko=s-ya   s-or  ker 

new then then bird.chicken=3PL.AN-SPC 3PL.AN-call continually 

 na sor  rawo meser. 

na s-or  rawo meser 

then 3PL.AN-call until following.day 

‘... this story is the cause that they say that when we would listen in the early 

morning, (we would hear that) the chickens still call, they call until it’s become 

morning.’ (MIcr) 

 b. Indya sor  ker  ine, 

  indya s-or  ker  i-ne 

  so 3PL.AN-call continually 3SG.SPC-this 

sor  sewar ikak anine   sa isambern. 

 s-or  sewar ikak an-i-ne   sa i-sambern 

 3PL.AN-call seek snake GIV-3SG.SPC-this so.that 3SG-fast 

 ‘So this continual calling, they try to call the snake in order that it will be fast.’ 

(MIcx) 
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De tekst in (26) is te vinden aan het eind van het verhaal over de kip en de slang. De spreker 

geeft aan dat het korte verhaal hier stopt en hij geeft aan dat dit verhaal de oorzaak beschrijft 

waarom men ’s ochtends vroeg de kippen al kan horen. In (26b) herhaalt de spreker de 

voorlaatste clause uit (26a). Deze clause wordt genominaliseerd door middel van het 

pronominale lidwoord ine en heeft de functie van een theme: syntactisch is er geen verbinding 

tussen de genominaliseerde clause in het frame en de eropvolgende clause, pragmatisch heeft 

het frame wel relevantie voor het vervolg.  

De Vries (2005) beschrijft dat er niet alleen een verschil in vorm is tussen chained en thematized 

THL, maar ook een verschil in betekenis. Wanneer een taal namelijk beide vormen van THL 

heeft, wordt chained THL gebruikt bij een gecontinueerde event-line. Thematized THL 

daarentegen signaleert discontinuïteit: ‘The continuity of the event line is interrupted for special 

purposes such as giving background information, additions to information presented in the 

previous chain or setting the stage for a climactic or unexpected peak event in the coming chain’ 

(De Vries 2005:373). In (26b) is er inderdaad sprake van een onderbroken event-line. De spreker 

geeft in (26a) aan dat hij aan het eind van zijn verhaal is gekomen. Vervolgens geeft hij in vier 

zinnen, waarvan (26b) de eerste is, nog een korte samenvatting van het verhaal. Op basis van dit 

ene voorbeeld is het echter niet mogelijk om aan te geven of bovengenoemd verschil in 

betekenis in het Biak inderdaad samenvalt met beide vormen van THL. In (27b) is te zien hoe de 

spreker van hetzelfde verhaal op een eerder moment al een samenvatting heeft gegeven. In 

(27c) pakt hij daarna door middel van chained THL in combinatie met het voegwoord de event-

line uit (27a) weer op. Hier gebruikt hij dus geen thematized THL. 

(27) a. Ikak anya  iwur  i vo ... 

  ikak an-ya  i-wur  i vo 

  snake GIV-3SG.SPC 3SG-wear 3SG SIM 

iswara     kwar. 

 is-wa-ra    kwar 

 3SG.PRED-over.there-to.o.there  already 

 ‘The snake wore it (the bracelet) and had left already.’ (MIbe) 

b. ‘But this story, they say... this snake this chicken their boss, the place he lived in 

was a high place.’8 (MIbg) 

c. Indya  ikák  anya  iswara      kwar. 

indya  ikák  an-ya   is-wa-ra     kwar 

                                                             
8 Op deze gethematiseerde zin zal in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan.  
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so  snake  GIV-3SG.SPC  3SG.PRED-over.there-to.o.there  already 

‘So the snake had left already.’ (MIbj) 

Gesteld kan worden dat het Biak qua vorm zowel chained als thematized THL kent, hoewel het 

laatste soort slechts minimaal voorkomt. Om te kunnen bepalen of er ook een verschil in 

betekenis tussen beide vormen van THL in het Biak is, is een uitgebreider onderzoek 

noodzakelijk.  
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4. Adverbiale clauses 

Thompson et al. (2007:273) definiëren tail-head linkage als volgt: ‘Something mentioned in the 

last sentence of the preceding paragraph is referred to by means of back-reference in an 

adverbial clause in the following paragraph.’ Wanneer ze spreken over THL binnen een 

paragraaf, gebruiken ze daarvoor de term lexical overlap. ‘Lexical overlap is the primary mode of 

intersentential connection, i.e., a sentencej may include in it part of sentencei or a paraphrase of 

all or part of sentencei’ (Thompson et al. 2007:275). Deze definitie is dus veel breder dan van die 

van De Vries (2005), zoals genoemd in hoofdstuk 3. Thompson et al. (2007) spreken namelijk 

niet over het herhalen van een werkwoord, als kenmerk van THL, maar slechts over een deel van 

de zin. Dit zinsdeel kan ook geparafraseerd zijn, wat dus veel verder gaat dan het gebruik van 

synoniemen in de herhaling. Een voorbeeld daarvan is te zien in (1).  

(1) a. The slices soon disappeared, and every now and then a trinket or a coin was  

discovered. (…) 

 b. But when the cake was all eaten, there was no sign of any magic star. (Thompson 

et al. 2007:278). 

In (1b) zien we het begin van een nieuwe paragraaf, wat een duidelijke parafrase is van de head-

clause van (1a). Interessant in de definitie van THL, zoals Thompson et al. (2007) die geven, is de 

directe verbinding met adverbiale clauses. ‘This [lexical, MP] overlap may be via a sentence 

margin filled by an adverbial clause. Typical introducers of such clauses are the elements when, 

while, after, although, because, in that, since, in order to, if, even if. A sentence margin (especially a 

time margin) may, however, be filled by a noun phrase or a time phrase of some sort’ 

(Thompson et al. 2007:275). In dit hoofdstuk gaat het opnieuw over de syntactische 

eigenschappen van THL. Nu staat de vraag centraal of THL in het Biak de vorm heeft van een 

adverbiale clause (paragraaf 4.1). In paragraaf 4.2 zal ingegaan worden op gestileerde 

adverbiale clauses.  

4.1 THL als adverbiale clause 

Thompson et al. (2007) onderscheiden twaalf typen adverbiale clauses, namelijk: time, location, 

manner, purpose, reason, circumstantial, simultaneous, conditional, concessive, substitutive, 

additive en absolutive clauses. Van alle tail-head verbindingen die voorkomen in de gebruikte 

Biakse teksten, is er in slechts drie gevallen sprake van een adverbiale head-clause. In alle 

gevallen gaat het daarbij om een simultane adverbiale clause. In (2b) is een voorbeeld te zien 

van zo’n adverbiale clause, die eindigt op de conjunctie ido (when).  
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(2) a. Binwani  susae  randi  sumame. 

  Binwan=i  su-sae  ran-ri  su-mam-e 

  Binwan=iPROP 3DU-exit to.o.there-out 3DU-see-E 

  ‘… Binwan (and someone else) went outside to have a look.’ (T1.20) 

 b. Sumam  ido, romawa ani  dado   

  su-mam ido romawa an-i  d-ado   

  3DU-see when child  GIV-3SG.SPC 3SG-descend  

mumfes. 

mu-m-fes 

PATH-to.here-down 

‘When the two had a look, the young man came down.’ (T1.21) 

In (3) is een voorbeeld te zien van een simultane adverbiale clause die begint met een PP van 

tijd.  

(3) a. bo sufrar  subur  inoken  ani. 

  bo su-frar  su-bur  inoken  an-i 

  and 3DU-run 3DU-leave basket  GIV-3SG.SPC 

  ‘... and (the two) ran leaving the basket.’ (T5.33) 

 b. Ro fyor sufrar  subur  anya,    

  ro fyor su-frar  su-bur  an-ya 

  LOC part 3DU-run 3DU-leave GIV-3SG.SPC 

suroweru ikak anya (…) 

su-rower=u ikak an-ya 

3DU-listen=U snake GIV-3SG.SPC 

‘At the time the two ran leaving the basket, the two heard the snake …’ (T5.34) 

In één geval is er sprake van een adverbiale purpose clause. Zoals te zien in (4) gaat het hier 

echter om een herhaling van een purpose clause uit de tail-zin. Hoewel de eerste clause van de 

tail-zin niet letterlijk is overgenomen in de eerste clause van de head-zin, zijn de volgende 

clauses van de tail-zin wel letterlijk overgenomen in de head-zin. Het gaat hier dus ook niet om 

een herhaling die in de head-zin de vorm aanneemt van een adverbiale clause. 
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(4) a. Amber  veba9  skovesya   fa, na 

  amber  ve-ba  sko-ve=s-ya   fa na 

  foreigner REL-big 3PC -POS=3PL.AN-SPC  CONS then 

  ive  rya  isrow  kukru amber  

  i-ve  r<y>a  i-srow  kukr-u amber  

  3SG-want <3SG>go 3SG-meet with-U foreigner 

  skovedine. 

  sko-ve=d-i-ne 

  3PC-POS=3SG-SPC-this 

  ‘Their big bosses, so that he would come and meet his boss of theirs.’ (MIae) 

 b. Amber  skovedya  dor  i fa 

  amber  sko-ve=dya  d-or  i fa 

  foreigner 3PC-POS=3SG-SPC 3SG-call 3SG CONS 

  ive  rya  isrow  kukr i. 

  i-ve  r<y>a  i-srow  kukr i 

  3SG-want <3SG>go 3SG-meet with 3SG 

  ‘The official of the three of them called him to come and meet him.’ (MIaf) 

Hoewel de head-clause dus zeer zelden een adverbiale clause is, lijkt deze vaak wel te fungeren 

als een matrix-clause, waar een adverbiale clause op kan volgen. Dit kunnen verschillende 

soorten adverbiale clauses zijn. In (5) is een voorbeeld te zien van een adverbiale clause van tijd, 

geïntroduceerd door de conjunctie rawo (until). Het werkwoord surapapik is herhaald uit de 

tail-clause van de voorgaande zin.  

(5)  Surapapik    rawo  mankoko  nanya   myunu 

su-rapapik     rawo  mankoko  an-ya   m<y>un=u 

3DU-(start.to.)fight.each.other  until  bird-chicken  GIV-3SG.SPC  <3SG>hit=U 

ikak  anya   fa  imar. 

ikak  an-ya   fa  i-mar 

snake  GIV-3SG.SPC  CONS  3SG-die 

'They fought until the chicken hit the snake so that he died.' (MIci)  

                                                             
9 Amber veba (big foreigner) is hier gebruikt in de betekenis van ‘government official’.  
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In (6) staat een voorbeeld van een herhaalde clause (P1 SM-V), waarop een consecutieve 

adverbiale clause volgt. Deze adverbiale clause wordt geïntroduceerd door de conjunctie fa 

(CONS).  

(6) Mankoko anya  ikvok  fa 

 mankoko an-ya  i-kvok  fa 

 bird-chicken GIV-3SG.SPC 3SG-get.up CONS 

 kyon   myam  wark (…) 

 k<y>on m<y>am wark  

 <3SG>sit <3SG>see guard  

 ‘The chicken got up to sit and guard.’ (MIbw) 

Een laatste voorbeeld is te zien in (7), waar de herhaling wordt gevolgd door een reason 

adverbiale clause, geïntroduceerd door de conjunctie va (because). Hierbij is er echter sprake 

van herhaling binnen één zin: het werkwoord wor wordt hernomen.  

(7) vo  dove:  “na yara vo yayar  ido,  wore, 

 vo d-ove  na ya-ra vo ya-yar  ido wor-e 

 SIM 3SG-say then 1SG-go SIM 1SG-late THEM 2SG-call-E 

wor  va  na yarower.” 

 wor  va  na ya-rowr 

 2SG-call because then 1SG-hear 

 ‘… and he said: “When I will be away and be late, call me (lit. call, call) and I will 

(certainly) listen.’” (MIbl) 

Hoewel de head-clause in het Biak dus zelden de vorm krijgt van een adverbiale clause, kan deze 

vaak wel vertaald worden met een adverbiale clause. Een voorbeeld is te zien in (8). 

(8) a. Kofron  i rama  korovn  i. 

  ko-fron  i rama  ko-rovn i 

  1PL.INC-clean 3SG afterwards 1PL.INC-fell 3SG 

  ‘We clean it and then we fell it.’ (SSab)  

b. Korovn  i fe komun  uk i. 

  ko-rovn i fa ko-mun uk i 

  1PL.INC-fell 3SG CONS 1PL.INC-hit in.two 3SG 

  ‘After we have felled it, we cut it.’ (SSab) 
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(8b) is vertaald als een adverbiale clause van tijd, hoewel dit in het Biak niet is gemarkeerd door 

een conjunctie. Een Nederlands voorbeeld van herhaling in de vorm van een adverbiale clause is 

te zien in (9). 

(9) a. Karel pakte zijn fiets en ging naar de winkel. 

b. * Hij ging naar de winkel en ontmoette zijn vriend.  

c. Toen Karel naar de winkel ging, ontmoette hij zijn vriend. 

Hoewel (9b) een goede grammaticale zin is, is het in het Nederlands vreemd om dit op (9a) te 

laten volgen. In (9c) is te zien dat herhaling in het Nederlands niet alleen de betekenis, maar ook 

de vorm van een adverbiale clause moet hebben. Qua betekenis kan herhaling in het Biak zowel 

als het Nederlands een adverbiale clause zijn. In het Nederlands krijgt dit echter verplicht een 

adverbiale conjunctie, terwijl dit in het Biak slechts zelden gebeurt. 

4.2 Summary-head linkage 

Tot nu toe is het steeds gegaan om woordelijke herhaling dan wel herhaling door middel van een 

synoniem of coreferent van (een deel van) de tail-clause in de head-clause. In plaats van deze 

woordelijke herhaling maken veel Papoeatalen ook gebruik van werkwoorden met een 

algemene betekenis, zoals ‘doen’, ‘zijn’ of ‘zeggen’, soms samen met een demonstrativum, om 

terug te wijzen naar een handeling in de voorgaande zin. Dit kan dan vertaald worden met ‘dat 

gedaan hebbend’. De Vries (2005) noemt dit generic verb linkage. Thompson et al. (2007) 

noemen hetzelfde verschijnsel summary-head linkage (SHL). Omdat uit het vervolg zal blijken 

dat het de vraag is of het hier nog om werkwoorden gaat, zal ik deze laatste term aanhouden. 

SHL kan zowel plaatsvinden tussen paragrafen als binnen paragrafen.10 Een voorbeeld van SHL 

uit het Wambon, een Papoeataal, is te vinden in (10). 

(10) a. Mitukhup  ali-kndeva-n-o     kit-mbe-te / 

all   wrap.in.leaves-1PL.PRES-TR-COORD  finished-SS.SEQ-COORD 

manggo-te  lava-lepo. # 

jaw-COORD  take-1SG.PAST 

‘I wrapped it all in leaves and took the jaw.’ 

b.  Ja-mo-mbel-o /   ketop   kenop   selem-ka / 

thus.do-SS.SEQ-COORD  in.their.turn  hindleg  other.side-on 

jamo   jakhop  hala-lev-o /    jamo 

                                                             
10 Sommige talen, zoals het Kasua (Logan 2007) maken hierin onderscheid: THL komt dan alleen voor 

binnen paragrafen, terwijl SHL alleen voorkomt bij paragraafovergangen.  
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thus.do.SS  them  put.down-1SG.NF.DS-COORD  thus.do.SS 

ande-lembo. # 

eat-3PL.PAST 

‘Having done so, I gave them in their turn the other hindleg, and they ate.’ (De 

Vries 2005:376) 

In (10b) wordt door middel van het algemene werkwoord ja (thus do) de clause in (10a) 

hernomen. Thompson et al. (2007:275) wijzen erop dat deze algemene werkwoorden ‘are used 

as back-reference via adverbial clauses in a highly stylized and reduced manner so that they 

become in effect conjunctival elements’. Een kenmerk van zo’n gegrammaticaliseerde conjunctie 

is volgens Seifart (2010) dat het werkwoord een vaste vorm heeft gekregen (meestal de derde 

persoon enkelvoud), ongeacht de persoon en het getal van het onderwerp in de matrix-clause.  

In een aantal gevallen lijkt ook in het Biak een clause hernomen te worden door een generic verb, 

zoals rarirya in (11b). Dit zou dan een gegrammaticaliseerde vorm zijn, doordat de verplichte 

subjectmarkering ontbreekt. 

