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InleidingInleidingInleidingInleiding    
    

Deze taalkundige MA thesis bestudeert de fonologie en morfologie van de Angolese Kikongo 

varianten Kisikongo en Kisolongo. De opzet van het onderzoek is zowel descriptief, comparatief als 

historisch-comparatief. Comparatief omdat de varianten met elkaar vergeleken zullen worden, 

historisch-comparatief omdat ook enkele historische bronnen verwerkt zullen worden in het 

vergelijkend onderzoek.  

 

In deze inleiding zal eerst kort de Kongo taalfamilie besproken worden, met een overzicht van de 

wetenschappelijke literatuur over de verschillende leden van deze taalfamilie. In het tweede deel zal 

de belangrijkste historische bron die gebruikt wordt in de huidige studie, i.e. een Kikongo 

woordenboek uit 1652, gesitueerd worden in zijn historische context. Hoofdstuk 1 behandelt 

vervolgens de methodologie. Zowel de historisch-vergelijkende taalkunde in het algemeen wordt 

uitgelegd, alsook de concrete werkwijze die gebruikt wordt in deze scriptie. Het tweede hoofdstuk is 

gewijd aan een bronanalyse van een heruitgave (1928) van het 17e-eeuwse woordenboek. Hierin 

wordt het orthografische systeem van beide werken behandeld, aangezien de heruitgave om 

praktische redenen in de huidige studie ook wordt gebruikt. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de 

fonologie van de verschillende bestudeerde varianten, zowel synchroon als diachroon. Deze worden 

vervolgens met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 4 wordt de morfologie, meer bepaald het nominaal 

klassensysteem, van diezelfde varianten beschreven, die vervolgens ook met elkaar worden 

vergeleken. Conclusies worden gepresenteerd in hoofdstuk 5. 

 

0.10.10.10.1 Het Kongo dialectcontinuümHet Kongo dialectcontinuümHet Kongo dialectcontinuümHet Kongo dialectcontinuüm    

 

Het Kongo (of: de Kongo talen) vormt een groot dialectcontinuüm, met taalvariëteiten die verspreid 

zijn over vier verschillende landen, namelijk Angola, de Republiek Congo (Congo-Brazzaville), de 

Democratische Republiek Congo (Congo-Kinshasa) en Gabon. Aangrenzende talen zijn onderling 

verstaanbaar, maar talen aan de uiteinden van de keten niet. Naar schatting zouden ongeveer 6 

miljoen mensen een of andere variant van het Kongo spreken, verspreid over de vier landen (Lewis 

2009). De Kongo taalfamilie situeert zich in Guthrie’s zone H, meer bepaald in groep H10. 

Gebaseerd op Maho (2009: 52) en Fernando (2008: 8), kan volgende onderverdeling gemaakt 

worden: 

 

- H11:     Bembe, (incl. Keenge)Bembe, (incl. Keenge)Bembe, (incl. Keenge)Bembe, (incl. Keenge)    

(Gesproken in Congo-Brazzaville) 

- H111:     Hangala, GhaangalaHangala, GhaangalaHangala, GhaangalaHangala, Ghaangala    

- H112:     KambaKambaKambaKamba----DoondoDoondoDoondoDoondo    

- H112A:        KambaKambaKambaKamba    

- H112B:        DoondoDoondoDoondoDoondo    
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- H12:        Vili, CiviliVili, CiviliVili, CiviliVili, Civili    

(Gesproken in Congo-Brazzaville) 

- H13:  KunyiKunyiKunyiKunyi 

(Gesproken in Congo-Brazzaville) 

- H131:  Suundi, Kisuundi, (incl. SundiSuundi, Kisuundi, (incl. SundiSuundi, Kisuundi, (incl. SundiSuundi, Kisuundi, (incl. Sundi----Kifouma, SuundiKifouma, SuundiKifouma, SuundiKifouma, Suundi----Kimongo)Kimongo)Kimongo)Kimongo) 

