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Samenvatting (Dutch summary)

Het kleine eiland Diu, gesitueerd op het zuidelijkste eindje van het schiereiland Saurash-
tra te Gujarat (India) met een strategisch uitzicht over de Arabische Zee, wekte in haar
geschiedenis een schijnbaar buitensporige koloniale interesse. Een van de vele gevolgen van
haar lange overheersing door het ver weg gelegen Portugal (1535-1961) was de vorming van
een locale variant van het Indo-Portugees, een contacttaal die ontstond door de intersectie
van diverse talige invloeden, met name het Gujerati en het Portugees. Alhoewel de uit
het Portugees stammende Aziatische creolen al vanaf het einde van de negentiende eeuw
wetenschappelijk bestudeerd worden, is de nauwkeurige taalkundige beschrijving van deze
talen een betrekkelijk recente trend. Dit onderzoek biedt een taalkundige documentatie
van het moderne Indo-Portugees van Diu en situeert deze taal daarbij uitdrukkelijk binnen
een reconstructie van de historische en sociaaldemogra�sche context. De bedoeling van
dit onderzoek is bij te dragen aan het ontluikende begrip van de vorming, ontwikkeling en
actuele vitaliteit van contacttalen in (Zuid)Azië en elders.
Dit proefschrift bestaat uit drie aparte onderdelen. Deel I, `Achtergrond' [`Background'],
geeft alle niet-taalkundige informatie die nodig is om de vorming en ontwikkeling van het
Indo-Portugees op Diu te begrijpen. Hoofdstuk 1 is daarbij een korte introductie. Het
volgende hoofdstuk biedt een synchrone analyse van de omstandigheden waarin het Indo-
Portugees op het eiland ontstond. Het gaat daarbij zowel in op de bevolkingssamenstelling
van Diu (waarbij de rooms-katholieke gemeenschap met name belangrijk is, want daar vin-
den we de moedertaalsprekers), als op patronen van meertaligheid onder de sprekers van
het Indo-Portugees van Diu. Dit hoofdstuk bevat daarnaast een kort onderzoek naar de
geobserveerde variatie in het Indo-Portugees van het eiland, alsmede een beschouwing over
de huidige en toekomstige vitaliteit ervan. Hoofdstuk 3 behandelt de sociale geschiedenis
van Diu om de vorming en verspreiding van het Indo-Portugees aldaar te verklaren. Het
begint met een korte politieke en sociale geschiedenis van het gebied in het bijzonder en
de Portugese bezittingen in India in het algemeen. Hierna biedt het een scenario voor het
ontstaan van het Indo-Portugees op Diu.

Deel II, `Beschrijving' [`Description'], bestaat uit een synchrone taalkundige beschrijv-
ing van het Indo-Portugees van Diu. Hoofdstuk 4 gaat in op het noodzakelijke descriptieve
voorwerk: de gebruikte methoden bij het verzamelen en analyseren van data, de samen-
stelling van het corpus en de relevante conventies op het gebied van fonemische en fonetische
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transcriptie, orthogra�e en glossering. De taalkundige beschrijving zelf wordt gegeven in
hoofdstuk 5 tot en met 8. Hoofdstuk 5 beschrijft de fonologie van het Indo-Portugees van
Diu. Hoofdstuk 6 de�nieert de relevante Parts of Speech (lexicale categorieën) en beschrijft
tegelijkertijd de morfologische operaties die erin mogelijk zijn (hierbij wordt niet ingegaan
op de derivationele morfologie). Hoofdstuk 7 is een overzicht van de syntaxis van de taal,
daarbij wordt vooral ingezoomd op de meest in het oog springende eigenschappen, maar
ook op de wisselwerking tussen de syntaxis en uitdrukkingen van pragmatische waardes.
Hoofdstuk 8 biedt een uitvoerige beschrijving van de lexicon van het Indo-Portugees op
Diu (inclusief de derivationele morfologie) en bediscussieert aspecten die relevant zijn voor
een comparatief onderzoek en voor de correcte beschrijving van het ontstaan van deze taal.

Deel III, `Discussie' [`Discussion'], is een vergelijkende studie die enerzijds verder bouwt
op de data van Deel II, en anderzijds informatie gebruikt over de talen die het meest
van belang waren bij het ontstaan van het Indo-Portugees van Diu. Het laat helder de
gevarieerde herkomst zien van typische eigenschappen van de taal en maakt daarmee tegeli-
jkertijd de complexiteit van het onstaans-/ontwikkelingsproces van het Indo-Portugees op
Diu inzichtelijk.
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