(11) a. Se  kayam bo ssai   warek infama 

  s-e  kayam bo s-sai   warek infama 

  3PL.AN-E gather and 3PL.AN-surround cover however 

ono sipok   fa sfor  su ba. 

 ono si-pok   fa s-for  su ba 

 some 3PL.AN-be.able.to to 3PL.AN-catch 3DU not 

 ‘They gathered and surrounded (the cassowary and the girl) but they could not 

catch him.’ (T7.51) 

 b. Rarirya   bo se  sewar ker (…) 

  ra-rirya  bo s-e  sewar ker 

  go,move-such.as.that and 3PL.AN-E seek continuously 

  ‘Just like that and they continuously chased (them) …’ (T7.52) 

Van den Heuvel (2006) analyseert rarirya echter niet als afkomstig van het werkwoord ra (go, 

move). Rarirya heeft als variant radirya en daardoor zijn er twee analyses mogelijk. In het ene 

geval wordt ra gezien als een prepositie (along) en di-rya betekent dan ‘place-ANAPH’. De 

andere analyse is dat ra afkomstig is van rari (situation) en i-rya is dan ‘3SG.SPC-ANAPH’. Deze 

constructie (soms gevolgd door ido (THEM)) kan het best vertaald worden met ‘in that case / 

that being the case’ of ‘given this’, zoals in (12b).  
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(12) a.  Mansern snonkaku véwós  vo 

  Manseren sonkaku ve-wós  vo 

  Lord  human.being REL-speak SIM 

verowr  inkoine,  inkosasar  # 

 ve-rowr inko-ine  inko-sasar 

 VBLZ-hear 1PL.EX-3SG.SPC-this 1PL.EX-sin 

 ‘Lord, we who have spoken and listened, we are sinners.’ (Van den Heuvel 

2006:459,460) 

 b. Ra  dirya  ido      Mansern mankundaw bemaf 

  ra di-rya  ido      Manseren mankund=aw be-maf 

  along place-ANAPH THEM     Lord  self=2SG 2SG.VBLZ-forgive 

sasar varvor  inkovena +  (…) 

sasar varvor  inko-ve=na 

 sin badness 1PL.EX-POS=3PL.INAN.SPC 

 'Given this, Lord, you yourself forgive our sin and badness, …’ (Van den Heuvel 

2006:460) 

Hoewel de constructie hier dus fungeert als SHL, is er geen sprake van een (algemeen) 

werkwoord. Het Biak kent echter wel een gegrammaticaliseerde conjunctie uit het werkwoord 

ra (go), namelijk rya (so). Dit komt van het werkwoord ra met het infix <y> van de derde 

persoon enkelvoud: ‘it (the story) goes (proceeds)’ (Van den Heuvel 2006). Als conjunctie komt 

rya echter niet voor aan het begin van een zin. Daarvoor wordt altijd indya of inja (in + rya) 

gebruikt.11 Een voorbeeld daarvan is te zien in (13).  

(13) Inja suyun  i kukro  inoken anya    bo subur. 

 inja suy-un  i kukr=o  inoken an-ya     bo su-bur 

 so 3DU-take 3SG with=O  basket GIV-3SG.SPC    and 3DU-leave 

 ‘So they took him with the basket and went home.’ (T5.40) 

De conjunctie indya wordt veel gebruikt in samenvattingen en kan dan voorkomen in combinatie 

met THL. Indya op zichzelf kan echter niet worden gezien als een geval van SHL, aangezien deze 

conjunctie niet zelfstandig een clause kan vormen, zoals het foutieve (13), als variant van (12), 

laat zien. 

                                                             
11 Het prefix in- komt veel voor bij conjuncties. De precieze betekenis daarvan is onduidelijk, al lijkt het al 

dan niet voorkomen van dit prefix samen te hangen met een verschil in distributie (Van den Heuvel 2006).  
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(13) * Inja bo subur. 

  inja bo su-bur    

so and 3DU-leave 

 ‘(It goes) so and they leave.’ 

Een voorbeeld van een gegrammaticaliseerde conjunctie, die wel zelfstandig een clause kan 

vormen, is ramnai.  

(14) sumam yaye sumkasna ramnai  

 su-mam yaye su-mka-s-na ra-mnai 

 3DU-see each.other 3DU-eye-nonSG.AN-3PL.INAN  until-finish  

sube  snewar oser fa suyun  i. 

su-be  snewar oser fa suy-un  i 

3DU-want belly one CONS 3DU-take 3SG 

‘They looked into each other’s eyes, then, the two agreed to take him.’ (T5.40) 

In (14) is ra imnai geanalyseerd als een conjunctie ra met het werkwoord mnai. Een letterlijke 

vertaling zou dan zijn: ‘They looked into each other’s eyes, until it stops, the two agreed to take 

him.’ Van den Heuvel (2006) geeft echter aan dat ramnai gezien moet worden als een 

gegrammaticaliseerde conjunctie. In (14) is mnai gebruikt zonder subjectmarkering, terwijl het 

werkwoord in de matrix-clause een derde persoon meervoud is. Toch komt het werkwoord mnai 

na de conjunctie ra in een beperkt aantal gevallen ook voor met subjectmarkering. In (15) krijgt 

mnai namelijk de subjectmarkering si (3PL.AN). Hier is het object van de voorgaande clause (the 

sago core, een meervoudsnomen in het Biak) het subject van mnai.  

(15) Korams  si  ra simnai,  nebaryam. 

 ko-rams  si  ra si-mnai  ne-baryam 

 1PL.INC-squeeze 3PL.ANIM until 3PL.AN-stop 3PL.INAN.VBLZ-sago 

 ‘We squeeze it until it is ready, and it becomes sago.’ (SSag) 

Hoewel ramnai dus wel de gegrammaticaliseerde vorm heeft van SHL, heeft dit werkwoord geen 

algemene betekenis zoals ‘doen’, ‘zijn’ of ‘zeggen’. Rya is wel gegrammaticaliseerd uit een 

werkwoord met een algemene betekenis, maar kan niet zelfstandig een clause vormen. Rarirya 

heeft eveneens een algemene betekenis, maar daarbij is er geen sprake van een werkwoord. We 

kunnen dus concluderen uit dit hoofdstuk dat de head-clause, met herhaald materiaal uit de tail-

clause, meestal geen adverbiale clause is. Wel functioneert de head-clause in veel gevallen als 

een matrix-clause, waar een adverbiale clause op kan volgen. Het Biak kent geen duidelijke 

gevallen van SHL qua vorm en betekenis. 
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5. Informatiestructuur 

Nadat in de hoofdstukken 3 en 4 stilgestaan is bij de syntactische eigenschappen van THL in het 

Biak, richt dit hoofdstuk zich op de pragmatische eigenschappen van THL. De context van een zin 

bepaalt welke constituent van de zin het topic vormt en wat de focusconstituent is. Het is goed 

mogelijk dat in het Biak de herhaalde zinsdelen bij tail-head verbindingen samenhangen met 

deze pragmatische functies topic en focus. Deze termen staan niet op zichzelf, maar maken deel 

uit van een theorie over de informatiestructuur van een taal: de componenten die nodig zijn 

voor een samenhangend verhaal. Nadat in paragraaf 5.1 en 5.2 respectievelijk focus en topic 

behandeld worden aan de hand van het artikel van Krifka (2007), zal in paragraaf 5.3 de vraag 

centraal staan of THL in het Biak ook fungeren als topicale en focale constituenten.  

5.1 Focus 

Krifka (2007:6) geeft de volgende definitie van focus: ‘Focus indicates the presence of 

alternatives that are relevant for the interpretation of linguistic expressions.’ Deze definitie geeft 

niet weer op welke manieren focus gemarkeerd kan worden. Dit doen talen namelijk op 

verschillende manieren. Kroeger (2004) geeft aan dat focus in alle talen wordt gemarkeerd door 

een specifieke intonatie, focal stress genoemd, en daarnaast in veel talen wordt aangegeven door 

de woordvolgorde en/of speciale partikels of clitics. In het Nederlands kan gemarkeerde focus 

worden weergegeven door een cleft-zin, zoals in (1b) of een pseudo-cleft-zin (1c). Ook 

elementen die in-situ blijven kunnen echter focus krijgen (1d).  

(1) a. Wie gaf er een bos bloemen aan Suzan? 

b. Het was [RICK]Focus, die een bos bloemen gaf. 12  

c. Degene die een bos bloemen gaf, was [RICK]Focus. 

 d. [RICK]Focus gaf een bos bloemen.  

Bovenstaande definitie geeft echter niet aan welk type alternatieven relevant zijn voor de 

interpretatie van de uiting. Daarom geeft Krifka (2007:8) de volgende, meer specifieke, definitie: 

(2) A property F of an expression α is a Focus property iff F signals 

(a) that alternatives of (parts of) the expression α or 

(b) alternatives of the denotation of (parts of) α 

are relevant for the interpretation of α. 

Aan de hand van deze definitie onderscheidt Krifka (2007) twee soorten focus: expression focus 

en denotation focus. Het vervolg van de bespreking zal zich richten op denotation focus, dat een 

grotere rol speelt in communicatie dan expression focus. Krifka (2007) onderscheidt vervolgens 

                                                             
12 De hoofdletters geven het gedeelte aan dat focal stress krijgt.   
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twee verschillende manieren waarop focus gebruikt wordt. De eerste is een pragmatisch 

gebruik, het tweede semantisch. Semantische focus richt zich op de waarheidscondities van de 

uiting. Het pragmatische gebruik van focus daarentegen helpt om de communicatie in de juiste 

richting te leiden. Beide gebruiken kunnen niet altijd even duidelijk onderscheiden worden, 

maar kennen wel prototypische gevallen.  

Krifka (2007) noemt vier pragmatische gebruiken van focus. Het eerste gebruik is om die 

constituent in het antwoord te benadrukken die overeenkomt met het wh-gedeelte uit de vraag. 

Een voorbeeld is te zien in (3).  

(3) A: Wie stal het koekje? 

 B: [PEter]Focus stal het koekje.  

 (cf. Krifka 2007:10,11) 

In (3) correspondeert Peter in het antwoord met het vraagelement wie. Peter is hier ook de 

focusconstituent. Het tweede pragmatische gebruik is om een uiting te bevestigen of te 

ontkennen, zoals te zien is in (4), waar B de uiting van A weerlegt en B’ een bevestiging is van A’s 

uiting.  

(4) A: Mary stole the cookie.  

 B: No, [PEter]Focus stole the cookie. 

 B’: Yes, [MAry]Focus stole the cookie.  

 (Krifka 2007:13) 

Het derde soort pragmatische focus wordt gebruikt om parallellen in zinsconstructies aan te 

geven, zoals in (5a). Het laatste gebruik is om de hoorder bewust te maken van de beperking in 

de uiting door dit gedeelte focus te geven, zoals te zien in (5b).  

(5) a. [MAry]Focus stole the [COOkie]Focus and [PEter]Focus stole the [CHOcolate]Focus. 

 b. In [MY]Focus opinion, [JOHN]Focus stole the cookies.  

 (Krifka 2007:13,14) 

Naast een pragmatisch gebruik van focus is er ook een semantisch gebruik. Dit gebruik van focus 

gaat meestal gepaard met specifieke operators zoals fortunately in (6).  

(6) Fortunately, Bill spilled [WHITE]Focus wine on the carpet. 

 (Krifka 2007:15) 

Hierbij zijn de alternatieven witte wijn en rode wijn. Het gelukkige feit is dat Bill witte wijn 

knoeide, maar het feit dat hij knoeide blijft ongelukkig. Hier hangt het waarheidsgehalte van de 
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uiting dus af van de constituent in focus. Wanneer in plaats van white de focus had gelegen op 

spilled, was de uiting niet waar geweest.  

In het Biak bestaat een cleft-constructie minimaal uit een NP of pronomen, gevolgd door een 

relatieve clause, zoals te zien in (7).  

(7) Kirakira  randip  ine   efnai 

kirakira  randip  i-ne   e-fnai 

approximately pig  3SG.SPC-this  REL-cause 

fa  simewr  ayanya  ke? 

fa  si-mewr  ay =n=ya  ke 

CONS  3PL.AN-refuse  1SG=SEP=SPC  DOUBT 

‘Would it be this pig that causes that they refuse me?’ (Van den Heuvel 2006:386) 

Hier wordt de NP randip ine (this pig) gevolgd door de relatieve clause efnai fa simewr ayanya 

(that causes them to refuse me). In tegenstelling tot een verbale clause, waarbij de preverbale 

NP altijd het topic en het predicaat de focus aangeeft, kan in een nominale clause zoals (7) de 

focale constituent wel aan het begin van de zin staan. In een uitgebreidere cleft-constructie komt 

er na de NP nog een pronomen met de focusmarkeerder i, zoals te zien in (8).  

(8) Va   sak  sena     nai 

va   sak  se=na     na-i 

because  sack  3.PL.AN.POS=3PL.INAN  3PL.INAN-FOC 

sekukrna,(…) 

se-kukr=na 

3PL.AN.VBLZ-with=3PL.INAN 

‘Because their sacks are what they reckon with (…)’ (Van den Heuvel 2006:386) 

Na de NP sak sena (this sack) volgt een pronomen na met de focusmarkeerder i, waarna een 

relatieve clause komt.  

5.2 Topic 

Krifka (2007:31) geeft de volgende definitie van een topic: ‘The topic constituent identifies the 

entity or set of entities under which the information expressed in the comment constituent 

should be stored in the CG content.’ Daarbij staat CG voor common ground, de gedeelde kennis 

van de spreker en de hoorder. Krifka (2007) beschrijft, in navolging van Reinhart (1982), dat 

nieuwe informatie niet verschijnt in de vorm van ongestructureerde proposities, maar wordt 

geassocieerd met bepaalde entiteiten. Deze entiteiten, topics genoemd, fungeren als tabbladen in 
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een kaartenbak waarachter informatie wordt opgeborgen. Iedere zin bevat normaalgesproken 

één topic. Dit topic is meestal bekende informatie, maar kan ook nieuw zijn, zoals in (9).  

(9) [A good friend of mine]Topic [married Britney Spears last year]Comment. 

 (Krifka 2007:31) 

In het Nederlands (net als in veel andere talen) staat het topic van de zin normaalgesproken op 

de eerste positie. In de ongemarkeerde gevallen is daarmee het subject van de zin automatisch 

ook het topic. In bepaalde omstandigheden kan een zin meerdere topics hebben. Dit is het geval 

als een relatie wordt gelegd tussen twee ‘kaarten uit de kaartenbak’. Een voorbeeld is de zin: 

‘Wat betreft Jack en Judith, zij zijn vorig jaar getrouwd’, waar Jack en Judith allebei topic zijn. 

Krifka (2007) noemt daarbij de optie dat deze informatie onder een nieuw tabblad ‘Jack en 

Judith’ wordt opgeslagen. Thetische zinnen bevatten geen topicconstituent. Lambrecht 

(1994:177) stelt: ‘The basic communicative function of such sentences is not to predicate a 

property of an argument but to introduce a referent into a discourse.’ Dit betekent echter niet 

dat deze zinnen nergens over gaan, ze hebben namelijk wel een topicdenotatie (Krifka 2007). 

Een voorbeeld is het zinnetje: The telephone rang.  

Een topic-comment structuur moet onderscheiden worden van background-focus. De focus hoeft 

namelijk niet identiek te zijn aan de comment. In (10) is de comment breder dan de focale 

constituent, die correspondeert met het wh-element uit de vraag.  

(10)  A:  When did [Aristotle Onassis]Topic marry Jacqueline Kennedy? 

B:  [He]Topic [married her [in 1968]Focus]]Comment. 

(Krifka 2007:32) 

De focale constituent kan soms ook samenvallen met het topic in plaats van met de comment. Dit 

is het geval bij contrastieve topics: ‘They consist of an aboutness topic that contains a focus, 

which is doing what focus always does, namely indicating an alternative’ (Krifka 2007:34).13 Dit 

blijkt uit voorbeeld (11), waar focus op sister duidt op een alternatief van het topic my sister, 

namelijk my brother.  

(11) A:  What do your siblings do? 

B:  [My [SIster]Focus]Topic [studies MEDicine]Focus,  

and [my [BROther]Focus]Topic is [working on a FREIGHT ship]Focus. 

(Krifka 2007:34) 

                                                             
13 Een aantal taalkundigen, onder wie bijvoorbeeld Lambrecht (1994), maken onderscheid tussen 

contrastieve topics en contrastieve foci. Een recente studie van Titov (2013) toont echter aan dat 

contrastieve topics niet bestaan, in die zin, dat contrastieve topics samenvallen met contrastieve foci.  
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Naast contrastieve topics kunnen we ook hanging topics en left dislocation onderscheiden 

(Endriss 2009). Een Nederlands voorbeeld is te zien in (12). 

(12) a. Die man, die mag ik niet. (left dislocation) 

b. Die man, ik mag ’m niet.  (hanging topic) 

(De Vries 2007:235)14 

Bij een hanging topic wordt de eerste constituent gevolgd door een pauze. Bij left dislocation is 

dit niet het geval. Een hanging topic is in het Nederlands (en andere V2-talen) ook verplicht een 

NP (13a), terwijl bij left dislocation de eerste constituent tot praktisch alle syntactische 

categorieën kan behoren (13b).15 Van iedere left dislocation constructie kan een ‘normale’ 

topicalization constructie worden gemaakt door het demonstrativum weg te laten (13c).  

(13) a. * Met een hamer, hij sloopt zo de stoel. 

 b. Met een hamer, zo sloopt hij de stoel. 

 c. Met een hamer sloopt hij de stoel. 

 (De Vries 2007:236,237) 

In het Biak is de P1-positie in de verbale clause de plaats waar het topic geplaatst wordt. In de 

meeste gevallen is het topic coreferentieel met het subject, dat wil zeggen: de subjectmarkering 

op het werkwoord. Bij topicalisatie wordt de P1-positie gevuld met een NP die niet 

coreferentieel met het subject is. Wanneer dit een objects-NP is, kan er in de clause een 

resumptief pronomen komen. Behalve deze specifieke positie kent het Biak ook de de 

topicmarkeerder ma en de conjunctie ido (THEM).16 Wanneer ido achter een preclausale NP 

staat, geeft ido aan dat deze een ‘given constituent’ is en de zin over deze NP gaat (Van den 

Heuvel 2006). Een voorbeeld is te zien in (14), waar de preclausale NP een resumptief 

pronomen i heeft in de comment. 

