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De Bedoeïenendialecten van de Kuststreek 

van de Noordelijke Sinai 

Brug tussen de Oostelijke en Westelijke Arabische Wereld 

. samenvatting in het Nederlands 

Rudolf Erik de Jong, maart 1999 





De noordelijke Sinai' heeft door de eeuwen heen gediend als 
natuurlijke landbrug tussen de oostelijke en westelijke Arabische wereld. 
Aan systematisch taalkundig onderzoek naar de dialecten van de 
bedoeïenenstammen die dit gebied bewonen heeft het tot nu toe ontbroken. 
De vraag is dan ook of het gebied ook in taalkundige zin deze brugfunctie 
heeft. 

In de beschikbare literatuur wordt vaak gerefereerd aan "de dialecten 
van de Sinaï". Een volgende vraag is daarom of deze dialecten inderdaad 
zo'n homogene groep vormen, of dat er sprake is van een situatie waarin 
iedere stam een (tot op zekere hoogte) eigen dialect spreekt. Als dat laatste 
het geval is, is het dan ook mogelijk de noordelijke Sinaï als taalkundig 
overgangsgebied te identificeren tussen de oostelijke en westelijke 
Arabische wereld? Met andere woorden: zijn de afzonderlijke 
stammendialecten onderling zodanig gerelateerd dat zij een continuum 
vormen tussen enerzijds de bedoeïenische dialecten die gesproken worden 
door bedoeïenen in de Negev, de noordelijke Higâz en zuid Jordanië, en 
anderzijds de sedentaire dialecten die gesproken worden door de 
boerenbevolking in het meest oostelijke deel van de Nijldelta (in de 
provincie Sarqiyyah), zoals beschreven in ABUL FADL (1961) en WOIDICH 
(1979,1980)? 

De hypothese van deze studie is dat de noordelijke Sinaï'in taalkundig 
opzicht een overgangsgebied is tussen bedoeïenische dialecten en sedentaire 
dialecten. Voor het toetsen van deze hypothese is het allereerst van belang 
vast te stellen welke kenmerken als typisch bedoeïenisch te beschouwen 
zijn, en welke als typisch sedentair. Hiertoe is op basis van ROSENHOUSE 
(1984) een lijst opgesteld van 41 criteria (waarvan overigens 3 onbruikbaar 
bleken voor dit onderzoek) aan de hand waarvan gemeten kan worden in 
hoeverre een dialect te karakteriseren is als bedoeïenisch dan wel als 
sedentair. De lijst van de in totaal 38 zogenoemde B-S (Bedoeïenisch-
Sedentair) criteria is aangevuld met een selectie van 44 andere binnen de 
noord Sinaï relevante criteria, zodat het totale aantal criteria waaraan de 
dialecten in kwestie worden gemeten op 82 komt. Als norm voor het 
bedoeïenische type is het in de Negev-woestijn gesproken dialect van de 
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Dulläm genomen, zoals beschreven in BLANC (1970). De criteria zijn zo 
geformuleerd dat zij overeenkomsten of verschillen opleveren met dit 
dialect van de Negev. Zo wordt een bedoeïenisch dialect in de meeste 
gevallen positief (d.w.z. overeenkomend hetNegev-type), en een sedentair 
dialect negatief (d.w.z. afwijkend van het Negev-type) gekarakteriseerd. 
Deze waardering in termen van positief of negatief houdt overigens geen 
waardeoordeel in. 

