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Samenvatting in het Nederlands 
Een grammatica van het Darfur-Arabisch 
 

Het Arabisch dat gesproken wordt in Darfur, de meest westelijke provincie van 
Soedan, wordt op alle vlakken sterk beïnvloed door de andere talen die daar 
ook gesproken worden. Darfur-Arabisch lijkt bovendien erg op het Arabisch 
zoals het in Tsjaad wordt gesproken, vooral in het oostelijk deel van dat 
aangrenzende land. Ondanks dat het gesproken Arabisch van Darfur 
aanzienlijke variatie vertoont, heb ik de volgende, meest opvallende kenmerken 
kunnen vaststellen. 
 Wat de fonologie betreft, ontbreken in de Darfur-Arabische 
foneeminventaris de ‘typische’ (Oud-)Arabische consonanten q, ɣ, de 
gevelariseerde consonanten en vooral de faryngalen ħ en ʕ. Gutturalen worden 
over het algemeen weggelaten, gemengd of variabel vervangen door andere 
fonemen. De fonologische regels komen grofweg overeen met andere varianten 
van het West-Soedanees Arabisch, in het bijzonder met dat van Oost-Tsjaad, 
zoals sterke klinkerharmonie; geringe verlenging van consonanten en klinkers; 
consonantenclusters aan het begin of eind van woorden worden vermeden en 
de klemtoon ligt op de -i als pronominale suffixen daarop eindigen.  
 Vanuit morfologisch en syntactisch oogpunt is het ontbreken van 
onderscheid naar geslacht een van de meest typische kenmerken. Dit houdt in 
dat sommige woorden of morfemen historisch wel vrouwelijk of mannelijk zijn, 
maar in context willekeurig met elkaar congrueren. De werkwoordsvorm 
haːrabat, bijvoorbeeld,  die historisch ‘zij vocht’ betekent, kan in Darfur een 
mannelijk onderwerp hebben en in Darfur dus ‘hij vocht’ betekenen; en het 
voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud hu, dat historisch ‘hij’ 
betekent, kan naar een vrouw verwijzen. Sommige (soorten van) woorden, 
zoals de namen voor de kleuren, het genitiefpartikel bitaː en de vervoeging van 
de derde persoon enkelvoud in het imperfectum, vertonen zelfs bijna helemaal 
geen historisch vrouwelijke variant. Doordat er een duidelijke voorkeur bestaat 
voor historisch mannelijke voornaamwoorden, lijkt het verder of er een 
tendens bestaat om alle terugverwijzende voornaamwoorden te uniformeren 
tot één.  
 Andere bijzondere morfologische kenmerken van het Darfur-Arabisch zijn 
dat het onafhankelijke voornaamwoord aˈni voorkomt voor de eerste persoon 
enkelvoud, en er vier genitiefpartikels (bitaː, hagː, hana en heːl) bestaan. Het 
laatste verschijnsel is exemplarisch voor de variabiliteit in het dialect. Het 
bepaald lidwoord al- wordt vaak weggelaten, maar het partikel le kan dienen 
om het object van een zin aan te kondigen. De meeste van de resterende 
voornaamwoorden, zoals het betrekkelijk voornaamwoord al-; de partikels, 
zoals het existentiepartikel fiː; de bijwoorden, voorzetsels en woordpatronen 
van naamwoorden in het enkelvoud en meervoud, komen over het algemeen 
overeen met het Soedanees Arabisch. Kenmerkende West-Soedanese 
morfologische verschijnselen zijn het -aːj suffix om de diminutief of singulatief 
aan te geven; het verruimde gebruik van de pseudo-dualis (bijvoorbeeld ruːseːn 



 

‘hoofden’ ‘koppen’); en de ab(u)- of amː- prefixen in samengestelde 
substantieven. De taalvariant vertoont daarentegen geen reflexief noch 
reciprook voornaamwoord, tenminste niet in het corpus van opgenomen 
teksten dat dient als de data waarop deze grammatica is gebaseerd.  In 
vergelijkingen wordt niet de elatiefvorm aCCaC gebruikt maar CaCiːC min, zoals 
in kabiːr min ‘groter dan’. Kleurennamen hebben uitgebreidere betekenissen 
dan alleen kleur zelf: abjad, bijvoorbeeld, betekent niet alleen ‘wit’ maar ook 
‘puur’ ‘schoon’; en a.mar ‘rood’ kan ook ‘licht’ of ‘mooi’ betekenen. 
 De morfologie van het Darfur-Arabische werkwoord is ook grotendeels in 
overeenstemming met andere Soedanees-Arabische spreektalen, afgezien van 
een aantal interessante afwijkingen. Zo zijn de sprekers consequent in het 
gebruik van het zogenaamde nəktəb-nəktəbu-kenmerk en het b-prefix dient 
bijna alleen om de derde persoon enkelvoud van het imperfectum aan te geven. 
Het t-prefix waarmee historisch de derde persoon enkelvoud vrouwelijk wordt 
gemarkeerd, komt bijna niet voor en ik stel als hypothese dat het -i suffix in 
bepaalde vervoegde werkwoorden in het imperfectum enkelvoud op hun 
transitiviteit wijst. Net als in het stedelijk Tsjadisch en Nigeriaans Arabisch 
worden werkwoorden met wortels die op een historische faryngaal eindigen, 
vaak gereanalyseerd en als tertiae infirmae vervoegd. Afgeleide stammen van 
werkwoorden, participia en werkwoordsubstantieven worden beperkt 
gebruikt. Het is opmerkelijk dat er geen duidelijk geval in het corpus is te 
vinden van een al-prefix om het werkwoord intransitief, reflexief of reciprook 
te maken, hoewel dat wel gebeurt in andere varianten van het West-Soedanees 
Arabisch.  
 In syntactisch opzicht is de regelmatig optredende SV- of OV- 
woordvolgorde misschien het meest opvallend en typisch aan het Darfur-
Arabisch. Verder heeft de arbitraire congruentie in historisch geslacht me ertoe 
gebracht om te concluderen dat er synchronisch geen onderscheid wordt 
gemaakt naar geslacht. Congruentie in getal treedt vaker op, maar fluctueert.    
 
Veel typische taalkundige kenmerken van de Darfur-Arabische spreektaal lijken 
verklaarbaar te zijn aan de hand van interferentie met de Nijlo-Saharaanse 
substraten en strategieën die ontstaan bij het verwerven van een tweede taal 
zonder formele instructie. Sommige van die eigenschappen behoren ook tot de 
kenmerken die ook pidgin- of creooltalen typeren. Toch kan het Arabisch 
dialect van Darfur niet als pidgin of creool bestempeld worden, want daar is het 
systeem van vervoegingen en verbuigingen te verregaand voor ontwikkeld. Het 
Arabisch van Darfur neemt een middenpositie in tussen een volledig 
ontwikkeld Arabisch dialect en een pidgin of creool. Darfur-Arabisch is een 
contacttaal, waar in Soedan op wordt neergekeken ten voordele van het 
Soedanees Standaard Arabisch, de machtige normatieve taal(variant) in 
Soedan. 
 