(14) Ine   ido,  nkovuk  i  kyero   dyapan. 

i-ne   ido  nko-vuk  i  k<y>er=o  dyapan 

3SG.SPC-this  THEM  1PL.EX- use  3SG  <3SG>plant=O  taro 

‘As for this, we use it to plant taro.’ (Van den Heuvel 2006:137) 

                                                             
14  De Vries (2007) noemt het eerste geval contrastive left dislocation, het tweede geval hanging topic left 

dislocation. Om verwarring met voornoemde soort contrastieve topics te vermijden, is hier de benaming 

van Endriss (2009) aangehouden. 
15 Voor een uitgebreider overzicht van alle (on)mogelijkheden, zie De Vries (2007), pag. 236-238. 
16 Van den Heuvel (p.c.) definieert ido als theme-markeerder, aangezien deze vaak voorkomt in contexten 

die typisch zijn voor een theme, namelijk met een specifiek intonatiepatroon en gevolgd door een 

intonatiepauze. Bij ma is dit niet het geval.    
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In (15) komt ido niet na een NP, maar volgt de theme-markeerder op twee clauses, waarbij + 

aangeeft dat er na ido sprake is van een stijgende intonatie plus pauze.  

(15) Skora   nda   skék   ro  wai  nanya   ido+ 

sko-ra   n-ra   sk_-ék   ro  wai  an-ya   ido 

3PC-go  to.o.there-sea  3PC-go.up  LOC  canoe  GIV-3SG.SPC  THEM 

vevemnór   anya ...    nya   rawen # 

ve-ve-mnór   an -ya ...   n<y>a   rawn 

REL-VBLZ- mucus  GIV -3SG.SPC ...  <3SG>have  foremost.section 

‘As for their going to the sea and going into the canoe, the one with the snotty nose sat in 

the front.’ (Van den Heuvel 2006:425,426) 

De topicmarkeerder ma, gevoegd achter een NP, geeft in ongeveer de helft van de gevallen aan 

dat er sprake is van een contrastief topic. Dit is duidelijk te zien in (16). In de overige gevallen 

dat  ma wordt gebruikt, is er geen sprake van een contrast. 

(16) Evevín    ine   ma  imnai   kwar, 

e-ve-vín   i-ne   ma  i-mnai   kwar 

REL-VBLZ-female  3SG.SPC-this  TOP  3SG-stop  already 

evesnon   ine   eséwar   kakeri. 

e-ve-snon   i-ne   e-séwar  kaker=i 

REL-VBLZ-male  3SG.SPC-this  REL-seek  still=3SG.SPC 

‘The woman has stopped (studying) already, but the man is (the one who is) still 

studying.’ (Van den Heuvel 2006:138) 

In nominale en locatief-existentiële clauses is er minder duidelijk een specifieke plaats voor het 

topic. Van den Heuvel (2006) neemt aan dat in een nominale clause het topic vaak samenvalt 

met de eerste NP. Locatief-existentiële zinnen zijn echter vaak presentatieve, thetische zinnen. 

Daarmee hebben deze zinnen geen topic-comment structuur, maar is de focus op de propositie 

als geheel.  

5.3 THL als backgrounding repetition 

Wat het topic en de focale constituent in de zin is, wordt bepaald door de context van de zin. Van 

een contextloze zin als ‘De kinderen gaan naar school’ kan niet gesteld worden wat het topic en 

wat de focusconstituent is. Wanneer aan deze zin de vraag ‘Wie gaan naar school?’ voorafgaat, 

blijkt dat ‘de kinderen’ in focus zijn: dit is nieuwe informatie voor de vraagsteller. Na de vraag 

‘Waar gaan de kinderen naartoe?’ zijn ‘de kinderen’ echter een topic: deze NP is bekend uit de 
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context, en het predicaat is nu focaal (Lambrecht 1994). Een andere eenvoudige manier om vast 

te stellen wat het topic van een zin is, is door middel van de vraag: Waar gaat de zin over? 

(Endriss 2009). (17a) kan worden voorafgegaan door (17b), in dat geval is duidelijk dat Clarissa 

het topic is. Terwijl in (17c) Dena het topic is, blijkens (17d). 

(17) a. Gisteren ging Clarissa op bezoek bij Dena. 

 b. Ik wil je iets vertellen over Clarissa. 

 c. Gisteren kreeg Dena bezoek van Clarissa. 

 d. Ik wil je iets vertellen over Dena. 

 (cf. Endriss 2009:30) 

In deze paragraaf zal gekeken worden in hoeverre THL te maken heeft met deze pragmatische 

functies. De eerste vraag die rijst, is of het herhaalde gedeelte uit de tail-clause het topic vormt 

van de head-clause. In het corpus is hier slechts één duidelijk voorbeeld van.  

(18) a. Iwaf  wer rawo mandira. 

  i-waf  wer rawo mandira 

  3SG-wait again until afternoon. 

  ‘He waited again until the afternoon.’ (MIbp) 

b. Mandirayo ikak anya  kyavr  va    

mandira-o ikak an-ya  k<y>avr va  

 afternoon-O snake GIV-3SG.SPC <3SG>return not  

mura  ido, dore. 

mura  ido d-or-e  

afterwards THEM 3SG-call-E 

‘But in the afternoon, the snake did not come back, so he called.’ (MIbq) 

In (18b) is de NP mandira uit (18a) getopicaliseerd, door dit in het frame van de clause te zetten. 

Omdat het dus om slechts één geval gaat, lijkt THL niet gebruikt te worden om het topic van de 

zin te bepalen. De volgende vraag is of het  herhaalde gedeelte in de head-clause dan misschien 

focaal is. Dit lijkt niet logisch, aangezien focus vaak samenvalt met nieuwe informatie, terwijl 

herhaalde informatie altijd ‘oud’ is. Toch zijn er een drietal gevallen waarbij het herhaalde 

materiaal gevolgd wordt door een focusmarkeerder. In twee van deze drie gevallen was er ook 

in de tail-clause al sprake van een focusmarkeerder. Het derde geval is te vinden in (19).  

(19) a. inawen in17 ani  dun  bo dadoi. 

                                                             
17 Volgens één van de informanten wordt hier inai (girl) bedoeld in plaats van in, dat ‘fish’ betekent. 
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inawen in an-i  d-un  bo d-adoi 

basket girl GIV-3SG.SPC 3SG-take and 3SG-descend 

‘... the woman took the bag and went down.’ (T3.12) 

b. Dadoi   rarbab   i rya  nda (...) 

d-adoi  rar-bab  i r<y>a  r-ra  

3SG-descend to.o.there-down FOC <3SG>go to.o.there-sea 

‘She went down, she went seaward ...’ (T3.13) 

Een derde mogelijk verband tussen THL en topic versus focus is dat het herhaalde materiaal in 

de tail-clause één van deze twee functies heeft. Het herhalen van alleen de subjects-NP, dat de 

functie heeft van een topic, bleek echter niet mogelijk te zijn, zoals beschreven is in paragraaf 

3.1.2. Verder konden willekeurig één of meerdere constituenten herhaald worden. Dit is dus in 

lang niet alle gevallen de focusconstituent. Een duidelijk verband tussen THL en topic en focus 

wordt derhalve niet gevonden in het Biak.  

Bij het analyseren van de functie van het herhaalde materiaal in de head-clause, blijkt dat dit 

heel vaak de achtergrond vormt voor de rest van de zin. Een duidelijk voorbeeld is te zien in 

(20). 

(20) a. Indo  ikvoke. 

indo i-kvok-e 

then  3SG-get.up-E 

‘(He slept until early dawn.) Then he got up.’ (MIbv) 

b. Mankoko anya  ikvok  fa   

mankoko an-ya  i-kvok  fa  

bird-chicken GIV-3SG.SPC 3SG-get.up CONS  

kyon  myam   wark voi  

k<y>on  m<y>am wark voi  

<3SG>sit <3SG>see guard but 

ikak anya  rya  ma fasaw va rya       dore. 

ikak an-ya  r<y>a  ma fasaw va r<y>a       d-or-e 

snake GIV-3SG.SPC <3SG>go to.here fast not <3SG>go   3SG-call-E 

‘The chicken got up to sit and guard, but the snake didn’t come fast, so he called.’ 

(MIbw) 
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In (20b) wordt herhaald dat de kip opstond. Dit vormt de achtergrond voor de volgende 

gebeurtenis, namelijk dat hij ging zitten wachten tot de slang zou komen en toen dat lang 

duurde, de kip hem riep. Het is om deze reden dat McKay (2008:10) tail-head linkage bespreekt 

onder de benaming backgrounding repetition: ‘This repeated verb18 backgrounds the preceding 

action (already given) as a transition to what is now being introduced, which is foregrounded as 

the next step in the narrative.’ Dit hangt nauw samen met het feit dat de head-clause vaak de 

betekenis heeft van een adverbiale clause of dat het herhaalde materiaal in de head-clause vaak 

fungeert als een matrix-clause waarop een adverbiale clause kan volgen, zoals beschreven in 

paragraaf 4.1. Een voorbeeld daarvan is te zien in (21b), waar de eerste clause vertaald is als een 

adverbiale clause. 

(21) a. isawn  i ro mov evesaprop. 

  i-san  i ro mov e-ve-saprop 

  3SG-throw 3SG LOC place REL-VBLZ-soil 

  ‘... he threw it away in a muddy place.’ (MIcf) 

 b. Isawn  i vo ikak anya kukru 

  i-san  i vo ikak an-ya kukr=u  

  3SG-throw 3SG SIM snake GIV-3SG.SPC with=U 

mankoko anya  surapapike. 

 mankoko an-ya  su-rapapik-e 

 bird-chicken GIV-3SG.SPC 3DU-(start.to.)fight.each.other-E 

 ‘And while he threw it away, the snake and the chicken started to fight.’ (MIch) 

In het Biak blijkt deze backgrounding repetition echter niet altijd gepaard te gaan met de 

foregrounding van de volgende gebeurtenis. Het is namelijk ook mogelijk om extra informatie 

aan het herhaalde materiaal toe te voegen, zoals te zien in (22).  

(22) a. imbo insape iwaf  imbekpu   ansui. 

  imbo insape i-waf  imbekpu   an-su-i 

  indeed then 3SG-wait grandmother.and.grandchild GIV-3DU-SPC 

  ‘... and then he waited for the grandmother and her granddaughter.’ (T5.19) 

b. Iwaf      su  ro arwo          ya  ra isof  mandira. 

 i-waf      su  ro arwo          ya  ra i-sof  mandira 

                                                             
18 In de door McKay (2008) besproken Australische taal Rembarrnga is het werkwoord het enige 

materiaal dat verplicht herhaald wordt.  
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 3SG-wait  3DU LOC morning      3SG.SPC until 3SG-reach  afternoon 

 ‘He waited for them from morning until afternoon.’ (T5.20) 

Schneider (2009) beschrijft de vier belangrijkste componenten van de informatiestructuur in 

het Abma, een Oceanische taal. In de eerste plaats is dat de constituentvolgorde: op welke plaats 

in de zin het topic en de focale constituent verwacht kan worden. In de tweede plaats zijn dat 

syntactisch-pragmatische markeerders. In het Biak zijn dat de markeerders i (FOC), ma (TOP) en 

ido (THEM). Het derde component betreft phrasal movement, zoals left dislocation. Als vierde 

component noemt Schneider (2009:24) THL: ‘This type of chaining [sentences, MP] is useful in 

propelling the text forward, from one event to the next.’ Concluderend kan dus gesteld worden 

dat THL in het Biak niet fungeert als topic of focus, maar als backgrounding repetition een geheel 

eigen manier is om de informatiestructuur in een verhaal te reguleren.  
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6. Distributie en thematisering 

In dit laatste hoofdstuk wordt een uitstapje gemaakt naar twee fenomenen die een belangrijke 

rol spelen bij tail-head linkage, namelijk distributie en thematisering. Beide verschijnselen 

komen niet alleen in talen met THL voor, maar hebben wel directe relevantie voor THL (De Vries 

2005). In paragraaf 6.1 zal aan de hand van het artikel van De Vries (2005) worden besproken 

wat distributie en thematisering inhouden. In paragraaf 6.2 en 6.3 wordt ingegaan op 

respectievelijk distributie en thematisering in het Biak. Ten slotte zal in paragraaf 6.4 de relatie 

tussen deze verschijnselen en THL worden besproken.  

6.1 Theorie 

De Vries (2005) beschrijft dat in veel Papoeatalen een clause bij voorkeur bestaat uit een 

werkwoord met maximaal één NP. In plaats van een clause met meerdere argumenten en/of 

oblique constituenten, distribueren de sprekers deze over meerdere clauses in de zin. Dit 

verschijnsel wordt distributie genoemd. De clause ‘In de vroege morgen doodde de vreemdeling 

het varken met een mes’ wordt dan: ‘Werd licht en een vreemdeling kwam en nam een mes en 

doodde het varken.’ Ook is er een sterke voorkeur om slechts één modificeerder per NP te 

hebben. In plaats van te spreken over ‘twee vette varkens’, spreekt men dus over ‘twee varkens, 

vette varkens’ (De Vries 2005). De sterke voorkeur om slechts één modificeerder per NP of 

clause te hebben, leidt tot een systematische distributie van nomina over clauses en van 

modificeerders over geserialiseerde phrases. De wijze waarop distributie gestalte krijgt, kan per 

taal verschillen. Zo beschrijft Heeschen (1998) dat er alleen sprake is van distributie van nomina 

over clauses, wanneer slechts één van die clauses een finiet werkwoord krijgt. In het Biak 

daarentegen bevat iedere clause een finiet werkwoord en kan dit dus geen criterium zijn. Het 

weglaten van nomina valt ook onder distributie (Heeschen 1998).  

Distributie is geen grammaticale beperking, maar een discourse voorkeur. Het is syntactisch 

mogelijk om meerdere nomina in een clause te hebben, maar dit gebeurt alleen bij uitzondering 

en is dan gemarkeerd ten opzichte van zijn distributieve tegenhanger (De Vries 2005). Het ene 

nomen dat doorgaans voorkomt bij een werkwoord, wordt meestentijds gebruikt om nieuwe 

informatie te geven. Er is dus weinig ruimte om nomina en anaforen te gebruiken om naar al 

eerder genoemde personen of zaken te verwijzen. Om die reden wordt het grootste deel van de 

argumenten niet lexicaal gerealiseerd (De Vries 2005).  

Thematisering is de sterke tendens om [theme, predicaat] constructies te gebruiken. Daarbij zet 

de spreker eerst, voorafgaand aan de kernzin, een of meer NPs los naast elkaar en ook 

syntactisch los van de volgende zin. Dit zijn thematische NPs (vaak met een theme- of topic-

markeerder). De zin die op deze thematische NPs volgt, heeft pragmatische relevantierelaties 
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met de thematische NPs, maar geen syntactische (De Vries 2005). Het volgende voorbeeld uit 

het Korowai, een Papoeataal,  maakt dit duidelijk: 

(1) Mül-khuf-efè /   af-efè /   lamol   fu-bo-kha 

 former-time-THEM  then-THEM  universe  put-3SG.PERF.REAL-CONN 

 abül-fefè / yu  lamol  menil fe-nè  fu-dakhu / 

 man-THEM  he  universe  fire get-SS put-SS 

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

universe on fire...’ (De Vries 2005:366) 

In (1) zien we tot drie keer toe de theme-markeerder -(f)efè achter een constituent. Deze drie 

constituenten staan syntactisch los van de volgende zin, wat te zien is aan de pauze en de 

rijzende intonatie bij de theme-markeerder. Niet alleen nomina, maar ook adverbia, adverbiale 

phrases en hele clauses kunnen gethematiseerd worden (Heeschen 1998). In bovenstaand 

voorbeeld zijn de eerste twee constituenten adverbia, terwijl de derde constituent een clause op 

zich is.  

6.2 Distributie in het Biak 

In de Biakse verhalen bevatten de meeste clauses geen of slechts één nomen. In tabel 1 is het 

aantal nomina per clause te zien bij het analyseren van drie willekeurige teksten (MI, SS en YM), 

die samen 288 clauses hadden. In de eerste kolom zijn alleen de nomina meegerekend, in de 

tweede kolom ook de pronomina. Beide categorieën hebben in het Biak namelijk bijna dezelfde 

distributie: net als nomina kunnen pronomina voorkomen als argument van het predicaat en als 

complement van een prepositie (Van den Heuvel 2006). Het enige verschil is dat een pronomen 

niet in preverbale positie voor kan komen. Tussen haakjes staat het percentage clauses ten 

opzichte van het totaal. 

x aantal clauses met x nomina aantal clauses met x (pro)nomina 

0 129 (44,7) 86 (29,9) 

1 134 (46,5) 167 (58,0) 

2 19 (6,6) 29 (10,1) 

3 4 (1,4) 4 (1,4) 

4 2 (0,7) 2 (0,7) 

Tabel 1: Het aantal (pro)nomina per clause in het Biak. 
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Verreweg het grootste aantal clauses bevat, zoals te zien in tabel 1, geen of één (pro)nomen. Het 

aantal clauses met twee of meer (pro)nomina is uitermate laag.19 De meeste NPs vervullen de 

functie van subject of object. Daarnaast zijn er een beperkt aantal nomina die een tijd, plaats of 

instrument uitdrukken. In een aantal gevallen is duidelijk te zien dat subject en object 

gedistribueerd worden over twee clauses, waarin het werkwoord herhaald wordt, zoals in (2).  

(2) Ikak  anya   rya   ma  muraido,  

 ikak an-ya  r<y>a  ma muraido 

 snake GIV-3SG.SPC <3SG>go to.here afterwards 

 mankoko  anya   imsore, 

 mankoko an-ya  i-msor-e 

 bird-chicken GIV-3SG.SPC 3SG-angry-E 

imsor  ikak anine.  

i-msor  ikak an-i-ne 

3SG-angry snake GIV-3SG.SPC-this 

‘When the snake had come, the chicken was angry, he was angry with this snake.’ (MIcb) 

Het werkwoord msor, dat in beide gevallen de verplichte subjectmarkering krijgt, heeft in de 

eerste clause een subjects-NP, mankoko anya (the chicken), en in de tweede clause een objects-

NP, ikak anine (the snake). In het Biak is ook distributie mogelijk door het object bij een 

transitief weg te laten, wanneer uit de context al duidelijk is wat het object is (Van den Heuvel 

2006).  