De redeneerrichting bedoeïenisch * sedentair in de gemaakte 
vergelijking is historisch bepaald; we weten dat de Arabische taal verspreid 
is door bedoeïenenstammen, en dat de moderne Arabische dialecten die 
buiten het Arabisch schiereiland worden gesproken in een ver verleden van 
oorsprong bedoeienendialecten zijn.1 

Bij het vaststellen van de isoglossen tussen de verschillende dialecten 
binnen de noord Sinaï is uitgegaan van de hypothese dat leden van een 
bepaalde stam als sociale entiteit, en levend in hetzelfde gebied, een 
homogeen dialect spreken. Deze hypothese is getoetst door zoveel mogelijk 
verschillende leden op verschillende locaties binnen hetzelfde slamgebied te 
interviewen. Het blijkt dat de hypothese in de meeste gevallen juist is, 
hoewel er in een enkel geval ook verschillen bleken te bestaan tussen clans 
van dezelfde stam onderling. Een logisch gevolg van de homogeniteit van 
het dialect van sprekers van dezelfde stam in hetzelfde stamgebied is dat de 
geconstateerde isoglossen samenvallen met de grenzen van dat stamgebied. 

Een aantal van de isoglossen heeft het predikaat "gedeeltelijk" 
gekregen. Deze isoglossen illustreren gedeeltelijke verschillen (of 
overeenkomsten) tussen dialecten. Zij zijn "gedeeltelijk" in die zin dat van 
meerdere, naast elkaar voorkomende vormen (zogenaamde parallelle 
vormen) in bijvoorbeeld dialect A, één of meerdere vormen identiek 
kunnen zijn aan (een) vorm(en) in een aangrenzend dialect B, waarmee 
dialect A wordt vergeleken. Als een dergelijke parallelle vorm in dialect A 
ook wordt aangetroffen in dialect B, dan is deze als gevolg van dialect
contact meestal overgenomen door dialect A uit dialect B. De parallelle 
vorm in dialect A die niet wordt aangetroffen in één of meerdere van de 
naburige dialecten, is meestal het best te beschouwen als de meer 
oorspronkelijke vorm van dialect A.2 

Om een dergelijke "gedeeltelijke" isoglosse vast te stellen is een 
enigszins andere benadering dan gebruikelijk gevolgd. Voor het intekenen 
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van de kaarten in deze studie zijn niet uitsluitend de veronderstelde 
oorspronkelijke karakteristieken van een dialect weergegeven, omdat dit 
zou leiden tot kaarten die minder volledig de taalkundige realiteit 
weergeven. De taalkundige realiteit is namelijk dat al deze dialecten in 
meer of mindere mate verwikkeld zijn in een proces van taalverandering. 
Juist de parallelle vormen die resulteren in "gedeeltelijke" isoglossen zijn 
de indicatoren van de dynamiek van die verandering. Het generaliseren en 
in kaart brengen van de oorspronkelijke karakteristieken met weglating van 
de parallelle vormen zou hetzelfde zijn als het retoucheren van een 
momentopname om een netter en makkelijker te interpreteren beeld te 
verkrijgen. In ons geval kan juist de achtergrond in het beeld waardevolle 
informatie verschaffen over de richting van verandering in de bestudeerde 
dialecten en, naar gehoopt wordt, aangrijpingspunten bieden voor 
toekomstig onderzoek. 

Verdere onderzoeksvragen in deze studie, die direct verband houden 
met de discussie over het continuum, zijn: Hoever westwaarts strekt het 
dialect-type van de Negev zich uit? Gekoppeld daaraan is de vraag: Hoever 
naar het oosten kan het dialect-type van de oostelijke Nijldelta nog gehoord 
worden? 

Meting van de dialecten van de noordelijke Sinaï aan de hand van de 
82 opgestelde criteria levert verschillende interessante resultaten op. Zo 
blijkt dat inderdaad een continuum geïdentificeerd kan worden, dat de 
overgang vormt tussen het dialect-type van de Negev en dat van de 
oostelijke Sarqiyyah. Het continuum wordt gekenmerkt door de 
geleidelijke verdwijning van Negev-achtige karakteristieken, die plaats 
maken voor meer sedentaire kenmerken, zoals die ook worden 
aangetroffen in de oostelijke Éarqiyyah Het overgangsgebied tussen deze 
beide dialect-types wordt gevormd door opeenvolgende, in dit onderzoek 
nader geïdentificeerde dialectgroepen. 