- H14:  Ndingi (Cabinda), NdinziNdingi (Cabinda), NdinziNdingi (Cabinda), NdinziNdingi (Cabinda), Ndinzi    

(Gesproken in Cabinda [Angola]) 

- H15:        Mboka (Cabinda)Mboka (Cabinda)Mboka (Cabinda)Mboka (Cabinda)    

(Gesproken in Cabinda en Congo-Kinshasa) 

- H16:        KiKiKiKikongo, Kongokongo, Kongokongo, Kongokongo, Kongo    

- H16a:        Zuid Kongo, (incl. Kisikongo, Mboma, Songo, Solongo)Zuid Kongo, (incl. Kisikongo, Mboma, Songo, Solongo)Zuid Kongo, (incl. Kisikongo, Mboma, Songo, Solongo)Zuid Kongo, (incl. Kisikongo, Mboma, Songo, Solongo)    

(Gesproken in Angola en Congo-Kinshasa) 

- H16b:        Centraal Kongo, (incl. Suundi, Mazinga, Manyanga)Centraal Kongo, (incl. Suundi, Mazinga, Manyanga)Centraal Kongo, (incl. Suundi, Mazinga, Manyanga)Centraal Kongo, (incl. Suundi, Mazinga, Manyanga)    

(Gesproken in Congo-Kinshasa) 

- H16c:        YombeYombeYombeYombe    

(Gesproken in Congo-Kinshasa) 

- H16d:        West KWest KWest KWest Kongo, (incl. Woyo, Fiote, Kakongo, Kako)ongo, (incl. Woyo, Fiote, Kakongo, Kako)ongo, (incl. Woyo, Fiote, Kakongo, Kako)ongo, (incl. Woyo, Fiote, Kakongo, Kako)    

(Gesproken in Cabinda en Congo-Kinshasa) 

- H16e:        Bwende, (incl. Sonde)Bwende, (incl. Sonde)Bwende, (incl. Sonde)Bwende, (incl. Sonde)    

(Gesproken in Congo-Brazzaville en Congo-Kinshasa) 

- H16f:        LaadiLaadiLaadiLaadi    

(Gesproken in Congo-Brazzaville) 

- H16g:        Oost Kongo, (incl. Santu, Ntandu)Oost Kongo, (incl. Santu, Ntandu)Oost Kongo, (incl. Santu, Ntandu)Oost Kongo, (incl. Santu, Ntandu) 

  (Gesproken in Congo-Kinshasa) 

- H16h:        ZuidZuidZuidZuid----Oost Kongo, (incl. Nkanu, Zoombo, Pende)Oost Kongo, (incl. Nkanu, Zoombo, Pende)Oost Kongo, (incl. Nkanu, Zoombo, Pende)Oost Kongo, (incl. Nkanu, Zoombo, Pende) 

   (Gesproken in Angola en Congo-Kinshasa) 

 

Verschillende (vaak oudere) studies zijn rond deze taalfamilie gemaakt, zie bijvoorbeeld Carrie 

(1888) en Visseq (1889) voor een grammatica van het FioteFioteFioteFiote (dialect van Kakongo), Derouet (1896) 

en Visseq (1889) voor een woordenboek van het Fiote,  

 

Bentley (1887; 1896) voor een woordenboek en een grammaticale beschrijving van de Kikongo 

variant gesproken in San Salvador, i.e. KisikongoKisikongoKisikongoKisikongo, en Ndonga Mfuwa (1995) voor een grammaticale 

beschrijving van het hedendaagse Kisikongo, 

 

Daeleman (1966) voor de morfologie en fonologie van het NtanduNtanduNtanduNtandu en Daeleman (1983) voor een 

diachrone studie van de fonologie van het Ntandu,  

 