Zoals beschreven in paragraaf 6.1 heeft distributie ook te maken met de voorkeur om slechts één 

modificeerder per NP te hebben. Het Biak mist echter de morfosyntactische categorie ‘adjectief’. 

Alle adjectivale eigenschappen, zoals dimensie (klein, lang, dik), waarde (goed, slecht) en kleur 

worden in het Biak uitgedrukt door een werkwoord. De enige uitzondering betreft drie woorden 

die een leeftijd uitdrukken: babo (new, young), mkun (little) en kwar (old). Deze woorden 

gedragen zich anders dan een werkwoord, aangezien zij een nomen kunnen modificeren zonder 

de tussenkomende relativiseerder (v)e- (Van den Heuvel 2006).20  

(3) a. Skain   ro mnu ekwar  iyási. 

  s-kain  ro mnu e-kwar  i-yás-i 

                                                             
19 In paragraaf 6.2 zal nader in worden gegaan op clauses met veel nomina. 
20 Dat (v)e- een verbale relativiseerder is, blijkt uit het feit dat dit morfeem de positie inneemt, die 

normaalgesproken bestemd is voor de subjectmarkeerder. Als zodanig is (v)e- een uitdrukking van het 

subject van de relatieve clause en wordt dit morfeem alleen gebruikt als het subject coreferentieel is met 

het subject van de hele NP (Van den Heuvel 2006).  
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  3PL.AN-stay LOC village REL-old 3SG.SPC-up-that 

  ‘They stayed in the old village above.’ (Van den Heuvel 2006:109) 

 b. Sukain  ro mnu kwar aniyaswa. 

  su-kain  ro mnu kwar an-i-yas-wa 

  3DU-sit,stay LOC village old GIV-3SG.SPC-up-over.there 

  ‘They stayed in the old village up there.’ (Van den Heuvel 2006:108) 

In (3a) is er dus sprake van een adjectief in de vorm van een relatieve clause, wat vertaald zou 

kunnen worden met: the village which is old. In (3b) komt kwar voor zonder relativiseerder. 

Hoewel deze woorden volgen op een nomen en een adjectivale betekenis hebben, is dat niet 

genoeg om dit als adjectief te analyseren (Van den Heuvel 2006). Deze woorden worden 

namelijk ook gebruikt als werkwoorden (4a), nomina (4b) en adverbia (4c).  

(4) a. Byabo. 

  b<y>abo 

  <3SG>young 

  ‘He is young.’ (Van den Heuvel 2006:54) 

 b. Sakfawi  ra fawawi  ero  babo (...)  

  s-ak-fawi  ra f~awa~wi e-ro  babo 

  3PL.AN-also-know along ~RED~know REL-LOC recent.time 

  ‘If they had known what is known nowadays, ...’ (Van den Heuvel 2006:399) 

 c. Imnai  kwar? 

  i-mnai  kwar 

  3SG-stop already 

  ‘Has it stopped yet?’ (Van den Heuvel 2006:63) 

De combinatie van een nomen met babo, mkun of kwar kan ook geanalyseerd worden als een 

samengesteld nomen met een nomen of werkwoord als tweede lid, in analogie met andere 

samengestelde nomina in het Biak (Van den Heuvel 2006). Toch zijn er ook in het Biak 

kenmerken van distributie te noemen bij zulke adjectief-achtige woorden. In (5) is er één 

werkwoord, babar, dat een eigenschap van het nomen uitdrukt. Dit werkwoord volgt echter niet 

onmiddellijk op het nomen, maar het nomen wordt herhaald, waarna het werkwoord volgt.  

(5) Mboi bine  bin   bebabar anine (...) 

 mboi bin-e  bin  be-babar an-i-ne 
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 but woman-E woman  REL-scaby GIV-3SG.SPC-this 

 ‘But this woman, the scabies woman ...’ (T1.48) 

(6) Skofanu kambing   eser ... kambing      epaism riri# 

 sko-fan-u kambing   eser  kambing      e-paism ri-i-ri 

 3PC-feed-U goat       one  goat         REL-black GEN.SG-3SG.PRED-ANAPH 

 ‘They fed a goat, it was a black goat.’ (Van den Heuvel 2006:438) 

In (6) wordt in de eerste clause gezegd dat de familie een geit had. Vervolgens wordt er een 

locatief-existentiële clause aan toegevoegd, waarin een eigenschap van de geit, namelijk dat hij 

zwart is, wordt toegevoegd. Op deze manier wordt in het Biak het aantal modificeerders per NP 

beperkt.  

Heeschen (1998) beschrijft dat in het Eipo een instrument verplicht wordt gedistribueerd over 

een nieuwe clause. Hoewel het in het Biak eveneens gebruikelijker is om het instrument in een 

aparte clause te zetten, zoals beschreven in paragraaf 2.2.4, is het wel mogelijk om het 

instrument door middel van een PP uit te drukken, zoals te zien is in (7). 

(7) Daron  byeninyan   in sya  kaker kukru  

 d-aron  b<y>e-ninyan   in sya  kaker kukr-u 

 3SG-swim <3SG>VBLZ-make.dizzy fish 3PL.AN.SPC still with-U 

adwar   anna (...) 

adwar   an-na 

poisonous.plant GIV-3PL.INAN.SPC  

‘He was still swimming to poison the fish with the poisonous roots, ...’ (T5.77) 

6.3 Thematisering in het Biak 

Behalve van distributie zijn er in het Biak ook duidelijke voorbeelden van thematisering. In (8) 

zien we het begin van een verhaal over drie mensen die op roeitocht gaan.  

(8) Rasya ...   snon  ri   kyor # 

ras=ya ...   snon  ri   kyor ... 

day=3SG.SPC ...  male  NUM.LNK  three... 

Skora   skovavores# 

sko-ra   sko-va~vors 

3PC-go  3PC-RED~row 

‘One day, (there were) three men. They went out for a rowing trip.’ (Van den Heuvel 

2006:295) 
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De dalende intonatie gevolgd door een pauze (#) is normaalgesproken de intonatie aan het eind 

van een zin. Wanneer er een nieuwe participant geïntroduceerd wordt in het verhaal, is het 

echter niet ongebruikelijk om daar onmiddellijk een zinsfinale intonatie op te laten volgen. De 

drie belangrijkste participanten van het verhaal worden in (8) hierdoor syntactisch apart gezet 

van de daaropvolgende clause. In bovenstaand voorbeeld is geen sprake van een theme- of 

topicmarkeerder die de constituent afsluit. In (9) is er sprake van een gethematiseerde 

constituent die afgesloten wordt door een focusmarkeerder.  

(9) Ro mnu Saba iraine   i. # 

 ro mnu Saba i-ra-ine   i 

 LOC village Saba 3SG.SPC-seaward-this FOC 

 Korbeno benir  be Bakaka ya  byarek ...  

 korben-o be-nir  be Bakaka =ya  b<y>arek  

 dragon-O REL-name as Bakaka=3SG.SPC <3SG>stay,lie 

 royu nyan  kwar u Saba Warwer  

 ro-yu nyan  kwar u Saba Warwer  

 LOC-U road already U Saba Warwer   

siraine    sedi. 

si-ra-ine   s-e=d-i  

3PL.AN.SPC-seaward-this 3PL.AN-POS=3SG-SPC 

‘In Saba, this seaward village. A dragon whose name was Bakaka lived at the old seaward 

road of Saba-Warwer.’ (T3.6,7) 

Dit is het begin van een verhaal over een draak en hier wordt eerst de plaats geschetst waar het 

verhaal zich afspeelt. De eerste constituent wordt afgesloten met een focusmarkeerder en 

zinsfinale intonatie. In (8) en (9) is er echter nog geen sprake van een groot aantal NPs in (het 

frame van) de clause. Anders is dit in (10). 

(10) Mboi fafyar ine  sove ... ikak  ine  

 imboi fafyar i-ne  s-ove  ikak i-ne   

but  story 3SG.SPC-this 3PL.AN-say snake 3SG.SPC-this  

mankoko ine   amber  skovedine   mov 

mankoko i-ne  amber  sko-ve=d-i-ne   mov 

bird-chicken SPC-this foreigner 3PC-POS=3SG-SPC-this place 



 
66 

vyark  roya  ryo:  bo iyaswa.  

v<y>ark ro=ya  r<y>o  bo i-yas-wa  

<3SG>lie LOC=3SG.SPC <3SG>LOC upside 3SG.SPC-up-over.there 

 ‘But this story, they say... this snake this chicken their boss the place he lived in was a 

high place.’ (MIbg) 

In (10) zien we hoe de spreker ongeveer halverwege een verhaal over een slang die een 

armband van zijn vriend, de kip, leent als hij naar een hoge baas moet, een samenvatting geeft. 

De belangrijkste personages worden hier achter elkaar gezet, zonder topic- of theme-

markeerder ertussen, waarna de eigenlijke clause iets vertelt over de plaats waar de baas 

woonde. Ikak ine (this snake) en mankoko ine (this chicken) in (10) hebben, in tegenstelling tot 

amber skovedine (their boss), geen syntactische relatie met de daaropvolgende clause. Uit de 

zinnen die daarna volgen blijkt echter hun pragmatische relatie tot deze clause. Het verhaal 

vervolgt namelijk met de herhaling dat de slang al onderweg was en dat de kip in die tijd zat te 

wachten. 

6.4 Verband met THL 

Zowel distributie als thematisering hebben als belangrijkste doel om kleinere informatie-

eenheden te creëren. Beide verschijnselen staan echter duidelijk op andere plaatsen in een tekst: 

‘Thematization occurs especially in discourse initial sections when the time, place, participant 

and main themes are introduced, and in discourse final sections with summarizing and 

concluding functions. (…) Such sections are not organized around progression of events and THL 

is hardly present. Once the story is under way, distributive tendencies become more dominant 

and the number of NPs per verb goes down drastically, with THL connecting the often lengthy 

and “verby” chains’ (De Vries 2005:369). 

In het Biak is terug te zien dat distributie en thematisering elk op verschillende plaatsen in de 

tekst voorkomen. De tendens die De Vries (2005) beschrijft, namelijk hoe minder NPs per clause, 

hoe meer THL, is in het Biak echter niet duidelijk aanwezig. Dat is te zien in het begin van het 

verhaal over de kip en de slang.  

(11) a. Randak  kaku iwara,    mankoko   

  randak  kaku i-wa-ra    mankoko   

  beginning real 3SG.SPC-over.there-to.o.there bird-chicken  

iwarpu   ikake,   sivye  kayame. 

 i-warpu  ikak-e  si-vye  kayam-e 
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 3SG-together.with snake-E 3PL.AN-live together-E 

 ‘In the very beginning, a chicken and a snake, they lived together.’ (MIab) 

 b. Sivye  kayam  voi, rasya  ido,   

  si-vye  kayam  voi ras=ya  ido  

  3PL.AN-live together but day=3SG.SPC THEM  

ikak anine    nya  syapya    

ikak an-i-ne   n<y>a  syap=ya    

snake GIV-3SG.SPC-this  <3SG>have letter=3SG.SPC  

ro amber  veba  skovesi. 

ro amber   ve-ba  sko-ve=s-i 

LOC foreigner REL-big 3PC-POS=3SG-SPC 

‘They lived together, but, at a certain day, this snake got a letter from their big 

bosses.’ (MIac) 

c. Amber veba  skovesya  fa, na ive 

amber ve-ba  sko-ve=s-ya  fa na i-ve 

boss REL-big 3PC-POS=3PL.AN-SPC CONS then 3SG-want 

 rya  isrow  kukru amber  skovedine. 

r<y>a  i-srow  kukr-u amber  sko-ve=d-i-ne 

<3SG>go 3SG-meet with-U foreigner 3PC-POS=3SG-SPC-this 

‘Their big boss, so that he would come and meet this boss of theirs.’ (MIae) 

d. Amber skovedya  dor  i fa 

 amber sko-ve=d-ya  d-or  i fa 

boss  3PC-POS=3SG-SPC  3SG-call  3SG  CONS 

 ive   rya   isrow   kukr  i. 

i-ve   r<y>a   i-srow   kukr  i 

3SG-want  <3SG>go  3SG-meet  with  3SG 

‘Their boss called him to come  and meet with him.’ (MIaf) 

e. Indya amber  anine         vye  syap anya              ma, 

 indya amber  an-i-ne         v<y>e syap an-ya              ma 

so foreigner GIV-3SG.SPC-this   <3SG>give letter GIV-3SG.SPC   to.here 
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 ikak anine   iwasya  i kwar. 

 ikak an-i-ne   i-wasya i kwar. 

snake GIV-3SG.SPC-this 3SG-read 3SG already 

‘So this boss had given the letter, and the snake had already read it.’ (MIag) 

(11a) begint met twee constituenten die syntactisch los staan van de daaropvolgende clause. De 

kern van de clause wordt echter, in tegenstelling tot wat verwacht zou worden na deze 

gethematiseerde clause, door middel van THL aan de volgende clause verbonden. Het 

werkwoord met subjectmarkering en adverbium (sivye kayam) wordt immers herhaald aan het 

begin van de volgende clause. Ook (11b) begint met twee losse constituenten, waarvan de eerste 

dus een herhaling is van het slot van (11a). In de kern van de clause vinden we drie NPs: ikak 

anine (this snake), syapya (the letter) en amber veba skovedi (their big boss). De laatste NP, die 

onderdeel is van een PP, wordt herhaald in (11c) en is daar een losse constituent voor de 

daaropvolgende clauses. Waarschijnlijk is de eerste clause van (11d) een parafrase van het begin 

van (11c), de rest van (11c) is woordelijk herhaald in het slot van (11d). En ten slotte vinden we 

in (11e) eenzelfde clause als in (11b), zij het dat in (11b) de slang het subject is en in (11e) de 

baas. Concluderend kan gezegd worden dat er in dit begin van een verhaal met veel 

gethematiseerde constituenten ook veel tail-head verbindingen zijn.  

THL komt echter niet minder vaak voor bij clauses met heel weinig nomina, zoals te zien is in 

(12). Dit gedeelte staat halverwege een verhaal over hoe men sago bereidt.  

(12) a. Komun  uk  i ra dine. 

  ko-mun uk  i ra dine 

  1PL.INC-hit into.two 3SG along place.this 

  ‘We cut it like this.’ (SSam) 

 b. Komun   uk  i ramai, 

  ko-mun uk  i rama 

  1PL.INC-hit into.two 3SG afterwards 

  koso   bas i. 

  ko-so   bas i. 

  1PL.INC-throw  loose 3SG 

  ‘We cut it and then we split it.’ (SSam) 

c. Koso   bas i indo (...) 

 ko-so   bas i indo    
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1PL.INC-throw  loose 3SG then 

‘We split it and then ...’ (SSam) 

In dit gedeelte staan slechts pronomina, volle NPs ontbreken. Iedere tail-clause wordt echter 

herhaald in de head-clause van de volgende zin. Hoewel distributie en thematisering in het 

Austronesische Biak dus net als in veel Papoeatalen frequent voorkomen, is het verband tussen 

deze verschijnselen en THL in het Biak veel minder duidelijk dan in Papoeatalen, zoals De Vries 

(2005) dit beschrijft.  
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Conclusie 

De hoofdvraag van deze scriptie was: In hoeverre komt THL in het Biak overeen met herhalingen 

in het Nederlands? Om deze vraag te beantwoorden is in hoofdstuk 2 allereerst de structuur van 

een zin en clause in het Biak beschreven, met kort aandacht voor de zinsstructuur in het 

Nederlands. Het Biak kent nominale, locatief-existentiële en verbale clauses, waarbij de laatsten 

een duidelijke SOV-structuur hebben. Clauses en zinnen kunnen zowel met als zonder 

conjuncties aan elkaar verbonden worden.  

In hoofdstuk 3 is ingegaan op de syntactische mogelijkheden van THL in het Biak. Daaruit bleek 

dat herhalingen uit alle drie de soorten clauses mogelijk zijn. Uit een nominale clause kan alleen 

de copula niet zonder de andere elementen herhaald worden. Uit een locatief-existentiële clause 

kunnen willekeurig elementen herhaald worden. Bij herhaling uit een verbale clause moet 

minimaal één enkelvoudige constituent herhaald worden. Wanneer er meer dan één constituent 

herhaald wordt, moeten deze constituenten in de tail-clause op elkaar volgen en samen een 

grotere constituent vormen. Dit laatste criterium geldt niet voor elementen uit het frame in 

combinatie met elementen uit de kern van de clause. Een constituent uit de P1-positie kan alleen 

in combinatie met ten minste het werkwoord herhaald worden. De mogelijkheden van herhaling 

in het Biak zijn daarmee heel anders dan in het Nederlands. Het Biak en het Nederlands 

stemmen echter grotendeels overeen in de elementen die aan de head-clause toegevoegd 

kunnen worden. Ten slotte werd in hoofdstuk 3 gesteld dat het Biak twee soorten THL kent: 

chained en thematized THL. Het is op grond van de gebruikte data echter niet mogelijk om vast 

te stellen of er ook een verschil in betekenis is tussen beide vormen.  