Groep I wordt gevormd door het eerdergenoemde dialect van de 
Dulläm (in de Negev-woestijn), dat van de Ahtaywât (in de midden-
oostelijke Sinai), de dialecten van de noordoostelijke Sinaï-stammen 
Rmëlat en Sawürkah, alsmede de (noordelijke) Taràbïn, de noordwestelijke 
stammen 'Ayâydah en Masâ'ïd, en in mindere mate dat van Biliy in het 
midden-noorden van de Sinai. 
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Het dialect-type van groep I maakt deel uit van de door PALVA (1991) 
voorgestelde groep van Noordwestelijk Arabische dialecten (of NWA). Aan 
de door Palva gehanteerde criteria voor het identificeren van een NWA-
dialect zijn in deze studie enkele criteria toegevoegd, terwijl andere 
opnieuw zijn geformuleerd. Zo is een strikter onderscheid gemaakt in de 
twee voor de classificatie van bedoeïenendialecten relevante criteria: dat 
van het zogenaamde gahawah- syndroom en dat van de hieronder nader 
toegeüchte resyllabicatie van CaCaCV -opeenvolgingen. Het gahawah-
syndroom3 is bij uitstek een kenmerk van bedoeïenendialecten, en is dus te 
gebruiken voor het onderscheid tussen bedoeïenische en sedentaire dialect
types. Het criterium van resyllabicatie is daarentegen alleen te gebruiken 
voor het onderscheid tussen iVagd/y-bedoeïenisch en nou-Nagdiy-
bedoeïenisch; deze resyllabicatie-regel is dus niet kenmerkend voor alle 
bedoeïenendialecten. 

Het overgangsgebied tussen het dialect-type van groep I (of het 
Negev-type) en het dialect van de oostelijke Èarqiyyah wordt gevormd door 
de groep II dialecten van de in het noordwesten van de Sinai' woonachtige 
stammen Samä'nah en 'Agäylah, alsook de dialecten van groep III van de 
eveneens in het noordwesten woonachtige stammen Biyyâdiyyah en 
Axärsah. 

Groep II neemt in het continuum een middenpositie in tussen de 
groepen I en III. Met behulp van de 82 criteria kan reeds vastgesteld 
worden dat groep II meer verschillen vertoont met groep I dan met groep 
III. Dit beeld wordt alleen maar bevestigd als de verschillende 
dialectgroepen aan de hand van uitsluitend B-S criteria worden gemeten; 
juist dan blijkt dat de typologische afstand tussen de groepen I en II groter 
is dan die tussen de groepen II en III. 

Meer in het algemeen blijkt dat zich in dit overgangsgebied een 
relatief grote concentratie aan isoglossen laat vaststellen, wat aansluit bij de 
constatering van GOOSSENS (1969), p. 48: dat een overgangsgebied wordt 
gekarakteriseerd door een opeenhoping van isoglossen. Het continuum 
büjkt inderdaad de overgang te vormen tussen twee zogenaamde 
"Kernlandschaften"4: dat van de (voormalig) (semi-) nomadische 
bedoeïenencultuur in de noordelijke Higöz, zuid Jordanië en de Negev 
woestijn enerzijds, en dat van de sedentaire boerencultuur van de 
Egyptische Nijldelta anderzijds.5 Deze twee "Kernlandschaften" zijn 



overigens ook in andere dan taalkundig opzicht duidelijk identificeerbaar 
als zelfstandige culturele entiteiten. 

