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Samenvatting Samenvatting 

Verwijzing,, Deixis en Focus in het Hettitisch. The aanwijzende 
voornaamwoordenn ka- "dit", apa- "die" en asi "gene" 

Inn deze dissertatie heb ik geprobeerd het Hettitische systeem van de aanwijzende 
voornaamwoordenn en het gebruik van het geaccentueerde voornaamwoord van de derde 
person,, apa-, te beschrijven. Als we beginnen met de laatste vorm, dan blijkt dat het 
geaccentueerdee apa- niet erg vaak wordt gebruikt in contexten waar onduidelijkheid bestaat, 
hoewell  dat laatste vaak als een van de kenmerken van dergelijke voornaamwoorden wordt 
beschouwd.. Het tegenovergestelde is waar: vaak komt apa- voor waar het in eerste instantie 
niett nodig lijkt . Gewoonlijk tracht men dan om apa- te vertalen met een geaccentueerd 
voornaamwoordd uit de eigen taal, waarbij men dan uitgaat van een pre-theoretisch begrip van 
'contrast',, zonder te definiëren wat daar mee bedoeld wordt. 

Contrastt is vaak verbonden met het begrip 'counter-presuppositionality', 'tegen de 
vooronderstellingg ingaand'. Met andere woorden, er gebeurt iets dat niet in overeenstemming 
iss met de kennis die de Aangesprokene uit de discourse opgedaan heeft. Dit gebrek aan 
overeenstemmingg kan bijvoorbeeld te maken hebben met (beschreven) gedrag dat niet in 
overeenstemmingg is met de normale regels in een bepaalde cultuur, of het kan gewoon zijn 
datt de Aangesprokene iets verkeerd begrepen heeft dat gecorrigeerd dient te worden. 

Hett eerste type, verrassend gedrag hangt samen met het voorkomen van apa- 'die' met 
-al-ma-al-ma 'en, maar'. Dit was het resultaat van hoofdstuk 9 (Surprising apa-). Rieken 2000 
heeftt uitgelegd dat het partikel -al-ma iets van doen heeft met een vorm van heroriëntatie. 
Rieken'ss classificatie van het gebruik van -al-ma was het uitgangspunt van de studie naar 
apa-apa- met dit partikel. Hoewel haar classificatie van -al-ma enkele apa-s kon verklaren, viel 
eenn groot deel van de apa-s toch buiten boord. 

Inn deze gevallen bleek echter dat de stand van zaken die in de zin beschreven werd 
nogg al onverwacht was gezien de voorgaande tekst. In dit kader haal ik het voorbeeld aan van 
dee zaakgelastigde van de koning die de door hem voor de Hettitische staat geïnde belasting 
zelff  hield: "Hi j bracht het goud en zilver dat hij inde naar zijn eigen huis!". Dat hoort een 
zaakgelastigdee niet te doen. In dit geval gaf apa- met -al-ma niet aan dat het onderwerp-
Topicc van de zin op een of andere manier onverwacht was, maar dat de relatie tussen het 
onderwerp-Topicc en de handeling onverwacht was. Kort gezegd, de combinatie apa- met -al-
mama duidt het Onverwachte Topic, een begrip dat zowel Topic verandering kan betekenen als 
dee onverwachte handeling van het onderwerp-Topic. 

Hett gebruik van apa- om aan te geven dat de informatie die de Aangesprokene bezit 
verkeerdd is en aangepast moet worden, was het onderwerp van hoofdstuk 8 (Limiting apa-), 
enn gedeeltelijk van hoofdstuk 7 (Expanding apa-). The referent van apa- is in zo'n geval 
bijnaa altijd de zins-Topic van de voorgaande zin, en wordt ook nog verwacht als Topic van de 
volgendee zin. Het voornaamwoord apa- duidt dan niet een onverwacht Topic aan, maar de 
Focus,, met name Vervangende of Beperkende Focus. Het vertrekpunt van de studie naar opa-
inn Focus was het partikel -pat "slechts, alleen". Voor apa- met -pat in vervangende Focus stel 
ikk de vertaling "inplaats van hem/haar/dat" voor, voor apa- met -pat in Beperkende Focus 
"alleenn hem/haar/dat". Wanneer apa- zonder partikel voorkomt, is het vaak Vervangende 
Focus.. In beide gevallen staat apa- vóór het werkwoord. 
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Naastt het Focus partikel -pat bestaat er ook nog -ia "ook". Dit partikel werd 
behandeldd in hoofdstuk 7 (Expanding apa-). Maar niet alleen -ia als "ook" kwam aan bod, 
ookk -ia als "en", en -al-ma als "terwijl" . Het blijkt dat the Uitbreidende Focus uitdrukking 
apa-apa- met -ia "ook hij/zij/het" vooral voorkomt op de tweede plaats in de zin, terwijl -ia als het 
voegwoordd "en" gekoppeld aan apa- alleen op eerste positie mag voorkomen. 