In hoofdstuk 4 werd vervolgens de aandacht gevestigd op de vraag of THL in het Biak en 

herhalingen in het Nederlands de vorm hebben van adverbiale clauses. Hoewel THL in het Biak 

vaak wel fungeert als een adverbiale clause, begint de head-clause in tegenstelling tot het 

Nederlands niet met een adverbiale conjunctie. Ook kent het Biak geen gegrammaticaliseerde 

vorm van THL, summary-head linkage genaamd, qua vorm en betekenis.  

Nadat hoofdstuk 3 en 4 voornamelijk gericht waren op de syntactische eigenschappen van de 

herhalingen, ging het in hoofdstuk 5 om de pragmatische functie hiervan. THL in het Biak blijkt 

geen vorm te zijn van topic en focus zoals het Nederlands dat kent, maar is een geheel eigen 

manier om de informatiestructuur in een verhaal te reguleren. THL functioneert voornamelijk 

als backgrounding repetition: het herhaalde zinsdeel vormt de achtergrond voor de volgende 

handeling.  

Tot slot is in hoofdstuk 6 een uitstapje gemaakt naar twee verschijnselen die nauw 

samenhangen met THL, namelijk distributie en thematisering. Hoewel distributie en 
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thematisering in het Austronesische Biak net als in veel Papoeatalen frequent voorkomen, is het 

verband tussen deze verschijnselen en THL in het Biak veel minder duidelijk dan in Papoeatalen.  

THL in het Biak en herhalingen in het Nederlands zijn daarmee zowel syntactisch als 

pragmatisch duidelijk van elkaar te onderscheiden. In het Biak is de spreker veel vrijer in de 

keuze welke constituenten hij herhaalt dan een Nederlandstalige spreker. Daarmee kent het 

Biak syntactisch ook veel meer mogelijkheden van herhaling dan het Nederlands. Ook de functie 

van de herhalingen in beide talen loopt uiteen. THL in het Biak fungeert als backgrounding 

repetition, terwijl de vooropgeplaatste elementen in het Nederlands een topic of focaal 

constituent zijn.  

In aansluiting op het onderzoek in deze scriptie is het goed om vervolgonderzoek te doen naar 

de verschillen tussen de twee vormen van THL die in het Biak aangetroffen zijn. Hiervoor is een 

uitgebreider corpus nodig. Ook is in deze scriptie niet ingegaan op de frequentie van THL in het 

Biak en op de vraag in welke genres THL wel en niet voorkomt. Dit zou een interessante 

vergelijking op kunnen leveren tussen het Austronesische Biak en de Papoeatalen waarin THL is 

gedocumenteerd. Bij het uitvoeren van een onderzoek is het altijd schipperen tussen aan de ene 

zijde de meest ideale methode van onderzoek en aan de andere zijde de beperkte mogelijkheden 

die er soms zijn. Hoewel het binnen het bestek van deze scriptie niet mogelijk bleek te zijn, zou 

het goed zijn om vervolgonderzoek te doen met mensen die in Indonesië wonen en het Biak 

dagelijks spreken. THL is namelijk geen grammaticaal verschijnsel, zoals De Vries (2005) ook 

aangeeft, maar een pragmatische voorkeur. Het kan voor een informant moeilijk zijn om out of 

the context met een niet-moedertaalspreker en met behulp van een tussentaal gevoel te krijgen 

voor de pragmatiek. Waarschijnlijk is dit ook de achtergrond van de verschillende antwoorden 

die de informanten soms gaven. Wanneer het onderzoek in de context van moedertaalsprekers 

wordt uitgevoerd, is het waarschijnlijk ook gemakkelijker om meer informanten te krijgen. Dit 

zou het onderzoek betrouwbaarder maken, aangezien de theoretische stellingen dan niet rusten 

op de uitspraak van een gering aantal informanten.  
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Bijlage 1 Overzicht teksten 

Hieronder staat een overzicht van de teksten uit de database van Dalrymple et al. (2011) 

alsmede van de teksten die opgenomen zijn door Van den Heuvel (2006) die gebruikt zijn bij het 

beschrijven van THL in het Biak. De code van de teksten uit de database begint met T, de overige 

teksten zijn afkomstig van Van den Heuvel. De tijd is uitgedrukt in minuten.  

Code Type Tijd Informant Plaats Omschrijving 

T1 Verhaal 8 Demianus Baransano Saba  Geschiedenis van Biak 

T3 Verhaal 6 Demianus Baransano Saba  De draak en de yomga-

vrouw 

T5 Verhaal 15 Henoch Mofu Orwer  De draak en het yomga-

meisje 

T6 Conversatie 

met korte 

verhaaltjes 

7 Henoch, Kumi en 

William Mofu, Elihut 

en Sergius Rumkorem 

Orwer  De docent en de 

militairen 

T7 Verhaal 36 Bernece Mofu Nyampun  De held Manarmaker 

T15 Verhaal 5 Yohanes Aprombis en 

Henoch Mofu 

Ramdori Geschiedenis van 

Ramdori 

MI Verhaal 11 Pontinatus Womsiwor Yomdori De slang en de kip 

SS Procedurele 

tekst 

6 Serwaf Sopen Het bereiden van sago 

YM Verhaal 2 Spenyel Krei Yembepioper De geit en de tien 

geboden 

ZK Procedurele 

tekst 

2 Marten Kafiar Myosbefondi Het vangen van 

zeekomkommers 
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Bijlage 2 Vragenlijst 

In de kop van ieder tabel staat welke bestaande zin is aangepast voor de betreffende vraag. ‘VdH’ 

betekent Van den Heuvel (2006), waarna het paginanummer en zonodig het voorbeeldnummer 

volgt. Na iedere zin in het Biak staat de Engelse vertaling. Voor de gloss daarbij, wordt de lezer 

verwezen naar de originele teksten. Wanneer een vraag aan meerdere informanten is 

voorgelegd, staat er een samenvatting van hun antwoorden.  

Vraag 1 Kan de tail-clause één zin zijn, zonder frame? 

MIbv, MIbw  

Denf rao, mesr arwo babo kaku isnai karkir. Ikvoke. 

Hij sliep tot aan het vroegste ochtendgloren. Hij stond op.  

Mankoko anya ikvok fa kyon myam wark. 

De kip stond op om verder zittend te waken.  

a) Antw.  Het kan wel, maar het is beter om te zeggen: Denf rao, ikboke fa kyon myam wark. 

MIcd, MIce, MIcf  

Mankoko anya dove: ‘oo bati wafrur fa yamsor indya, yamewru yór aw ve bati wer ri.’ 

The chicken said: ‘friend, you have made me angry, so I do not want to call you my friend 

anymore.’ 

Myun ikak anya. Myun ikak anya mura ido ikak anya dakromen. 

He hit the snake. He hit the snake, then, the snake got also ferocious.  

b) Antw. Je hoeft myun ikak anya niet te herhalen, maar kunt meteen zeggen: myun i mura ... 

YMaa2, YMac  

Yafar ro pendeta oser. Vyekhotba ro gereja.   

I tell about a minister. He preached in the church. 

Vyekhotba ro gereja vo dove: "perinta samfur ryok kwar fa harusu ... koswar min kovesi" 

He preached in the church and said: ‘The ten commandments have resounded already, that we 

must love our neighbours.’ 

c) Antw. Deze zin kan zo gezegd worden, maar zonder herhaling is het beter. 

Vraag 2 Kan de adverbiale clause direct op de tail-clause volgen? 

MIcf, MIci  

Isawn sarak anya ro mov eve saprop vo ikak anya kukru mankoko anya surapike rawo 

mankoko anya myunu ikak anya fa imar. 

He threw the bracelet in a muddy place and the snake and the chicken started to fight until the 

chicken hit the snake so that he died.  

Antw. Ja, dit kan. Surapike moet surapapik zijn en fa moet ra zijn: ‘until he died’.  

Vraag 3 Kan de head-clause exact hetzelfde zijn als de tail-clause (zonder toevoegingen)? 

MIbs, MIbu, MIbv  

Muraido dek ra denf ro ai vidwome, denf ro ai knam. 

After this he went to sleep in the upper part (of a tree), he slept in a tree. 
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Dek ra denf ro ai vidwome. Denf rao, mesr arwo babo kaku isnai karkir. 

He slept in the upper part. He slept until the very young morning began lightening.  

Antw. Nee, je voegt altijd iets toe. Je zegt niet twee keer exact hetzelfde.  

Vraag 4 Kun je een hele zin herhalen? 

MIam, MIao  

Imbo nya sansun voi daknayu sarako va. 

He did have clothes, but he did not also have a bracelet. 

Indya nya sansun voi daknayu sarako va muraido, rya imran syewar na mansei vena 

sarakoni. 

So he did have clothes, but he did not also have a bracelet, therefore he went and looked for 

who had a bracelet. 

Antw. Ja, dat kan, maar daar moet je wel altijd iets aan toevoegen. Eén van de informanten gaf 

aan dat indya verplaatst moest worden naar de positie achter va. De ander gaf aan dat het hier 

goed staat, maar je het eventueel ook weg kunt laten. 

Vraag 5 Kun je de eerste clause van de vorige zin herhalen (in plaats van de laatste)? 

a) bij een opeenvolging van gebeurtenissen 

SSat, SSav 

Yunu mak ansine ma yarams si rawo sisren, yuf si fa yasawn si.  

I take this sago core and I ‘kneed’ it until it is clean, then I pick it up and throw it. 

Yunu mak ansine navro kam nbe rovean wer. 

I take this sago core, when everything is finished it has become food.  

Antw. Nee, de head-zin is nu niet compleet. Door sago te pakken, kan het geen voedsel worden. 

b) bij een werkwoord van ‘zeggen’ waarbij je weglaat wat iemand zegt 

MIax, MIbc  

Voi ikak anine dankar mankoko anya vo dove: ‘na buk sarakya ma yawur voi, nari rov ine ya-ra 

ve amber anirawa, mesr arwo yakaver ido na insape yakavru sarak banine.’ 

But this snake deceived the chicken and said: ‘you give me the bracelet and I wear it, but this 

evening I go to the official over there, so tomorrow when I come back I return this bracelet of 

yours.’ 

Ikak anine dankar mankoko anya indya mankoko anya ikyare ikak anya.  

The snake deceived the chicken, so the chicken believed the snake.  

Antw. Nee, dit is vreemd om te herhalen.  

Vraag 6 Kun je een nominale tail-clause in zijn geheel herhalen? 

MIaq, MIas, MIat  

Isrow mankokoya bati vyediri.  

He met a chicken, it was his friend. 

Bati vyediri indya doru mankoko nanya ma, ikofn yov i, dove: ‘ee bati, wamarisn ido, buk sarak 

bedya. 

It was his friend, so he called the chicken and said to him: hay friend, if you want give your 



 
77 

bracelet here. 

a) Antw. Ja, dit is goed. Het Biakse woord voor bati is naek. 

VdH, p. 299, vb. 55. p. 397, vb. 86 

Ransyo naiso nane. 

The sweet potatoes are these. 

Ransyo naiso nane bisa kán vepék na. 

The sweet potatoes are these, we can eat them raw. 

b) Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 7 Kun je alleen het eerste nomen van de nominale clause herhalen? 

VdH, p. 299, vb. 55. SSaf 

Ransyo-rámna naiso nane. 

The sweet potato leaves are these.  

Ransyo-rámna kokar na rama, korams na. 

The sweet potato leaves, we cut it and after that we ‘kneed’ it.  

a) Antw. Deze zin is qua betekenis onmogelijk. De werkwoorden kokar  en korams gebruik 

je wel voor sago, maar niet voor zoete aardappelen. Wat wel kan is: baryam nane kokar 

na rama, korams na. Of: Baryam naiso nane kokar na etc.  

VdH, p. 299, vb. 55. p. 397, vb. 86 

Ransyo naiso nane. 

The sweet potatoes are these. 

Ransyo bisa kán vepék na. 

Sweet potatoes, we can eat them raw. 

b) Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 8 Kun je een nominale clause herhalen zonder het eerste nomen? 

VdH, p. 299, vb. 55. p. 397, vb. 86 

Ransyo-rámna naiso nane. 

The sweet potato leaves are these.  

Naiso nane bisa kán vepék i. 

Are these, we can eat them raw.  

a) Antw. Ook dit is qua betekenis niet goed. Je kunt de aardappelen wel rauw eten, maar de 

bladeren niet.  Goed is: Ransyo nane bisa etc. of: Ransyo naiso nane bisa etc.  

VdH, p. 299, vb. 55. p. 397, vb. 86 

Ransyo naiso nane. 

The sweet potatoes are these. 

Naiso nane bisa kán vepék na. 

These are them, we can eat them raw. 

b) Antw. Nee, dit kan niet. Je kunt wel zeggen: Nane bisa etc. of: Ranyso bisa etc.  

Vraag 9 Kun je een locatief-existentiële clause in zijn geheel herhalen? 
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MIbj, MIbk  

Indya ikak anya iswara kwar. 

So the snake was on his way away already. 

Ikak anya iswara rya ve bo iwaryas kawr ido, mankoko anine, iwafe. 

He was there and he went upwards, the chicken waited. 

Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 10 Kun je bij een serialisatie van een locatief-existentieel predicaat plus een 

werkwoord alleen het predicaat herhalen? 

MIbe, MIbk 

Ikak anya iswara rya ve amber veba skovanine.  

The snake was there and went to their big official. 

Iswara vo mankoko anine iwafe. 

He was there and the chicken waited. 

Antw. Ja, dat kan.  

Vraag 11 Kun je bij een serialisatie van een locatief-existentieel predicaat plus een 

werkwoord, alleen het werkwoord herhalen? 

MIbe, MIbk 

Ikak anya iswara rya ve amber veba skovanine.  

The snake was there and went to their big official. 

Rya vo mankoko anine iwafe. 

He was there and the chicken waited. 

Antw. Ja, dat kan, maar vo moet weg.  

Vraag 12 Kun je bij onafhankelijke serialisatie het eerste werkwoord weglaten in de 

herhaling? 

T5.33, T5.34 

Ro diya sumgak bo sufrar subur inoken ani. 

At that moment the two were afraid and ran leaving the basket. 

Ro fyor subur inoken anya surower ikak anya dor su. 

At the time the two leave the basket, the two heard the snake calling the two. 

Antw. Ja, dit is een goede zin. Het is ook mogelijk om ro diya in plaats van ro fyor te zeggen. 

Vraag 13 Kun je bij onafhankelijke serialisatie alleen het tweede werkwoord weglaten in de 

herhaling? 

MIda, MIdb 

Mankoko sine ma simran sikafkif ker ro saprop. 

The chickens, they walk and pick continually on the ground. 

Simran fa ssewar sarak ine. 

They walk and look for this bracelet. 
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a) Antw. Ja, dit is een goede zin, maar volgens één informant moet fa weg. Volgens de 

andere kan het blijven staan. Allen vinden ro saprop overbodig, die betekenis zit al in het 

werkwoord.  

Kun je ook het tweede werkwoord weglaten als daar een object op volgt? 

T5.33, T5.34 

Ro diya sumgak bo sufrar subur inoken ani. 

At that moment the two were afraid and ran leaving the basket. 

Ro fyor sufrar inoken anya surower u ikak anya dor su. 

At the time the two ran the basket, the two heard the snake calling the two. 

b) Antw. Nee, sufrar kan geen object krijgen, dus dit kan niet. 

Kun je het tweede werkwoord plus het object weglaten? 

T5.33, T5.34 

Ro diya sumgak bo sufrar subur inoken ani. 

At that moment the two were afraid and ran leaving the basket. 

Ro fyor sufrar surower ikak anya dor su. 

At the time the two ran, the two heard the snake calling the two. 

c) Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 14 Kun je bij afhankelijke serialisatie het eerste werkwoord weglaten in de herhaling 

als het eerste werkwoord transitief is? 

SSab, SSac 

Korovn i fa komun uk i. Rama koso bas i. 

After we have felled it (=boom), we cut it. And then we split it. 

Kobas i rama insape kufu amaw. 

We throw it (apart) and then we pick up the hoes.  

Antw. Nee, dit kan niet. Goed is: Koso bas i rama etc.  

Vraag 15 Kun je bij afhankelijke serialisatie het eerste werkwoord weglaten in de herhaling 

als het eerste werkwoord intransitief is?  

T7.37, T7.38 

Yawi Nusyado dun u makbak byanya ba bo ibur monda snar ikak beba ya isya byarek warek i. 

Yawi Nusyado did not take his spear and just left because a big snake was lying over it. 

Byarek warek i ma Yawi Nusayado ibur kuker swaruser u bera mu ra ker be koreri myam 

kwar ro abyab ani. 

He lie over it and Yawi Nusyado went home with continuous thoughts of the heaven that he'd 

just seen in the cave. 

a) Antw. Deze zin is goed. (Hier is nog niets weggelaten.) 

T7.37, T7.38 

Yawi Nusyado dun u makbak byanya ba bo ibur monda snar ikak beba ya isya byarek warek i. 

Yawi Nusyado did not take his spear and just left because a big snake was lying over it. 
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Isya warek i ma Yawi Nusayado ibur kuker swaruser u bera mu ra ker be koreri myam kwar 

ro abyab ani. 

He lie over it and Yawi Nusyado went home with continuous thoughts of the heaven that he'd 

just seen in the cave. 

b) Antw. Nee, dit is niet goed. Isya moet weg en het moet zijn: Byarek warek i ma etc.  

Vraag 16 Kun je bij afhankelijke serialisatie het tweede werkwoord weglaten in de herhaling 

als het eerste werkwoord transitief is? 

SSab, SSac 

Korovn i fa komun uk i. Rama koso bas i. 