De vraag hoever het Negev-type westwaarts reikt is in het 
voorgaande al grotendeels beantwoord: de dialecten van de (Ayöydah en 
Masâ'ïd gesproken aan of nabij de oostoever van het Suez Kanaal vormen 
als dialecten van groep I de meest westelijke voortzetting van dit dialect
type.6 

De indeling in de verschillende groepen op taalkundige gronden 
wordt geschraagd door informatie uit diverse bronnen7 met betrekking tot 
de datering van de aankomst van de verschillende stammen in de Sinaï: de 
stammen van groep I (met uitzondering van BUiy) blijken te zijn 
aangekomen in de Sinaï in de zestiende eeuw (A.D.) of later, terwijl de 
stammen van de groepen II en III reeds voor de dertiende eeuw (A.D.) in de 
Sinaï te vinden waren. Zo blijkt de indeling in dialect-typologische groepen 
naast een geografische oost-west dimensie ook een historische dimensie te 
hebben. 

In het voorgaande was al sprake van "gedeeltelijke" isoglossen. Een 
ander nieuw element in de onderzoeksmethodiek is de "virtuele" 
isoglossenbundel. Deze onderscheidt het dialect van de oostelijke Sarqiyyah 
van dat van de Biyyàdiyyah (als duidelijkste voorbeeld van een 
bedoeïenendialect dat zich ontwikkeld heeft in de richting van een meer 
sedentair dialect-type). Deze "virtuele" isoglossenbundel verschilt van meer 
gangbaar getekende isoglossenbundels, omdat de beide gecontrasteerde 
dialecten niet in geografisch direct aan elkaar grenzende gebieden worden 
gesproken. 

Het staat echter vast dat dit voorheen gedurende een aantal maanden 
per jaar wel het geval was. De verschillende stammen in het noordwesten 
van de Sinaï trokken jaarlijks naar de Nijldelta op zoek naar weidegronden 
voor hun klein vee. Daarbij werkten leden van die stammen als dagloners 
bij het binnenhalen van de oogst. Na de voltooiing van het Suez Kanaal 
werd de traditionele trek westwaarts met kleinvee zo goed als onmogelijk. 

Later, vanaf het midden van de jaren veertig, kwam onder Egyptisch 
bestuur een proces van modernisering in de Sinaï op gang. Toen in 1948 de 
staat Israel werd gesticht, was de route oostwaarts naar Palestina, waar voor 
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de diverse stammen eveneens weidegrond en seizoenarbeid te vinden was, 
ook afgesloten. De Israelische bezetting van de Sinai' (1967-82) versnelde 
het eerder ingezette ontwikkelingsproces. Na de teruggave van de Sinaï 
zette de Egyptische overheid haar beleid van het permanent sedentariseren 
van bedoeïenenstammen voort. Het belangrijkste effect van deze 
ontwikkelingen was dat bedoeïenen in het noorden van de Sinaï toegang 
kregen tot onderwijs, meestal van Egyptisch sprekende onderwijzers. Ook 
maakten zij kennis met moderne communicatiemiddelen en nam hun 
individuele mobiliteit toe; ze werden kort gezegd blootgesteld aan de 
moderne wereld. 

De hier getekende "virtuele" isoglossenbundel dient dus vanuit een 
historisch perspectief te worden geïnterpreteerd, en minder vanuit een 
hedendaags geografisch perspectief. In deze studie illustreert de "virtuele" 
isoglossenbundel het relatief kleine aantal verschillen tussen het dialect van 
de oostelijke Sarqiyyah en dat van de Biyyâdiyyah 

Andere binnen het gebied van de noordelijke Sinaï gesproken 
dialecten zijn het dialect van de paria-stam de Dawâgrah, die werken als 
vissers op de Bardawïl lagune (groep IV), en dat van de stad al(Anè (groep 
V). Deze dialecten maken geen deel uit van het continuüm. 