De Grauwe (2009) voor een lexicon YombeYombeYombeYombe - Frans en vice versa, De Clercq (1921) voor een 

grammatica van het Yombe, Mabiala (1992) voor een fonologische beschrijving en woordenlijst van 

het Yombi (Yombe), en Mabiala (1999) voor een historisch-vergelijkende fonologische studie van 
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enkele Kongo talen, namelijk het KiyombiKiyombiKiyombiKiyombi, het KibembeKibembeKibembeKibembe, het KisuundiKisuundiKisuundiKisuundi, het CiviliCiviliCiviliCivili, het KihangalaKihangalaKihangalaKihangala en 

het CilaadiCilaadiCilaadiCilaadi,  

 

Jacquot (1982) voor een lexicon van het LaadiLaadiLaadiLaadi, en Jacquot (1985) voor een beschrijving van het 

Laadi,  

 

Jacquot (1962) voor een fonologische studie van het BembeBembeBembeBembe, en Nsayi (1984) voor een grammaticale 

beschrijving van het Kibembe, Mfoutou (1985) voor een fonologische schets van het KidoondoKidoondoKidoondoKidoondo 

(Congo Brazzaville), Bouka (1989) voor een beschrijving van het KambaKambaKambaKamba, en Nkouanda (1997) voor 

een fonologische beschrijving van het KigangalaKigangalaKigangalaKigangala,  

 

Ndinga-Koumba-Binza (2000) voor een fonologische beschrijving van het CiviliCiviliCiviliCivili van Mayumba 

(Gabon), en Ndinga-Koumba-Binza (2008) voor een uitgebreide studie over de fonetische en 

fonologische aspecten van klinkerlengte in Civili, 

 

Laman (1922) voor een tonologische studie van het Centraal KongoCentraal KongoCentraal KongoCentraal Kongo dialect1, Laman (1936) voor een 

woordenboek van het Centraal Kongo naar Frans, alsook met een vergelijkende fonologische studie 

van enkele Kongo talen, Laman & Meinhof (1928-29) en Meinhof (1932) voor een diachrone 

fonologische studie van het Centraal Kongo dialect, en Odden (1991) voor een analyse van de 

interactie van syntaxis, semantiek en fonologie in het KimanyanaKimanyanaKimanyanaKimanyana, een Centraal Kongo dialect, 

 

Fernando (2008) en Matshinhe & Fernando (2008) voor een studie van verbale affixen in het 

KizomboKizomboKizomboKizombo, Mpanzu (1994) voor een fonologische, morfofonologische en morfologische beschrijving 

van het Kizombo, Carter (1970) over consonant reinforcement en morfologie in het Kizombo, Carter 

(1973) voor een wisselwerking tussen syntaxis en prosodie in Kizombo, en Carter & Makoondekwa 

(1987) voor een cursus taalverwerving van het Kizombo, en Lumwamu (1973) voor een 

morfosyntactische studie van het Kizombo,  

 

Tavares (1915) voor een grammaticale beschrijving van het KisolongoKisolongoKisolongoKisolongo,  

 

en Fehderau (1962) voor een descriptieve grammatica van het KitubaKitubaKitubaKituba (of Monokutuba), een 

creooltaal uit de Kongo taalfamilie en 1 van de 4 linguae francae in de DRC, Fehderau (1969) voor 

een woordenboek Kituba-Engels-Frans en Swartenbroeckx (1973) voor een woordenboek Kituba-

Frans. 

  

Met uitzondering van het Kizombo behoren de Angolese varianten tot de minst bestudeerde. Daarom 

zal deze MA thesis zich concentreren op KisikongoKisikongoKisikongoKisikongo en KisolongoKisolongoKisolongoKisolongo, de twee andere Angolese 

varianten. Kisikongo wordt gesproken in de wijde omgeving rond Mbanza KongoMbanza KongoMbanza KongoMbanza Kongo (of San Salvador), 

de vroegere hoofdstad van het Kongo koninkrijk. Kisikongo wordt beschouwd als de nauwste 