After we have felled it (=boom), we cut it. And then we split it. 

Koso i rama insape kufu amaw. 

We throw it (apart) and then we pick up the hoes.  

Antw. Nee, hierdoor verandert de betekenis. Koso is ‘gooien’, kosobas is ‘schillen’.  

Vraag 17 Kun je bij afhankelijke serialisatie het tweede werkwoord weglaten in de herhaling 

als het eerste werkwoord intransitief is? 

T7.21, T7.22 

Yawi Nusyado iso monda weur snonkaku ma rik porm anna isof imbran srow abyab oser. 

Yawi Nusyado just followed the human footprints and the blood drops until he came to a cave. 

Imbran abyab oser vo myam nyan ya isya ipdef ra abyab ya dori.  

He walked to a cave and saw (that) the road was still going towards the inside of the cave. 

Antw. Nee, dit kan niet. Imbran kan geen object krijgen, wel een PP: imbran ve abyab oser (‘he 

walks to a cave’, maar dat is raar in de context.  

Vraag 18 Kun je alleen de subjects-NP herhalen? 

MIbc, MIbe 

Indya mankoko anya ikyare, ikyaru ikak anya wos vyena ndya, pyanai sarak vyanya  fa ikak 

anya iwur. 

So, the chicken believed the snake, he believed the words of the snake, so het ook off his 

bracelet, so that the snake could wear it.  

Ikak anya vo iswara kwar. 

The snake (wore it) and had left already. 

a) Antw. Nee, deze zin is niet goed. Het moet zijn: Vo ikak anya iswara kwar. Maar daarmee 

verandert de betekenis in: ‘But the snake had left already.’ 

Kun je de subjects-NP wel herhalen als de volgende zin een verbale clause is? 

MIbc, MIbe 

Indya mankoko anya ikyare, ikyaru ikak anya wos vyena ndya, pyanai sarak vyanya  fa ikak 

anya iwur. 

So, the chicken believed the snake, he believed the words of the snake, so het ook off his 

bracelet, so that the snake could wear it.  

Ikak anya vo rya mura. 
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The snake and he went away. 

b) Antw. Nee, het werkwoord moet toegevoegd.  

Kun je de subjects-NP wel herhalen als de volgende zin een ander subject heeft? 

MIbc, MIbe 

Indya mankoko anya ikyare, ikyaru ikak anya wos vyena ndya, pyanai sarak vyanya  fa ikak 

anya iwur. 

So, the chicken believed the snake, he believed the words of the snake, so het ook off his 

bracelet, so that the snake could wear it.  

Ikak anya vo mankoko anya ibur. 

The snake, and the chicken went away. 

c) Antw. Nee, dit kan niet, het werkwoord moet toegevoegd.  

Vraag 19 Kun je alleen een objects-NP herhalen? 

T3.13, T3.14  

Dadoi rarbab i, rya nda ro mnu irawa ido inawen fadu anya myarbak rya in anya diber i  ma 

ikofen snari. 

She went down, went seaward to the village, (but) then the middle part of the bag was heavy, so 

the girl returned it and told her mother. 

Snari bo dobo: ‘Awin insanja kumbran ro diwamra me inawen faru ine myarbak bokn 

radine ba.’ 

Her mother and said, ‘Mum, when we walked from there towards the sea here the middle part 

of the bag was not as heavy as this.’ 

Antw. Ja, dit is een goede zin. In in de tail-clause moet inai (girl) zijn, in betekent ‘fish’. Het Biakse 

woord voor bokn is manggenem.  

Vraag 20 Kun je alleen een objectspronomen herhalen? 

T6.24, T6.27  

Imbarya tentara srama sifukn nja sisewar rao sismai indo sifukn i. 

Therefore, the soldiers came to question (him), so they searched until they found (him) and 

then questioned him. 

I bo sobo, “Bapa yang kasih makan.” 

(They questioned) him and said, “You fed (him).” 

Antw. Ja, dit kan. Volgens één informant moet dan i aan het eind van de tail-clause weg, volgens 

de andere informant kan i daar blijven staan. Het Biakse woord voor tentara is romamunsya.  

Vraag 21 Kun je alleen een PP herhalen? 

T15.11, T15.12  

Byesyamas bo fyarkor nko rao yek kelas tiga ro Napdori, inja byekirim aya fa yafarkor ro 

Ampombukore. 

He became a deacon and he taught us until I reached year three in Napdori, then, he sent me to 

continue my study in Ampombukor.  

Ro Ampombukor rao yaranda yaksun ro Korido. 

(I studied) in Ampombukor until (I graduated), then I continued my study / I entered in Korido.  
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Antw. Ja, dit is een goede zin. Het Biakse woord voor byekirim is fyarem. Volgens één van de 

informanten is het beter om Ampombukor te vervangen door diya (that place). 

Vraag 22 Kun je alleen een adverbium herhalen? 

MIab, MIac  

Randak kaku iwara, mankoko iwarpu ikake, sivye kayame. 

In the very beginning, a chicken and a snake, they lived together. 

Kayam voi, rasya ido, ikak anine nya syapya ro amber ve ba skovesi. 

(They lived) together, but at a certain day, this snake got a letter from their big (foreign) bosses. 

Antw. Ja, dit is een goede zin. In de tail-zin moet na mankoko en ikak nog anya komen. Sivye 

(samenwonen) moet sive zijn (veel met elkaar omgaan).  

Vraag 23 Kun je een object met een PP herhalen? 

Antw. Ja, dit is een goede zin. Sivye (samenwonen) moet sive zijn (veel met elkaar omgaan).  

Vraag 24 Kun je een object plus een adverbium herhalen? 

VdH, p. 124, vb. 175 

Iswar i bóse. 

He loves her totally. 

I bose inja ive fa fyarvuk i. 

Her totally so he want to marry her. 

Antw. Nee, dit kan niet. Alleen het adverbium bose herhalen, kan ook niet. Fyarvuk moet vyuk 

(‘give’) zijn, omdat dit nog niet de handeling van het trouwen zelf is.  

Vraag 25 Kun je een modaal adverbium herhalen? 

VdH, p. 127, vb. 185. p. 131, vb. 198 

Indya harus sséwar mov ryoroi. 

So they must seek the place where he is. 

Harus voi sisrow i vanim. 

Must but they didn’t found it yet. 

Antw. Ja, dit kan. Het is niet logisch om harus ssewar te herhalen, de zinnen horen bij elkaar en 

dat heb je al gezegd.  

Vraag 26 Kun je een NP in het frame plus het werkwoord herhalen? 

SKag, ZKaa 

Ras ine kovors ro sorn ine. 

This day we row on this sea here. 

Ras ine kovors ma kas pimam. 

MIac, MIae  

Sivye kayam voi, rasya ido, ikak anine nya syapya ro amber ve ba skovesi. 

They lived together, but at a certain day, this snake got a letter from their big (foreign) bosses. 

Syapya ro amber ve ba skovesya fa na ive rya isrow kukru amber skovedine. 

Letter to their big bosses, so that he would come and meet this boss of theirs.  
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This day we row and we swim for sea cucumbers. 

Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 27 Kun je een subjects-NP plus een PP herhalen? 

MIbs, MIbv  

Muraido dek ra denf ro ai vidwome, denf ro ai knam. 

After this he went to sleep in the upper part (of a tree), he slept in a tree. 

Mankoko anya ro ai vidwome rao, mesr arwo babo kaku isnai karkir. 

The chicken in the upper part, until the very young morning began lightening.  

a) Antw. Nee, het werkwoord moet er dan ook bij: Mankoko anya denf ro ai vidwome etc.  

Kun je een subjects-NP plus een PP herhalen als de volgende zin hetzelfde subject heeft? 

MIbs, MIbv  

Muraido dek ra denf ro ai vidwome, denf ro ai knam. 

After this he went to sleep in the upper part (of a tree), he slept in a tree. 

Mankoko anya ro ai vidwome rao ikvoke. 

The chicken in the upper part, until he stood up.  

b) Antw. Nee, ook hier moet het werkwoord erbij: Mankoko anya denf ro ai vidwome etc.  

Vraag 28 Kun je een werkwoord plus negatie herhalen? 

VdH, p. 129, vb. 192. p. 146, vb. 244 

Sna movo ro diwa fa som va. 

They do not have a place there to make a garden (lit. clear up). 

Som va inja ssewar mov evese. 

They make not a garden so they searched another place. (evese = REL-other) 

Antw. Ja, dit is een goede zin.  

Vraag 29 Kun je de linkerhelft van een constituent herhalen? 

T1.16, T1.17 

Roba rya roma beba ine Andoba iwano bedar byesu iya benir be Anenfi. 

Therefore this eldest son, Andoba, asked one of this two brothers which was called Anenf. 

Roma beba dobo, ‘rwa fa mamo binsar aniwa Inggumi ina bye ansiwa sikaben apyomo ido wun 

kero.’ 

Eldest son said: ‘Go (and) see the old woman, Inggumi, if her daughters make fire, take a little 

piece. 

Antw. Ja, dit is een goede zin. Roma moet romawa zijn.  

Vraag 30 Kun je alleen het nomen van een constituent herhalen? 

T1.16, T1.17 

Roba rya roma beba ine Andoba iwano bedar byesu iya benir be Anenfi. 

Therefore this eldest son, Andoba, asked one of this two brothers which was called Anenf. 

Roma dobo, ‘rwa fa mamo binsar aniwa Inggumi ina bye ansiwa sikaben apyomo ido wun 

kero.’ 

Son said: ‘Go (and) see the old woman, Inggumi, if her daughters make fire, take a little piece. 
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a) Antw. Nee, achter roma(wa) moet niwa, een pronominaal lidwoord, komen.  

MIbc, MIbe 

Indya mankoko anya ikyare, ikyaru ikak anya wos vyena ndya, pyanai sarak vyanya  fa ikak 

anya iwur. 

So, the chicken believed the snake, he believed the words of the snake, so he took off his 

bracelet, so that the snake could wear it.  

Ikak iwur i vo iswara kwar. 

So the snake could wear it and had left already. 

b) Antw. Nee, na ikak moet anya komen.  

Vraag 31 Kun je een objects-NP weglaten in de herhaling? 

ZKad, ZKaf, ZKag 

Kosu wana randa napyare. 

We pull the boats to the sea so that they float. 

Sebelum kosabu vanim, kosan slanna vepon. 

Before we get out, we throw the tube first. 

Kosan ra imnay, kopawna. 

We throw (the tube) out and after that, we pull them. 

a) Antw. Ja, dit kan. Het Biakse woord voor slanna is yor.  

b) Antw. Ja, dit kan.  

Vraag 32 Kun je een objectspronomen weglaten in de herhaling? 

SSaf, SSag 

Kokar u mak ansine, rama kun si ra korams si. 

We cut the sago core and after that we bring it away and ‘kneed’ it. 

Korams ra simnai, ne baryam.  

We ‘kneed’ (it) until it is ready, and it has become sago. 

Antw. Ja, dit kan.  

Vraag 33 Kun je de subjectmarkering weglaten in de herhaling? 

SSav 

Yarams si ra sisren, navro kam nbe rovean wer. 

I knead it until it is clean, when everything is finished it has become food. 

Un na fa yakun na infa nbe rovean. 

MIby, MIca, MIcb, MIcd  

Dore dor rawo mesr bos kwaro ikak anya rya ma va. 

Hij riep totdat de morgen al echt aangebroken was, maar de slang kwam niet. 

Rawo indana ras ri veso skande kwar ido, insape ikak anya rya ma. 

Until may be several days later, the snake came. 

Ikak anya rya ma muraido, mankoko anya imsor ikak anine. 

When the snake had come, the chicken was angry with this snake. 

Imsor vo dobe: oo bati wafrur fa yamsor. 

He was angry and said: friend, you have made me angry. 
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(I) take it so that I can cook it to let it become food.  

a) Antw. Nee, un moet yun zijn (dus met subjectmarkering).  

ZKad, ZKaf, ZKai  

Kosu wana randa napyare. 

We pull the boats to the sea so that they float. 

Sebelum kosabu vanim, kosan slanna vepon. 

Before we get out, we throw the tube first. 

San na ra imnay, kove pasan dakorna randum. 

(We) throw them out, and we fix them into the masks.  

b) Deze zin is onduidelijk voor de informant.  

MIag, MIah 

Indya amber anine vye syap anya ma, ikak anine iwasya i kwar. 

So this government official had given the letter, and the snake had already read it. 

Wasya syap anine ra imnai, ikak anine ive fyasos fa rya mura. 

(He) read the letter and then, this snake started to prepare to go there. 

c) Antw. Nee, het moet iwasya zijn, dus met subjectmarkering.  

Vraag 34 Kun je een PP van richting weglaten in de herhaling? 

T3.35, T3.36 

Ido korben anya iyor ikofen fa skokob airars anna bo insape darekepen bo iki bruri rarbab i, isu 

ror yu karui na bab na. 

Then the dragon called (them) and ask (them) to pound the poisonous roots and then he bit 

(and held the roots in his mouth) and moved his head down, he inserted (his head) below the 

rocks. 

Isu in ansya snas bo sisae randi. 

He inserted (it inside), the fish smelled (the poisonous root) and came outward. 

Antw. Eén informant: Ja, dit is een goede zin. De andere informant: Nee, dan moet je zeggen isu 

randum (‘he inserted in it’).  

Vraag 35 Kun je een PP van plaats weglaten in de herhaling? 

YMab, YMad  

Pendeta nanine hari minggu vo, vyekhotba ro gereja. 

This minister, (it was) on a Sunday (and), he preached in church. 

Vyekhotba voi roma vyedya sya dakso ro kebaktian anine. 

He was preaching, but his son was also attending this service.  

Antw. Ja, dit is een goede zin. Het Biakse woord voor hari minggu is ras ari, voor vyekhotba is 

fyaya en voor gereja is rumari.  

Vraag 36 Kun je een relatieve clause bij een object weglaten? 

ZKad, ZKaf, ZKag  

Kosu wana randa napyare. 

We pull the boats to the sea so that they float. 
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Sebelum kosabu vanim, kosan slanna vepon. 

Before we get out, we throw the tube first. 

Kosan slanna ra imnay, kove pasan dakorna randum. 

(We) throw the tube them out, and we fix them into the masks.  

Antw. Ja, dit is goed. Maleis sebelum, slanna en pasan kunnen vervangen worden door de Biakse 

woorden ro fyor, dyala en kosyun.  

Vraag 37 Kun je een relatieve clause bij een subject weglaten? 

VdH, p.286, vb. 18. p.328, vb. 8 

Mansar veséwarya imar kwar. 

The man that was looking for something, has died already. 

Mansar imar ma sikram i ro dipon. 

The man died and they buried him in the front.  

Antw. Ja. Ve- voor sewarya moet in beide zinnen weg. Dan betekent het: ‘The man they are 

looking for.’ Volgens één informant moet kwar ook in de head-clause herhaald worden. 

Vraag 38 Kun je een relatieve clause bij een object herhalen? 

VdH, p.286, vb. 18. p.328, vb. 8 

Mansar veséwarya imar kwar. 

The man that was looking for something, has died already. 

Mansar veséwarya imar ma sikram i ro dipon. 

The man that was looking for something died and they buried him in the front.  

Antw. Ja, dat kan. Ve- voor sewarya moet in beide zinnen weg. Volgens één informant moet kwar 

toegevoegd worden aan de head-clause. 

Vraag 39 Kun je het hoofd van een relatieve clause weglaten in de herhaling? 

MIaj, MIag  

Amber veba rya, i eyor ikak anine indya. 

It was a big official, he was the one who had called him.  

Eyor ikak anine vye syap anya.  

Who had called the snake, he gave a letter. 

Antw. Ja, deze zin is goed, maar vye moet vyuk zijn en indya in de tail-clause moet weg. 

Vraag 40 Kun je een PP van tijd herhalen? 

VdH, p. 122, vb. 162b. SSaz 

Kofúr yáf ro rasras. 

Day by day we work in the garden.  

Kofúr ro rasras kokeru rovean dan komnai kobur. 

Day by day we work, we plant food and when we are finished, we go home.  

Antw. Eén informant: Ja, dit is een goede zin. Maar het is kokero in plaats van kokeru en dan moet 

ma zijn. De andere informant: Nee, ro rasras herhaal je niet, dat is raar. Dan moet ra zijn. 

Vraag 41 Kun je een werkwoord met reduplicatie ook zonder reduplicatie herhalen? 
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YMat, YMav 

Pyer kambing anya fa dún ra vyov i, ma.. pendeta ibur ro fararúr kwar ma. 

He loosened the goat to take and sell it … then the minister came home from work. 

Pendeta ibur ro frur, ifukn vo dóve "anak ! kambing ero..” 

The minister came (from work), he asked: ‘Son, the goat...!’ 

a) Antw. Dit kan niet. Fararur is namelijk een nomen, terwijl frur een werkwoord is. Je kunt 

wel zeggen: Pendeta ibur ro ifrur na (de dominee komt terug van wat hij gedaan heeft). 

MIda, MIdb  

Mankoko sine ma simrán sikafkif ker ro saprop. 

These chickens, they walk and pick continually on the ground.  

Sikif fa ssewar sarak ine. 

They pick and look for this bracelet. 

b) Antw. Ja, dit kan. 

MIch, MIci  

Isawn sarak anya vo ikak anya kukru mankoko anya surapapike. 

And while he threw the bracelet away, the snake and the chicken started to fight.  

Supik rawo mankoko anya myunu ikak anya fa imar. 

They figth each other, until the chicken hit the snake, so that he died.  

c) Antw. Ja, dit kan.  

Vraag 42 Kun je het object topicaliseren in de herhaling? 