Gemeten aan de B-S criteria is het dialect van de Dawâgrah 
weliswaar te karakteriseren als een bedoeïenendialect, maar het is niet van 
het bedoeïenische (Noordwestelijk Arabische) type van groep I. Het dialect 
van de Dawâgrah vertoont belangrijke overeenkomsten met het Nagdiy-
type, en dan met name met de zuidelijke of centrale varianten hiervan. Eén 
van de belangrijkste criteria met behulp waarvan de oorsprong van dit 
dialect kan worden vastgesteld, is dat van de resyllabicatie van *CaCaCV-
sequenties8. In dialecten van het Nagdiy-type, en dus ook in het dialect van 
de Dawâgrah, krijgen dergelijke opeenvolgingen van klinkers en 
medeklinkers een CCaCV lettergrepen-structuur (waar bepaalde factoren 
verhoging van a in de tweede lettergreep van de met * gemarkeerde 
sequentie voorkómen) of CC/CV (waar dergelijke factoren afwezig zijn), 
bijv. bâ$al "uien (collectivum)", maar (*baçalah -*•) bçâlah "ui (nomen 
unitatis)", en zo ook (*gahawah -*) ghàwah "koffie", en een 
beklemtoonde hoge korte klinker i in (*zalamah —*•) zlimah "man", maar u 
in (*hafabah —»•) hfübah "een stuk brandhout (nomen unitatis)". Dit 
verschijnsel van resyllabicatie van CaCaCV- sequenties is al eerder 
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gehanteerd door Ingham als hoofdcriterium voor het onderscheid Nagdiy 
vs. non-Nagdiy (in INGHAM (1986), p. 276), wat grotendeels overeenkomt 
met Prochazka' s indeling in groep (i), zijnde de dialecten van de Tihâmah 
en de zuidelijke IjHgâz versus zijn groep (ii), zijnde Nagdiy en oostelijk 
Arabische dialecten (in PROCHAZKA (1988), pp. 10-11). 

Een andere karakteristiek van het dialect van de Dawâgrah is dat het 
in zekere opzichten niet zo "différentiel"9 is als de omliggende dialecten: de 
korte klinker a wordt in bepaalde posities geëlideerd, terwijl in de dialecten 
van omliggende stammen, en ook in dat van al'ArïS, de a in soortgelijke 
posities wordt gehandhaafd. 

Het dialect van al(Arï$ op zijn beurt vertoont weliswaar 
bedoeïenische trekjes, die waarschijnlijk het gevolg zijn van dialectcontact 
met de in de directe omgeving gesproken bedoeïenendialecten van groep I, 
het Negev-type, maar dit dialect kan toch in verreweg de meeste opzichten 
het best gekarakteriseerd worden als een sedentair of stadsdialect 

Zowel het dialect van de Dawâgrah als dat van al'ArïS vallen zoals 
gezegd duidelijk buiten het geconstateerde continuum, en deze dialecten 
maken in taalkundig opzicht dan ook geen deel uit van het overgangsgebied 
tussen de oostelijke en westelijke Arabische wereld 

Om de verscheidenheid van de in de regio gesproken dialecten die 
wel deel uitmaken van het continuum te kwantificeren is in deze studie een 
methode geïntroduceerd, waarmee op basis van de 82 eerder genoemde 
criteria een percentage berekend kan worden. Dit percentage drukt uit in 
hoeverre een dialect verschilt van een naburig dialect, waarmee het wordt 
vergeleken. Hoe hoger dit percentage is, hoe hoger het aantal 
geconstateerde isoglossen is, en dus ook hoe verschillender de betrokken 
dialecten zijn. De berekening illustreert waarom de dialecten, die deel 
uitmaken van het continuum, zijn onderverdeeld in de opeenvolgende 
typologische groepen I, II en Hl. 

Het blijkt dat dialecten die deel uitmaken van één groep door 16,5% 
of minder van het totaal van 82 mogelijke isoglossen worden gescheiden. 
Dialecten van het continuum die zijn ondergebracht in verschillende, maar 
wel direct opeenvolgende groepen (dus I en II, of II en III, maar niet I en 
III), blijken door minimaal 29,9% en maximaal 47% van de 82 mogelijke 
isoglossen gescheiden te worden. Dialecten van het continuum, die zijn 
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ondergebracht in niet direct opeenvolgende groepen (dus I en III), worden 
gescheiden door tenminste 61% van de 82 mogelijke isoglossen. 