                                                 
1 De term ‘dialect’ wordt hier als synoniem voor ‘variant’ gebruikt. Er wordt geen negatieve connotatie mee geïmpliceerd. 
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verwant van de taal die vroeger werd gesproken aan het koninklijke hof. De enige beschrijving ervan 

is een doctoraatsthesis over de fonologie en morfologie van de taal (Ndonga Mfuwa 1995)2, naast 

een woordenboek uit de late 19e eeuw (Bentley 1887; 1896). Kisolongo is een Kikongo variant die 

zich uitstrekt over Angola’s noordelijke kust, tussen de Ambriz rivier in het zuiden en Mbanza SoyoMbanza SoyoMbanza SoyoMbanza Soyo 

(het vroegere San Antonio) in het noorden, wat een provinciale hoofdstad van het Kongo koninkrijk 

was. Kisolongo wordt beschouwd als de nauwste variant van de taal die vroeger gesproken werd in 

Mbanza Soyo. De enige beschrijving ervan is een lusofone grammatica uit het koloniale tijdperk 

(Tavares 1915), naast een zeer beknopte uitweiding over de fonologie en morfologie in de 

antropologische doctoraatsthesis van Lembe (2007) over de Basolongo van de Bas-Congo provincie 

in de DRC, sprekers van een Congolese variant van het Kisolongo. Hieronder worden twee kaarten 

getoond: de eerste toont de geografiche ligging van de steden Mbanza Soyo, Mbanza Kongo en de 

havenstad Mpinda (cf. infra), de tweede toont het verspreidingsgebied van onder andere het 

Kisolongo en het Kisikongo. 

 

De schaarsheid van studies over deze twee talen is verwonderlijk, aangezien juist uit deze regio, 

noordelijk Angola, de oudst bewaard gebleven teksten in het Kikongo afkomstig zijn. Deze werden 

geschreven in de 17e eeuw, wanneer Kapucijnermissionarissen zich vestigden in Mbanza Soyo en 

Mbanza Kongo. In het volgende deel zal de historische context van deze werken gesitueerd worden. 

 

 

                                                 
2 Het fonologische deel van deze doctoraatsthesis was helaas niet beschikbaar voor het huidige onderzoek. Dit moet 

idealiter in een later stadium aangevuld worden. 
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0.20.20.20.2 Historische context vanHistorische context vanHistorische context vanHistorische context van    de oude bronnende oude bronnende oude bronnende oude bronnen3    

 

Reeds in 1483 zeilde de Portugese zeevaarder Diogo Cão de Congo stroom op, en tegen het einde 

van de 15e eeuw hadden de Portugezen katholieke missionarissen gezonden naar het Kongo 

koninkrijk, waarvan de hoofdstad, Mbanza Kongo; gesitueerd was in noordelijk Angola (Fernando 

2008: 2). Anderhalve eeuw later, in het jaar 1645, arriveerden de eerste Kapucijnermissionarissen in 

de haven van Mpinda, in de provincie Soyo in het noorden van Angola, juist ten zuiden van de 

Congo stroom. Hun doel was om het Christelijke geloof te verspreiden onder de Kongolese 

bevolking. De missionarissen van deze eerste karavaan vestigden zich in Mbanza Soyo en Mbanza 

Kongo, maar hielden zich niet bezig met het leren van de inheemse talen, aangezien het merendeel 

van de Afrikaanse bevolking in deze twee stedelijke centra reeds voldoende kennis van het Portugees 

had (Hildebrand 1940: 259). Drie jaar later - bij de aankomst van een tweede karavaan 

Kapucijnermissionarissen - beseften ze het belang van de endogene taalverwerving om zo ook hun 

evangelische aspiraties in het binnenland te kunnen verwezenlijken (Hildebrand 1940: 259; Nsondé 

1995: 57). Deze tweede karavaan bevatte enkele gerenommeerde missionarissen zoals Antonio de 