SSac, SSad 

Koso bas i rama insape kufu amaw. 

We throw it (=boomstronk) apart and then we pick up the hoes (=schoffel). (het gaat over een 

boom die ze gekapt hebben.) 

Amaw annane kovuk i kyar. 

These hoes, we use it to hammer. 

a) Antw. Ja, dit kan. Annane (meervoud) moet anine (enkelvoud) zijn.  

MIam, MIao  

Imbo nya sansun voi daknayu sarako va. 

He did have clothes, but he did not also have a bracelet. 

Sarako daknayu i muraido, rya imran syewar na mnasei vena sarakoni. 

A bracelet, he did not also have it, therefore he went and looked for who had a bracelet. 

b) Antw. Nee, dit kan niet. Goed zou zijn: Daknay sarak muraido etc. Volgens de informant is 

het verschil met de vorige zin dat je een amaw (hoe) kunt gebruiken. Een sarak 

(bracelet) gebruik je niet, maar doe je alleen om.  

Vraag 43 Kun je de conjunctie uit het frame van de tail-clause ook herhalen? 

T3.13, T3.14 

Dadoi rarbab i, rya nda ro mnu irawa ido inawen fadu anya myarbak rya in anya diber i  ma 

ikofen snari. 
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She went down, went seaward to the village, (but) then the middle part of the bag was heavy, so 

the girl returned it and told her mother. 

Ma Inggini ikofen snari bo dobo: ‘Awin insanja kumbran ro diwamra me inawen faru ine 

myarbak bokn radine ba. 

And her mother and said, ‘Mum, when we walked from there towards the sea here the middle 

part of the bag was not as heavy as this.’ 

a) Antw. Ja, dit kan.  

T15.06, T15.07 

Yabeumur tuju taun bo yafarkor. 

I was seven years old and (/when) I started my (first) school. 

Bo Yafarkor ro i ro mulai 1947. 

And I studied at it beginning in 1947. 

b) Antw. Ja, dit kan. Het Biakse woord voor mulai is randak.  

T4.16, T4.17 

Sinapan risine kada, na yaveukur i rawo imnis ido, insape yapame. 

If this were a gun, I would aim until it is okay, and then I would shoot. 

Insape yapam vo yove ‘puu’. 

And then I would shoot and say ‘puu’.  

c) Antw. Ja, dit kan.  

T6.24, T6.25 

Imbarya tentara srama sifukn nja sisewar rao sismai indo sifukn i. 

Therefore, the soldiers came to question (him), so they searched until they found (him) and 

then questioned him. 

Indo sifukn i boi bapatua Manggaprow dakfawi o wos o Indonesia kermgun kermgun boi 

rya sobo kaki kapale ke.  

They questioned him, however, eldest uncle although he also knew a very little of the 

Indonesian language, it was like what they said: feet-head (have a very little knowledge of 

something).  

d) Antw. Ja, dit kan. Kermgun kermgun is geen goed Biak, kermgun gebruik je alleen bij 

concrete dingen. Hier moet je manggun ba (not very good) zeggen.  

T6.27, T6.28 

Suni raro pos ido sifukn i. 

They took him to the military post, then, questioned him.  

Ido sifukn i bo sobo, ‘Bapa yan kasih makan’.  

Then they questioned him and said, ‘You fed him.’ 

e) Antw. Ja, dit is goed.  

T8.14, T8.15 

Kambing inkovanya ma iso iriya indya, rwa fa wun i ra bov i. 

Our goat is (the one) outside there, so go and take it so that you can sell it.  

Ra bov is a vyepipi ido insape wakdun roveanno fa wan. 
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Until you sell it so that if there’s money you can use it to get food so that you can eat.  

f) Antw. Ja, dit kan. Het Biakse woord voor wakdun is vukidun.  

T7.21, T7.22 

Yawi Nusyado iso monda weur snonkaku ma rik pormm anna isof imbran srow u abyab oser. 

Yawi Nusyado just followed the human footprints and the blood drops until he came to a cave. 

Isof imbran srow u abyab oser, Yawi Nusyado myam nyan ya isya ipdef ra abyab ya dori.  

Yawi Nusyado saw (that) the road was still going towards the inside of the cave. 

g) Antw. Ja, dit kan.  

VdH, p. 409, vb. 125, 126 

Voi mankroder anya imarisn fa denf ro botol anya dori va. Indya isáre. 

But the frog did not like to sleep in the bottle. So he went out. 

Indya isasyar ro botol anya voi, rofan anya ma romámkun anya suyenef. 

He went out of the bottle, but the child and the dog were sleeping. 

h) Antw. Ja, dit kan.  

SSab 

Kofron baryam anine rama korovn i. 

We clean this sago and then we fell it. 

Rama korovn i fa komun uk i. 

After we have felled it, we cut it.  

i) Antw. Ja, dit kan. Baryam (sago) moet baryamknam (sago tree) zijn. 

MIam, MIao  

Imbo nya sansun voi daknayu sarako va. 

He did have clothes, but he did not also have a bracelet. 

Voi sarako va muraido, rya imran syewar na mnasei vena sarakoni. 

But a bracelet not, therefore he went and looked for who had a bracelet. 

j) Antw. Ja, dit kan. 

MIbq, MIbr  

Mandirayo ikak anya kyavr va muraido, dor. 

But in the afternoon, the snake had not come back, so he called. 

Muraido, doro ikak anya ryama fasaw va. 

Therefore he called the snake, but he did not come back. 

k) Antw. Ja, dit kan.  

Vraag 44 Kan een PP van tijd in het frame herhaald worden? 

VdH, p. 293, vb. 56. MIbv, MIbw 

Sukain sumámwark ker mankroderya ro mesrna, ro rovna ido suyenef. 

The two watched and guarded the frog during the day, but at night they slept. 

Ro rovna ido suyenef indo sukvoke fa sukain sumámwark ker. 

At night they slept, they woke up and watched and guarded continually. 

Antw. Ja, dit kan, maar beter is om ro weg te laten in de head-clause.  
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Vraag 45 Kun je een NP van tijd in het frame herhalen? 

T15.15, T15.16 

Apus fyarkor aya fa yawuf suling, yuf paduan suara, yabepalu ra isof ro fawawi Apus byuk be 

ayan na isof ro ras ine yaswarepen na. 

Grandpa taught me how to blow a flute and how to lead a choir and I still remember them until 

today. 

Ras ine yaswarepen na ra isof yaba myas yafarbuk rao yana roma ri siw. 

This day, I remembered them until I became an adult, got married and had nine children. 

Antw. Ja, dit is een goede zin. Het Biakse woord voor suling is songger of sougger.  

Vraag 46 Kan de prepositie voor een purpose clause ook herhaald worden? 

MIbc, MIbe 

Indya mankoko anya ikyare, ikyaru ikak anya wos vyena ndya, pyanai sarak vyanya  fa ikak 

anya iwur. 

So, the chicken believed the snake, he believed the words of the snake, so he took off his 

bracelet, so that the snake could wear it.  

Fa ikak anya iwur i vo iswara kwar. 

So the snake could wear it and had left already. 

a) Antw. Nee, fa moet weg.  

T5.39, T5.40 

Mura ido sumam yaye sumkasne ramnai sube snewar oser fa suyuni. 

Therefore, they looked into each other’s eyes, then, the two agreed to take him.  

Fa suyuni kukro inoken anya bo subur. 

To take him with the basket and they went home.  

b) Antw. Ja, dit kan. Het verschil met de zin hierboven is dat hier een werkwoord volgt en 

hierboven een nomen.  

Vraag 47 Kun je een objects-NP toevoegen aan de head-clause? 

T3.13, T3.14  

Dadoi rarbab i, rya nda ro mnu irawa ido inawen fadu anya myarbak rya in anya diber i  ma 

ikofen. 

She went down, went seaward to the village, (but) then the middle part of the bag was heavy, so 

the girl returned it and told. 

Inggini ikofen snari bo dobo: ‘Awin insanja kumbran ro diwamra me inawen faru ine 

myarbak bokn radine ba. 

Inggini told her mother and said, ‘Mum, when we walked from there towards the sea here the 

middle part of the bag was not as heavy as this.’ 

Antw. Ja, dit kan. Volgens één informant moet het be snari zijn, dus dan is het een PP geworden. 

De andere informant vond dit ook goed zonder ve. Fadu moet faduri zijn en in moet bin (woman) 

of inai (girl) zijn.  

Vraag 48 Kun je aan het eind van de head-clause een conjunctie krijgen als aan het begin van 

de head-clause al een PP van tijd staat? 
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T5.33, T5.34 

Ro diya sumgak bo sufrar subur inoken ani. 

At that moment the two were afraid and ran leaving the basket. 

Ro fyor sufrar subur anya bo surower u ikak anya dor su. 

At the time the two ran leaving the basket, and/then the two heard the snake calling the two. 

Antw. Eén informant: Nee, dit kan niet. Of bo moet weg, of ro fyor moet weg. Een andere 

informant: Dit kan wel, maar do in plaats van bo is beter, bo geeft namelijk gelijktijdigheid aan, 

terwijl dat bij do niet het geval is. 

Vraag 49 Kun je een PP van richting toevoegen? 

T6.39, T6.40 

Skorip i fa imbran baberi insape ibur. 

They beat him until he could not walk at all and then he left. 

Ibur randa ro mnu ido ryama ro Bosnik. 

He went home to the village, he came to Bosnik.  

Antw. Ja, dit kan. Bosnik moet Bosniki worden.  
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Bijlage 3 Voorbeeldtekst MI 

MIaa 

Yafaru mankokoya kukru ikak vebaya. 

ya- far =u mankoko =ya kukr=u ikak ve-ba=ya 

1SG- tell =U bird-chicken =3SG.SPC with=U snake REL-big=3SG.SPC 

I tell about a chicken and a big snake. 

MIab 

Randak kaku iwara, 

randak kaku i-wa -ra 

beginning real 3SG.SPC-over.there -to.o.there 

mankoko iwarpu ikake, sivye 

mankoko i- warpu ikak -e si- vye 

bird-chicken 3SG- together.with snake -E 3PL.AN- live 

kayame. 

kayam -e 

together -E 

In the very beginning, a chicken and a snake, they lived together. 

MIac 

Sivye kayam voi, rasya ido, 

si- vye kayam voi ras=ya ido 

3PL.AN- live together but day=3SG.SPC THEM 

ikak anine nya syapya 

ikak anine n<y>a syap =ya 

snake GIV-3SG.SPC-this <3SG>have letter =3SG.SPC 

ro  amber veba21  skovesi. 

ro  amber ve- ba sko-ve  =s-i 

LOC foreigner REL- big 3PC-POS =3PL.ANIM-SPC 

They lived together, but at a certain day, this snake got a letter from their big (foreign) bosses. 

MIae 

Amber veba skovesya 

amber ve- ba sko-ve =s-ya 

foreigner REL- big 3PC-POS =3PL.AN-SPC 

fa,  na ive  rya 

fa  na i- ve r<y>a 

CONS then 3SG-want <3SG>go 

isrow kukru amber skovedine. 

i- srow kukr =u amber sko-ve =d-i -ne 

3SG- meet with =U foreigner 3PC-POS =3SG-SPC -this 

Their big bosses, so that he would come and meet this boss of theirs. [with the question if] 

 

                                                             
21 Amber veba ‘big foreigner’ is hier gebruikt in de betekenis van ‘government official’. 
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MIaf 

Amber skovedya dor i fa 

amber sko-ve =d-ya d-or i fa 

foreigner 3PC-POS =3SG-SPC 3SG-call 3SG CONS 

ive rya isrow kukr i. 

i- ve r<y>a i- srow kukr i 

3SG- want <3SG>go 3SG- meet with 3SG 

Their boss called him to come and meet him. 

MIag 

Indya amber anine 

indya amber an-i-ne 

so foreigner GIV-3SG.SPC-this 

vye syap anya ma,22 ikak anine 

v<y>e syap an -ya ma ikak an-i-ne 

<3SG>give letter GIV -3SG.SPC to.here snake GIV-3SG.SPC-this 

iwasya i kwar. 

i- wasya i kwar 

3SG read 3SG already 

So this boss had given the letter, and the snake had already read it. 

MIah 

Iwasya syap anine ra imnai, 

i-wasya syap an-i-ne ra i- mnai 

3SG-read letter GIV-3SG.SPC-this until 3SG- stop 

ikak anine ive fyasos 

ikak an-i-ne i- ve f<y>asos 

snake GIV-3SG.SPC-this 3SG- want <3SG>prepare 

fa  rya mura. 

fa  r<y>a mu-ra 

CONS <3SG>go PATH-to.o.there 

He read the letter and then, this snake started to prepare to go there. 

MIaj 

Mboi, amber veba rya, 

imboi amber ve- ba rya 

but foreigner REL- big so 

i eyor inya   indya, 

i e- or i =n=ya   indya 

3SG REL- call 3SG =SEP=3SG.SPC so 

eyor ikak anine indya, 

e- or ikak an-i-ne indya 

REL- call snake GIV-3SG.SPC-this so 

                                                             
22 Het is niet helemaal duidelijk of ma hier geanalyseerd moet worden als een adverbiaal ‘to.here’, als een 

aanduiding van de beweging richting de slang, of als de conjunctie ‘and’.  
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ikak anine na syewaru roi epyum fa 

ikak an-i-ne na s<y>ewar =u ro e- pyum fa 

snake GIV-3SG.SPC-this then <3SG>seek =U thing REL- good CONS 

sansun epyum, fa  syun   vo ikra 

sansun e- pyum fa  s<y>un  vo i- k- ra 

clothes REL- good CONS <3SG>enter SIM 3SG- use- go 

yov amber skovanine. 

yov amber sko- v=an - i -ne 

to foreigner 3PC- POS=GIV- 3SG -this 

But, it was a big official, he was the one who had called him, who had called this snake, so this 

snake went to search for something good, good clothes to wear when going to their boss. 

MIam 

Voi imbo nya, sansunna  mande, 

voi imbo nya sansun =na  mande 

but indeed <3SG>have clothes =3PL.INAN.SPC TOP 

sansun vyena  naisya   voi, 

sansun v<y>e =na  na-is-ya   voi 

clothes <3SG>VBLZ=3PL.INAN.SPC 3PL.INAN- PRED-that but 

daknayu sarako va. 

d- ak- na =u  sarak =o va 

3SG- also- have =U  bracelet =nonSP.SG not 

But he did have clothes, his clothes were there, but he did not also have a bracelet. 

MIao 

Indya sarako va muraido + 

indya sarak =o va muraido + 

so bracelet =nonSP.SG not therefore + 

rya imran syewar na mansei vena  

r<y>a i- mran s<y>ewar na mansei ve- na  

<3SG>go 3SG- walk <3SG>seek then who REL- have  

sarakoni. 

sarak=o=ni 

bracelet-nonSP.SG=3SG.SPC 

So he did not have a bracelet and therefore he went and looked for who had a bracelet. 

MIaq 

Rawo, ra isrow min vyedi, 

rawo ra i- srow min v<y>e=d-i 

until until 3SG- find member <3SG>POS=3SG-SPC 

isrow mankokoya, bati vyediri. 

i- srow mankoko =ya bati v<y>e=d-i-ri 

3SG- meet bird-chicken =3SG.SPC friend <3SG>POS=3SG-PRED-ANAPH 

Until he found his friend, he found the chicken, which was his friend. 

 



 
95 

MIar 

Ikak anine bati vyedi 

ikak an-i-ne bati v<y>e=d-i 

snake GIV-3SG.SPC-this friend <3SG>POS=3SG-SPC 

mankokoya. 

mankoko =ya 

bird-chicken =3SG.SPC 

This snake his friend was a / the chicken. 

MIas 

Indya doru mankoko nanya ma, ikofn yov i 

indya dor=u mankoko an -ya ma i- kofn yov i 

so 3SG-call=U bird-chicken GIV -3SG.SPC to.here 3SG- speak to 3SG 

So he called the chicken and said to him, 

MIat 

Dove: “ee, bati, wamarisn ido, 

d-ove ee bati wa- marisn ido 

3SG-say eh friend 2SG- enjoy THEM 

buk sarak bedya ma ... 

buk sarak be =d-ya ma ... 

2SG.give bracelet 2SG.POS =3SG-SPC to.here ... 

yawur vo yakra ve 

ya- wur vo ya- k- ra ve 

1SG- wear SIM 1SG- use- go to 

amber veba kovanya 

amber ve- ba ko- v=an - ya 

foreigner REL- big 1PL.INC- POS=GIV - 3SG.SPC 

resari.” 

resari 

first 

He said: ‘Hay friend, if you want, give your bracelet here [then] I use it and go with it to our big boss 

for a moment.’ 