De typologische afstand tussen de vergeleken dialecten blijkt 
stapsgewijs toe te nemen. De berekende percentages van verschillen tussen 
twee gecontrasteerde dialecten uit eenzelfde groep (of dat nu I, II of III is) 
bevinden zich binnen een duidelijke, zij het niet gekwantificeerde marge 
(namelijk tussen de 2,4% en 16,5%). Voorts zien we dat er een goed 
waarneembare stap is van 13,5 percentagepunten tussen deze verzameling 
van gecontrasteerde paren en de verzameling van steeds twee dialecten die 
deel uitmaken van verschillende direct opeenvolgende groepen van het 
continuum. Tussen deze verzameling van contrastparen en de verzameling 
van steeds twee dialecten uit verschillende en niet direct opeenvolgende 
groepen is wederom een soortgelijke stap van 14 percentagepunten 
zichtbaar. 

Aan deze typologische afstand tussen dialecten is in deze studie een 
zogenaamde "stapwaarde" ("step value") toegekend. Tussen twee dialecten 
uit eenzelfde groep is de typologische afstand (uitgedrukt in de 
"stapwaarde") op 0 gesteld. Tussen twee dialecten uit twee verschillende, 
maar wel direct opeenvolgende groepen is een "stapwaarde" van 1 
toegekend, en tussen twee dialecten uit niet direct opeenvolgende groepen 
is een "stapwaarde" toegekend van 2 of meer. Hoe hoger de toegekende 
"stapwaarde" is, hoe groter de typologische afstand. 

Daarmee is nu ook een, zij het niet eenduidig, antwoord te geven op 
de vraag hoever het dialect-type van de oostelijke Sarqiyyah oostwaarts 
reikt: hoewel groep III nog een belangrijk aantal bedoeïenische kenmerken 
vertoont, is deze groep in veel opzichten te beschouwen als een oostelijke 
voortzetting van het meer sedentaire oostelijke $arqiyyah-type. Het 
berekende percentage op basis van de 82 criteria illustreert dit: in slechts 
16,5 % van de gevallen is sprake van een verschil tussen deze twee 
dialecten, wat dit contrastpaar vergelijkbaar maakt met de verzameling van 
contrastparen die een "stapwaarde" van 0 hebben. 

Wanneer beide dialecten echter uitsluitend aan de 38 B-S criteria 
worden gemeten blijkt de typologische afstand groter te zijn: de 
vergelijking levert dan een aantal verschillen op dat meer vergelijkbaar is 
met de groep contrastparen met een "stapwaarde" 1. Er is dus geen 
uitsluitsel te geven over de vraag of de beide dialecten deel uitmaken van 
eenzelfde groep, of dat zij behoren tot twee direct opeenvolgende groepen 
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binnen het continuum; dit hangt ervan af hoe zwaar men de geconstateerde 
isoglossen wil laten wegen. 

Een vergelijking van een dialect van het continuum met een dialect 
van buiten het continuum laat zich minder makkelijk via deze berekening 
kwantificeren. Het probleem is dat voor een vergelijking van dialecten 
binnen het continuum de criteria voor vaststelling van de typologische 
positie van een dialect zich beter laten vertalen in binaire opposities10, 
doordat er in het verleden waarschijnlijk een homogener dialect-type werd 
gesproken. Voor een vergelijking van dialecten met een minder homogene 
achtergrond doet de binaire methodiek echter in veel gevallen geen recht 
aan de aard van de geconstateerde verschillen. Zo is in deze studie de 
implicatie van de gehanteerde binaire vergelijking dat een afwijking van 
het bedoeienische Negev-type een meer sedentaire karakteristiek inhoudt. 
Met enige uitzonderingen is dit een automatisme, omdat het continuum de 
overgang vormt van een bedoeïenisch type naar een sedentair type en de 
berekeningsmethode erop is afgesteld juist deze overgang te illustreren. De 
gehanteerde berekeningsmethode telt simpelweg de isoglossen, zonder de 
aard van de verschillen op basis waarvan deze isoglossen zijn getrokken in 
ogenschouw te nemen. 