Maarr daarnaast blijkt er ook nog een apa- zonder partikel volkomen onverwacht op te 
tredenn in de Wetten. Om dat te kunnen verklaren heb ik de volgende driedeling op basis van 
hett straftype gemaakt: 

 klasse I: de straf bestaat uit de betaling van een boete of een vervangend object. 
 klasse II: de straf bestaat uit de betaling van een boete of een vervangend object, maar 

ermoett ook nog een andere aktie verricht worden door de dader. 
 klasse III : de straf bestaat alleen maar uit een te ondernemen aktie, zonder dat de dader 

betaalt. . 

Dee straf in klasse II wordt altijd uitgedrukt in twee gecoordineerder, nevengeschikte zinnen. 
Allenn in zo'n geval duikt een totaal onverwacht apa- op. Het lijk t erop dat apa- (1) nodig is 
omm een gebalanceerde, symmetrische struktuur te handhaven, en (2) dat de Aangesprokene op 
dezee manier gewaarschuwd wordt dat er nog een tweede, gelijkwaardige zin aankomt. 

Dee resultaten van deel III kunnen als volgt getabelleerd worden: 

Topicc of Focus type Plaats in de zin 
Beperkendee Focus Voor werkwoord 

Uitbreidendee Focus Tweede 

Onverwachtt Topic Eerste 

Verwachtt Topic in Eerste/tweede 
coördinatie e 

Dee relatie tussen Topic-Focus type en plaats in de zin. 

All  deze Topic en Focus typen komen in alle taaifasen van het Hettitisch voor. 

Inn deel II worden de voornaamwoorden ka-, apa- en asi behandeld. De uitkomst is dat het 
Hettitischh een persoonsgebaseerd systeem heeft met drie elementen: een 1ste persoons 
aanwijzendd voornaamwoord ka- "deze, bij mij" , een tweede persoons apa- "die, bij jou", en 
eenn derde persoons asi "gene, bij de ander". Die persoonsgebondenheid houdt in dat niet 
afstandd tot de Spreker belangrijk is maar nabijheid bij een van de gespreksdeelnemers. Meer 
abstract,, de aanwijzende voornaamwoorden geven aan of iets tot het geestelijke of emotionele 
domeinn behoort van de Spreker, de Aangesprokene of de Ander. Bijvoorbeeld, asi kan 
aangevenn dat iets in de nabijheid van de ander is, en niet bij Spreker en Aangesprokene, en het 
kann aangeven dat iets negatief is onafhankelijk van persoon, of dat iets buiten de 
verantwoordelijkheidd van de Spreker en Aangesprokene valt. 

Verderr bleek er een verschil te zijn tussen het aanwijzende voornaamwoord (afgekort 
dem)dem) en het aanwijzende bijvoeglijk naamwoord (afgekort dem N). Het voornaamwoord 
wordtt gebruikt als een object in de omgeving al onder de aandacht van de gespreksdeelnemers 
is,, demN wanneer dat niet het geval is. 

### apa- + (-pat) V 

### AZU/NP apa- + -ia V 

### apa- + -al-ma V 

### (nu)gpa^_ V MNP-ia/-ma V 
MM (nu) NP V ##apa- + -ia/-ma... V 
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Maarr aanwijzende voornaamwoorden worden niet alleen gebruikt om naar de situatie 
tee verwijzen. Ze kunnen ook Herkennend (Recognitional), Discourse Deiktisch of Anafoor 
zijn.. Deze concepten zijn in deel I verklaard en toegepast in deel II. 

Diee persoonsgebondenheid van de aanwijzende voornaamwoorden en adjectieven 
blijk tt zich te handhaven bij het Herkennend gebruik. Hetzelfde kan gezegd worden van het 
Anafoorr gebruik. Dit is opvallend omdat de literatuur over het gebruik van aanwijzende 
voornaamwoordenn die binnen de discourse verwijzen die persoonsgebondenheid binnen de 
tekstt niet herkent. 

Voorr tekstverwijzing gebruikt het Hettitisch alleen de aanwijzende adjectieven, 
onafhankelijkk van het feit of iets al onder de aandacht is of niet. Het merendeel bevindt zich 
opp de grens van een kleinere teksteenheid, en verwijst daarbij naar een andere eenheid. 
Hetzelfdee geldt voor het Discourse Deiktische gebruik, hoewel daar de persoonsgebondenheid 
niett echt naar voren kwam. 