MIav 

Indya mankoko nanya dove: “aa, 

indya mankoko an -ya d-ove aa 

so bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG-say aa 

imbo, na ive yakwur dya, 

imbo na i- ve ya- k- wur indya 

indeed then 3SG- want 1SG- use- wear so 

swewar ro oso  vese.” 

s<w>ewar ro oso  vese 

<2SG>seek LOCINDEF.SG different 

So the chicken said: ‘Aha, well, I also want to wear it so search at someone else.’ 
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MIax 

Voi ikak anine .. dankar i, 

voi ikak an-i-ne *** d- ankar i 

but snake GIV-3SG.SPC-this *** 3SG- deceive 3SG 

dankar mankoko anya vo ... dove: 

d- ankar mankoko an -ya vo ... d-ove 

3SG- deceive bird-chicken GIV -3SG.SPC SIM ... 3SG-say 

“na, buk sarakya ma yawur voi, 

na buk sarak =ya ma ya- wur voi 

then 2SG.give bracelet =3SG.SPC to.here 1SG- wear but 

mesr arwo ..., na rov ine yara ve, 

mesr arwo ... na rov i-ne ya- ra ve 

day morning... then night 3SG.SPC-this 1SG- go to 

rov ine ive yara ve amber anirawa 

rov i-ne i- ve ya- ra ve amber    an-i -ra -wa 

night 3SG.SPC-this 3SG- want 1SG- go to foreigner GIV-3SG.SPC-sea-over.there 

rya, mesr arwo yakaver ido na insape 

rya mesr arwo ya- kavr ido na insape 

so day morning 1SG- return THEM then then 

yakavru sarak banine.” 

ya- kavr =u sarak b- an-i-ne 

1SG- return =U bracelet POS.2SG- GIV-3SG.SPC-this 

But this snake deceived him, he deceived the chicken and said: ‘In a moment you give the bracelet to 

me and I wear it, but this evening I go to the official over there in the direction of the sea, so 

tomorrow when I come back I return this bracelet of yours.’ 

MIbc 

Indya mankoko anya ikyare, 

indya mankoko an -ya i- kyar -e 

so bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG- believe -E 

ikyaru ikak anya wos vyena 

i- kyar =u ikak an -ya wos v<y>e=na 

3SG- believe =U snake GIV -3SG.SPC word <3SG>VBLZ=3PL.INAN.SPC 

ndya, pyanai sarak vyanya 

indya p<y>anai  sarak v<y>=an  -ya 

so <3SG>put.around bracelet <3SG>POS=GIV -3SG.SPC 

fa  ikak anya   iwur. 

fa  ikak  an -ya  i- wur 

CONS snake GIV -3SG.SPC 3SG- wear 

So the chicken believed the snake, he believed his words, so he took off his bracelet so that the snake 

could wear it. 
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MIbe 

Ikak anya iwur i vo ... 

ikak an -ya i- wur i vo ... 

snake GIV -3SG.SPC 3SG- wear 3SG SIM ... 

iswara kwar. 

is-wa -ra kwar 

3SG.PRED-over.there -to.o.there already 

The snake wore it and had left already. 

MIbf 

Rovdi  ido, ikak anya 

rov -ri  ido, ikak  an -ya 

night -ANAPH THEM, snake GIV -3SG.SPC 

iswara rya  ve ... 

is-wa -ra r<y>a  ve ... 

3SG.PRED-over.there -to.o.there <3SG>go  to ... 

amber veba skovanine. 

amber ve- ba sko- v=an - i -ne 

foreigner REL- big 3PC- POS=GIV- 3SG.SPC -this 

In the evening, the snake went away to ... their big boss. 

MIbg 

Mboi fafyar ine sove ... ikak ine 

imboi fafyar i-ne s- ove ... ikak i-ne 

but story 3SG.SPC-this 3PL.AN- say ... snake 3SG.SPC-this 

mankoko ine amber skovedine 

mankoko i-ne amber sko-ve=d-i-ne 

bird-chicken 3SG.SPC-this foreigner 3PC-POS=3SG-SPC-this 

mov vyark roya ryo:  bo    iyaswa. 

mov v<y>ark ro =ya r<y>o  bo      i-yas-wa 

place <3SG>lie LOC=3SG.SPC <3SG>LOC upside  3SG.SPC-up-over.there 

But this story, they say... this snake this chicken their boss the place he lived in was a high place. 

MIbj 

Indya ikak anya iswara kwar. 

indya ikak an -ya is-wa   -ra kwar 

so snake GIV -3SG.SPC 3SG.PRED-over.there-to.o.there already 

So the snake had left already. 

MIbk 

Iswara rya ve bo   

is-wa -ra r<y>a ve bo   

3SG.PRED-over.there -to.o.there <3SG>go to upside   

iwaryas   kwar ido, 

i-wa-r-yas   kwar ido 

3SG.SPC-over.there-to.o.there-up already THEM 
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mankoko anine #, iwafe. 

mankoko an-i-ne # i- waf -e 

bird-chicken GIV-3SG.SPC-this # 3SG- wait -E 

While he was out and he went upwards to up over there, the chicken waited. 

MIbl 

Voi ikak anya rya mura 

voi ikak an -ya r<y>a mu-ra 

but snake GIV -3SG.SPC <3SG>go PATH-to.o.there 

vo dankinm vo dove: 

vo d- ankinm vo d-ove 

SIM 3SG- let.know SIM 3SG-say 

“na yara vo yayar ido, wore, 

na ya- ra vo ya- yar ido w- or -e 

then 1SG- go SIM 1SG- late THEM 2SG- call -E 

wor va na yarower.” 

wor va na ya- rowr 

2SG-call because then 1SG- hear 

At the moment that the snake went out he had let know and said: ‘When I will be away and be late 

call me and I will (certainly) listen.’ 

MIbn 

Mura ido, mankoko anya iwaf rawo, 

mura ido mankoko an -ya i- waf rawo 

afterwards THEM bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG- wait until 

arwo anya  rawo arkok  kwaro, 

arwo an - ya  rawo arkok   kwar =o 

morning GIV - 3SG.SPC until middle.of.day already =nonSP.SG 

ikak anine kyavr vanim. 

ikak anine k<y>avr  vanim 

snake GIV-3SG.SPC-this <3SG>return not.yet 

Therefore the chicken waited until the morning, until it was already the middle of the day, [but] the 

snake was not coming back yet. 

MIbp 

Iwaf wer rawo mandira. 

i- waf wer rawo mandira 

3SG- wait again until afternoon. 

He waited again until the afternoon. 

MIbq 

Mandirayo ikak anya kyavr 

mandira -o ikak an -ya k<y>avr  

afternoon -O snake GIV -3SG.SPC <3SG>return  

va mura ido, dore 

va mura ido d-or-e 

not afterwards THEM 3SG-call-E 
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But in the afternoon, the snake did not come back, so he called. 

MIbr 

Doro ikak anya 

d-or-o ikak an -ya 

3SG-call-O snake GIV -3SG.SPC 

rya  ma fasaw va. 

r<y>a ma fasaw va 

<3SG>go to.here fast not 

But whatever he called the snake, he did not come back fast. 

MIbs 

Mura ido dek ra denef, 

mura ido d- ek ra d- enf 

afterwards THEM 3SG- go.up to.o.there 3SG- sleep 

dek ra denf ro  aividwome,  denf 

d- ek ra d- enf ro  ai-vidwom -e  d- enf 

3SG- go.up to.o.there 3SG- sleep LOC wood-upper.part -E 3SG- sleep 

ro  aiknam. 

ro  ai-knam 

LOC wood-tree 

After this he went to sleep, he went to sleep in the upper part of a tree, he slept in a tree. 

MIbt 

Dove insamaido ikak anya dado mufes ido, 

d-ove insamaido ikak an -ya d- ádo mu -fes ido 

3SG-say CONS snake GIV -3SG.SPC 3SG- go.down PATH-down THEM 

rya fes  ro sop vanim voi myam vepon  i. 

r<y>a fes  ro sop vanim voi m<y>am ve- pon i 

<3SG>go down LOC bottom not.yet but <3SG>see REL- first 3SG 

He hoped that when the snake would come, he would not have gone down to the ground yet, and 

would see him first (i.e. before the snake would see him). 

MIbu 

Indya dek ra 

indya d- ek ra 

so 3SG- go.up to.o.there 

denf ro  aividwome. 

d- enf ro  ai-vidwom  -e 

3SG- sleep LOC wood-upper.part -E 

So he went to sleep in the upper part of a tree. 

MIbv 

Denf rao, mesr arwo babo kaku isnai karkir. 

d- enf rawo mesr arwo babo kaku i- snai karkir 

3SG- sleep until day morning new real 3SG- appear open 
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Indo ikvoke. 

indo i - kvok -e 

then 3SG - get.up -E 

He slept until early dawn. Then he got up. 

MIbw 

Mankoko anya ikvok fa 

mankoko an -ya i- kvok fa 

bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG- get.up CONS 

kyon myam  wark voi 

k<y>on m<y>am  wark voi 

<3SG>sit <3SG>see guard but 

ikak anya rya ma fasaw va rya dore. 

ikak an -ya r<y>a ma fasaw va r<y>a d-or-e 

snake GIV -3SG.SPC <3SG>go to.here fast not <3SG>go 3SG-call-E 

The chicken got up to sit and guard, but the snake didn’t come fast so he called. 

MIby 

Dore dor rawo: mesr bos 

d-or-e d-or rawo mesr bos 

3SG-call-E 3SG-call until day totally 

kwaro   ikak anya   rya  ma va. 

kwar =o   ikak an -ya  r<y>a  ma va 

already =nonSP.SG snake GIV -3SG.SPC <3SG>go to.here not 

He called until even by the time the day really had begun, (but) the snake didn’t come. 

MIca 

Rawo indana ras ri  veso skande kwar ido, 

rawo indana ras ri  veso  sko-ande kwar ido 

until may.be day NUM.LNK several 3PC-pass already THEM 

insape ikak anya rya ma. 

insape ikak an -ya r<y>a ma 

then snake GIV -3SG.SPC <3SG>go to.here 

Until may be several days later, the snake came. 

MIcb 

Ikak anya rya ma muraido, 

ikak an -ya r<y>a ma muraido 

snake GIV -3SG.SPC <3SG>go to.here afterwards 

mankoko anya imsore, 

mankoko an -ya i- msor -e 

bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG- angry -E 

imsor ikak anine. 

i- msor ikak an-i-ne 

3SG- angry snake GIV-3SG.SPC-this 

When the snake had come, the chicken was angry, he was angry with this snake. 
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MIcd 

Dove: “oo bati wafrur fa yamsor  indya, 

d-ove oo bati wa- frur fa  ya- msor indya 

3SG-say ooh friend 2SG- make CONS 1SG- angry so 

yamewru, 

ya- mewr =u 

1SG- refuse =U 

yamewr yor aw ve bati wer ri.” 

ya- mewr y- or aw ve bati wer ri 

1SG- refuse 1SG- call 2SG as friend again IRR 

He said: “Friend, you have made me angry, so I do not want to call you my friend anymore.” 

MIce 

Ikofn vo myun ikak anya. 

i- kofn vo m<y>un ikak an -ya 

3SG- speak SIM <3SG>hit snake GIV -3SG.SPC 

While he said this he hit the snake. 

MIcf 

Mura ido ikak anya dakrmomen, 

mura ido ikak an -ya d- ak- rmomn 

afterwards THEM snake GIV -3SG.SPC 3SG- also- ferocious 

pyanai mankoko anya sarak vyanya 

p<y>anai  mankoko an -ya sarak v<y>=an -ya 

<3SG>put.around bird-chicken GIV -3SG.SPC bracelet<3SG>POS=GIV-3SG.SPC 

fa  isawn  i, 

fa  i- san i 

CONS 3SG- throw 3SG 

isawn i ro  mov evesaprop. 

i - san i ro  mov e-ve-saprop 

3SG - throw 3SG LOC place REL-VBLZ-soil 

Then the snake got also ferocious, and he took off the chicken’s bracelet and threw it away, he 

threw it away in a muddy place. 

MIch 

Isawn i vo 

i- san i vo 

3SG- throw 3SG SIM 

ikak anya kukru mankoko anya 

ikak an -ya kukr=u mankoko an -ya 

snake GIV -3SG.SPC with=U bird-chicken GIV -3SG.SPC 

surapapike. 

su- rapapik -e 

3DU- (start.to.)fight.each.other -E 

And while he threw it away the snake and the chicken started to fight. 
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MIci 

Surapapik rawo mankoko 

su- rapapik rawo mankoko 

3DU- (start.to.)fight.each.other until bird-chicken 

anya myunu ikak anya 

an -ya myun =u ikak an -ya 

GIV -3SG.SPC <3SG>hit =U snake GIV -3SG.SPC 

fa  imar. 

fa  i-  mar 

CONS 3SG- die 

They fought until the chicken hit the snake so that he died.  

MIcj 

Myun ikak anya fa imar  vo, 

m<y>un ikak an -ya fa  i- mar vo 

<3SG>hit snake GIV -3SG.SPC CONS 3SG- die SIM 

myun i fa  imar  voi, 

m<y>un i fa  i-  mar voi 

<3SG>hit 3SG CONS 3SG- die but 

imsor kaker, mankoko anya imsor kaker, 

i- msor kaker mankoko an -ya i- msor kaker 

3SG- angry still bird-chicken GIV -3SG.SPC 3SG- angry still 

mura dan ikak ani, 

mura dan ikak an-i 

afterwards 3SG-eat snake GIV-3SG.SPC 

dan i ra ivro. 

d-an i ra i- vro 

3SG-eat 3SG until 3SG- finished 

He hit the snake so that he died, but he was still angry, the chicken was still angry, so he ate the 

snake until it was gone. 

MIcm 

Syewar sarak vyanya 

s<y>ewar sarak v<y>=an  -ya 

<3SG>seek bracelet <3SG>POS=GIV -3SG.SPC 

indya imranu vyuk weminsya 

indya i- mran =u v<y>uk wemin -s-ya 

so 3SG- walk =U <3SG>use leg -PL.AN-SPC 

sikif ssewar do  movu  insandya 

si- kif s- sewar ro  mov =u insandya 

3PL.AN- pick 3PL.AN- seek LOC place =U just 

ikak anya isawn sarakya roi. 

ikak an -ya i- san sarak =ya ro =i 

snake GIV -3SG.SPC 3SG- throw bracelet =3SG.SPC LOC =3SG.SPC 

He looked for his bracelet, so he walked and used his feet to pick and seek at the place where the 
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snake had just thrown the bracelet. 

MIcq 

Voi ikifo, isrow 

voi i- kif =o i- srow 

but 3SG- pick =O 3SG- find 

sarak anya va. 

sarak an -ya va 

bracelet GIV -3SG.SPC not 

But no matter how long he picked, he did not find the bracelet. 

MIcr 

Isrow sarak anya va ra riso,  ee, 

i- srow sarak an -ya va ra ri=is-o  ee 

3SG- find bracelet GIV -3SG.SPC not until GEN.SG=3SG.PRED-O eh 

indya fafyar ine iknampu monda, 

indya fafyar i-ne i- knampu monda 

so story 3SG.SPC-this 3SG- short only 

mov imnai ro  isine, 

mov i- mnai ro  is-i-ne 

place 3SG- stop LOC 3SG.PRED-SPC-this 

mboi fafyar ine, i efnai fa, 

imboi fafyar i-ne i e- fnai fa 

but story 3SG.SPC-this 3SG REL- cause CONS 

fafyar ine efnai fa 

fafyar i-ne e- fnai fa 

story 3SG.SPC-this REL- cause CONS 

sikofn vo sove 

si- kofn vo s- ove 

3PL.AN- speak SIM 3PL.AN- say 

na korowr rirya  kada,  arwo  

na ko- rowr ri=i-ri  kada  arwo  

then 1PL.IN- hear GEN.SG=3SG.PRED-ANAPH suppose.that morning  

babo na 

babo na 

new then 

indo mankokosya  sor  ker, 

indo mankoko =s-ya  s-or  ker 

then bird-chicken =3PL.AN-SPC 3PL.AN-call continually 

na sor rawo meser. 

na s-or rawo meser 

then 3PL.AN-call until day 

It is (the fact) that he did not find the snake, eh, so this story is short, the place where it stops is 

here, but this story, it is this story that causes, this story is the cause that they say that when we 

would listen in the early morning, (we would hear that) the chickens still call, they call until it’s 
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become morning. 

MIcx 

Indya sor ker ine, 

indya s-or ker i-ne 

so 3PL.AN-call continually 3SG.SPC-this 

sor sewar ikak anine sa isamberen. 

sor sewar ikak an-i-ne sa i- sambern 

3PL.AN-call seek snake GIV-3SG.SPC-this so.that 3SG- fast 

So this continual calling, they try to call the snake in order that it will be fast. 

MIcy 

Na, ikak anya rya ma supik fa 

na ikak an -ya r<y >a ma su- pik fa 

then snake GIV -3SG.SPC <3SG>go to.here 3DU- fight CONS 

isawn sarak vyedya  indariso, 

i- san sarak v<y>e=d-ya  indariso 

3SG- throw bracelet <3SG>POS=3SG-SPC is.because.of.this 

isof rasne. 

isof ras -ne 

until day -this 

So it is because of the fact that the snake came and that they fought until he threw away his 

bracelet, until this day. 

MIda 

Mankoko sine ma 

mankoko s-i-ne ma 

bird-chicken 3PL.AN-SPC-this TOP 

simran sikafkif ker ro  saprop. 

si- mran si- kafkif ker ro  saprop 

3PL.AN- walk 3PL.AN- pick continually LOC ground 

These chickens they walk and pick continually on the ground. 

MIdb 

Sikafkif fa  ssewar sarak  ine. 

si- kafkif fa  s- sewar sarak  i-ne 

3PL.AN- pick CONS 3PL.AN- seek bracelet 3SG.SPC-this 

Ma sisrow i vanim. 

ma si- srow i vanim 

and 3PL.AN- find 3SG not.yet 

They pick and look for this bracelet. But they have not found it yet. 

MIdc 

Indya fafyar ine rya mpon 

indya fafyar i-ne r<y>a m- pon 

so story 3SG.SPC-this <3SG>go to.here- first 

 



 
105 

imnai roroya   iri. 

i- mnai ro=ya   i-ri 

3SG- stop LOC=3SG.SPC 3SG.PRED-ANAPH 

So the story (where) it goes forward and ends at is this. 

 

 

 

 

 