Een illustratie van het falen van deze berekeningsmethode voor een 
vergelijking van dialecten die niet allebei deel uitmaken van hetzelfde 
continuum zien we als het dialect van de Dawägrah (buiten het continuüm) 
vergeleken wordt met dat van de Sawârkah (deel van het continuum). De 
vergelijking op basis van de 82 criteria levert 44,5% van het totale aantal 
mogelijke isoglossen op. Dit zou inhouden dat de typologische afstand uit 
te drukken zou zijn in een "stapwaarde" van 1. Wanneer we echter de aard 
van de verschillen nader bekijken, dan zien we dat de implicatie van een 
sedentaire karakteristiek voor Dawägrah Arabisch, waar dit dialect afwijkt 
van het bedoeienische Negev-type, onjuist zou zijn. Het dialect van de 
Dawägrah is namelijk wel degelijk te karakteriseren als bedoeïenisch, 
echter niet als Negev-bedoeïenisch, maar als Afagdiy-bedoeïenisch. Een 
vergelijking die gebruik maakt van implicatie-gebonden binaire opposities 
zou hier dus kunnen leiden tot een foute voorstelling van zaken. De 
typologische afstand tussen beide bovengenoemde dialecten is immers veel 
groter dan uitgedrukt in een "stapwaarde" 1. Dit dient in dit geval echter te 
worden opgemaakt uit de aard van de verschillen, niet uit het aantal ervan. 



Rest de eerdere vraag of de dialecten van de Sinaï een homogene 
groep vormen, n Naar blijkt is hiervan niet echt sprake. Buiten de 
aangetroffen verschillen tussen dialecten van het continuum onderling, is 
zoals gesteld het dialect van de Dawägrah duidelijk van een andere 
(namelijk Nagdiy) oorsprong gebleken. Ook het dialect van Biliy12 (van 
groep I) draagt sporen van het Nagdiv-type. 

Mogelijk spraken de overige stammen die deel uitmaken van het 
taalkundige continuum al voordat zij in de Sinaï arriveerden een min of 
meer homogeen dialect Dit sluit aan op de hypothese dat de betreffende 
stammen een relatief homogene T^yyi' of zuidwestelijk/tfigaz-ische 
oorsprong zouden hebben.'3 Mocht dit al zo zijn, dan ligt deze 
gemeenschappelijke oorsprong echter dermate ver terug in de geschiedenis, 
dat hieruit op taalkundig gebied hoe dan ook nog geen conclusies getrokken 
kunnen worden. 

Met deze studie is nu een blinde vlek ingekleurd. Er is een vrij 
gedetailleerd beeld ontstaan van de linguïstische situatie in de noordelijke 
Sinaï. Ook wordt de taalkundige rol van deze kuststreek als 
overgangsgebied in de vorm van een continuum tussen het Noordwest 
Arabische dialect-type (waarvan het Negev-type deel uitmaakt) en het 
sedentaire dialect-type van de Egyptische Nijldelta (waarvan het dialect
type van de oostelijke Sarqiyyah in vele opzichten ook deel uitmaakt) 
metterdaad bevestigd. Daarnaast zijn de beschrijvingen van de verschillende 
dialecten van de noordelijke Sinaï door talrijke verwijzingen gekoppeld aan 
de dialecten in de directe omgeving, en daarmee in een breder dialect-
geografisch perspectief geplaatst. 