Inn deel I heb ik een matrix ontwikkeld die drie parameters combineert die gewoonlijk apart 
behandeldd worden: Zeigfeld (wereld versus tekst), pragmatische relatie (Topic en Focus), en 
matee van attentie (saliency, dat wil zeggen, werkgeheugen versus lange termijngeheugen. 
Binnenn het werkgeheugen wordt de continuerende procedure gebruikt, om iets in 
hett werkgeheugen te krijgen de centrerende). Een andere factor die van belang is wanneer 
menn met teksten werkt, is de struktuur van de discourse. Wanneer een teksteenheid zich nog 
inn het werkgeheugen bevindt, dan is het salient, en worden er gewoonlijk voornaamwoorden 
gebruiktt ("hij,zij , het"). Wanneer een teksteenheid daaruit verdwenen is, dan gebruikt met 
meestall  demN-s (en definiete woordgroepen). 

Hett invullen van de matrix met Hettitische termen levert het volgende plaatje op (-or-
iss het Hettitische .voomaamwoord'Tüj, zij, het", apa- het geaccentueerde voornaamwoord, en 
demdem de aanwijzende voornaamwoorden, dem.adv. is een bijwoord dat van de aanwijzende 
voornaamwoordenn wordt afgeleid): 

geografische geografische 
parameter parameter 
Deictisch h 

Herkennend d 

Anaphora a 
binnenn eenheid 
buitenn eenheid 

Discoursee Deictisch 
binnenn eenheid 

buitenn eenheid 

cognitievecognitieve parameter 
continuiteitss procedure 

E-Topic c 

dem dem 

— — 

(-a-) (-a-) 
demN demN 

) ) 

— — 

U-Topic c 

dem dem 

— — 

apa-apa-
demN demN 

0 0 

A-Focus s 

dem dem 

— — 

apa-apa- (N) 
(dem?) (dem?) 

apa-apa- (N) 
apenissan apenissan 

— — 

centrerendee procedure 

U-Topic c 

— — 

— — 

— — 
demN demN 

— — 

demN demN 

Focus s 

demN demN 
dem.dem. adverb 

demN demN 

demN demN 

— — 

demdem (N) 
dem.dem. adv. 

Dee matrix. 

Ditt is als volgt te lezen: binnen de teksteenheid worden 0, -a- en geaccentueerd apa-
gebruikt.. Het verschil tussen deze drie is dat 0 en -a- alleen Verwachte Topics (E-Top) 
kunnenn aangeven, terwijl apa- voor Focus en het Onverwachte Topic (U-Top) wordt 
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gebruikt.. Om naar een andere teksteenheid te verwijzen worden de aanwijzende 
woordgroepenn gebruikt, onafhankelijk of het antecedent er onmiddellijk aan vooraf gaat of 
niet.. Saliency, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 2, lijk t dus niet van belang te zijn. Als dat zo 
is,, dan kan de matrix herschreven worden: 

geografische geografische 
parameter parameter 

Deictisch h 
Recognitional l 
Anaphora a 
Discoursee Deictisch 

discoursediscourse parameter 
verwijzingg binnen teksteenheid 

E-Top p 
dem dem 

i-a-) i-a-) 

Ander r 
dem dem 

apa-apa- (N) 
dpa-dpa- (N), apenissan 

verwijzingg buiten teksteenheid 
(inclusieff  first mention) 

demdem N, dem. adverb 
demN demN 
demN demN 

demdem (N), dem adverb 

Herschrevenn matrix 

Watt betreft de aanwijzende voornaamwoorden, het persoonsgebonden systeem met drie 
termenn bestaat al in het Oud-Hettitisch. In de introductie heb ik vermeld dat sommige 
geleerdenn van mening zijn dat apa- pas een geaccentueerd voornaamwoord werd nadat het 
geaccentueerdee voornaamwoord asi verdwenen was. Men schetst deze ontwikkeling als 
volgt:: de terugverwijzende funktie van asi werd overgenomen door apa-, en de 
vooruitt verwijzende funktie door ka-. In tabelvorm ziet deze ontwikkleing er als volgt uit: 

aanwijzendee voornaamwoorden geaccentueerde voornaamwoorden 

proto-Hettitisch h 
Hettitisch h 

nabij j 
ka-ka-
kd-kd-

ver r 
apa-apa-
apd-apd-

terugverwijzend d 
asi asi 

apa-apa- (asi) 

vooruitverwijzend d 
asi asi 

ka-ka- (asi) 

Hett systeem van aanwijzende en geaccentueerde voornaamwoorden in proto-Hettitisch en Hettitisch naar 
huidigee opvattingen. 

Ikk concludeer dat dit niet correct is. Vanaf Oud-Hettitisch en dus ook daarvoor tot aan het 
eindee functioneert het systeem als volgt: 

aanwijzendee voornaamwoorden geaccentueerde 
voornaamwoord d 

Hettitisch h 
l ,ee persoon 

kd-kd-
2dee persoon 

apd-apd-
33 c persoon 

asi asi apa-apa-

Hett systeem van aanwijzende en geaccentueerde voornaamwoorden in het Hettitisch volgens de auteur. 
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