Windhoek, maart 1999 
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Voetnoten: 

1 Zie ROSENHOUSE (1984), p. 3. 
2 Een voorbeeld is het 2de persoon mannelijk enkelvoud bezitssuffix voor "jouw". In de 

dialecten van groep II ('Agâylah en Samä'nah) is zowel bëtak als bêtk voor "jouw 
huis" te horen, terwijl in de aangrenzende dialecten van groep I ('Ayâydah) en groep m 
{Axärsah en Biyyädiyyah) alleen bëtak voorkomt. Dit betekent dat de meer 
oorspronkelijke vonrï in de dialecten van groep II hoogstwaarschijnlijk bêtk is en de 
vorm bëtak overgenomen is uit één of meerdere van de aangrenzende dialecten. 

3 mœnorjeenvolgingvanoXC,waarbijXeenlaryngaaloffaryngaalis(namelijk/i,/i,f, 
xof g) en C een willekeurige consonant, wordt een korte lage vocaal a ingevoegd 
tussen X en C, zodat een nieuwe opeenvolging aXaC ontstaat Voorbeelden zijn (de 
*aXC en aXaC opeenvolgingen zijn hier onderstreept): *naxlah -* rmxalah 
"dadelpalm" en *ftahwah—- sahawah 'koffie". 

4 De term "Kemlandschaft" wordt gebruikt voor een dialectgebied waarin relatief weinig 
plaatselijke verschillen zijn aan te treffen (parafrase van GOOSSENS (1969), p. 48} 

5 Taalkundig gezien gaat het hier om de gebieden waarin enerzijds Noordwestelijk 
Arabisch (MVA, zoals geïdentificeerd in PALVA (1991)) wordt gesproken, en anderzijds 
het dialect-type van de centrale Nijldelta, wat goeddeels het dialect-type is dat ook in de 
Egyptische hoofdstad Cairo te horen is (zie BEHNSTEDT/WODICH (1985), kaart 551). 

6 Of dit dialect-type ook gesproken wordtdoorten westen van het Suez Kanaal wonende 
'Ayâydah is niet met zekerheid te stellen. Er is een kans dat door de kortere afstand tot 
de sedentaire cultuur van de Nijldelta, de afwezigheid van de fysieke hindernis van het 
kanaal, en de ruimere beschikbaarheid van faciliteiten zoals onderwijs, transport en 
communicatiemiddelen ten westen van het kanaal het dialect van deze 'Ayâydali 
inmiddels zodanig is beïnvloed, dat niet langer sprake kan zijn van één homogeen 
dialect gedeeld door stamleden ten oosten en ten westen van hetkanaaL 

7 Zie O.a. BAILEY (1985) en ATTAYYIB (1993). 
8 De betekenis van de gebruikte symbolen in het volgende tekstgedeelte is: C - een 

consonant, V= een korte of lange vocaal, /=een korte (hoge) vocaal u of i, afhankelijk 
van naburige consonanten, en a is een korte (lage) vocaal a 

9 De term "différentiel" wordt gebruikt voor dialecten waarin, voor wat betreft de elisie of 
non-elisie van korte vocalen, een onderscheid gemaakt wordt tussen een hoge korte 
vocaal (i of u) en een lage korte vocaal (ö). Dialecten die zowel u I i als a in 
vergelijkbare posities elideren, of dat juist in geen van beide gevallen doen, worden 
"non-différentiei" genoemd. 

10 Zo is " 1 " in een binair stelsel (waarin alleen 0 en 1 worden gebruikt) de implicatie van 
"niet 0". In het geval van de vergelijking van dialecten in het hier gehanteerde model is 
"sedentair" de implicatie van "niet-Negev-type". 

11 Zie PALVA (1991X pp. 154 en 160, waar uitgegaan wordt van een meerhomogeenAWA 
dialect-type in het verleden. 

12 BAIT FY (l 985), p. 47 vermeldt dat de stam BUiy al voor de komst van Islam in de regio 
aanwezig was. Dat is zo'n 1000 jaar eerder dan de andere stammen van het continuum. 

13 Zie o.a. MURRAY (1935), CAMMÄR (1944), ATTAYYIB (1997) en Peter Behnstedt en 
Manfied Woidich 'Die Arabisierung Ägyptens" (verschijnt binnenkort). 