Teruel en Girolamo da Montesarchio (Hildebrand 1940: 261), die zich bezighielden met de 

samenstelling van sermoenen, woordenlijsten en grammaticale beschrijvingen in het Kikongo. Zo 

lijst Nsondé (1995: 61) 7 manuscripten op, geredigeerd door Antonio de Teruel, allen in het 

Kikongo: 

- een handleiding voor de inwoners van Kongo 

- een catechismus samengesteld voor de missies, met instructies voor het onderrichten van 

de sacramenten, voorzien van voorbeelden 

- een boek van eden en gebruiken (verbonden met de traditionele gewoonten) 

- een boek met Feestelijkheden van Onze Heer, het Rozenkransgebed in het bijzonder, 

voorzien van diverse voorbeelden 

- een boek van gebeden om te onderwijzen aan de ouderen, genaamd “Congregados”, 

alsook alle meditaties 

- een viertalig woordenboek: Latijn - Italiaans - Spaans - Kongolees 

- een grammatica en syntaxis om de taal gemakkelijk te leren. 

 

Helaas is geen enkel van deze zeven manuscripten bewaard gebleven. Hun bestaan kan alleen 

afgeleid worden uit een brief die Antonio de Teruel naar de kardinalen van de Propaganda te Rome 

zond in het jaar 1662 (Nsondé 1995: 61). Ook van de andere werken samengesteld door de 

Kapucijnermissionarissen is er bijzonder weinig bewaard gebleven, zoals ook het viertalige 

woordenboek van Brusciotto, een andere Kapucijnermissionaris, verloren gegaan is (cf. Doke 1935: 

97).  

 

                                                 
3 Het resterende deel van deze inleiding is grotendeels gebaseerd op De Kind et al. (forthcoming).  
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In een latere karavaan van missionarissen, die pas na 3 jaar aankwam te Mpinda in 1651, bevond 

zich de Vlaming Joris van Gheel. Na zijn aankomst werd hij naar het district van Matari gestuurd 

(Van Wing & Penders 1928: xxiii), dat deels gesitueerd was in de huidige Bas-Congo provincie van 

de DRC.4 Zijn verblijf in Kongo was tamelijk kort: hij stierf op 17 december 1652, toen hij werd 

doodgeslagen door dorpsbewoners voor het verstoren van een ritueel en het vernietigen van hun 

rituele objecten (Nsondé 1995: 127; Thornton 2011). Echter, tijdens deze korte periode schreef Van 

Gheel een manuscript met, naast een aantal religieuze en wereldlijke teksten toegevoegd aan het 

begin en einde, een drietalig woordenboek, het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense, de 

oudst bewaarde bron van een beschrijving van het Kikongo door de Kapucijnen, en meer nog, het 

oudste bewaarde woordenboek van een Bantoetaal in het algemeen.  

 

Naast Van Gheels woordenboek is er ook een catechismus uit 1624 bewaard gebleven, geschreven 

door de Jezuïet Cardoso. Dit werk, getiteld “Dovtrina Christãa”, bestaat uit een vertaling van een 

Portugese tekst naar het Kikongo en is de eerst tekst ooit geschreven in een Bantoetaal. Verder is er 

ook een grammatica van Brusciotto bewaard gebleven, die werd uitgegeven in 1659. Voor de huidige 

thesis, echter, is het woordenboek van Joris van Gheel, het Vocabularium congense, het 

belangrijkste, aangezien de fonologische en morfologische veranderingen (en niet zozeer de 

syntactische) worden bestudeerd die de taal onderging van 1650 tot heden. Daarom zal in het 

volgende deel dit woordenboek in detail besproken worden. 

 

0.30.30.30.3 HHHHetetetet    Vocabularium Latinum, Hispanicum, e CongenseVocabularium Latinum, Hispanicum, e CongenseVocabularium Latinum, Hispanicum, e CongenseVocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense    

 

0.3.1 De kwestie van auteurschap 

 

Zoals reeds besproken werd dit woordenboek ons overgeleverd door de Vlaming Joris van Gheel, 

kapucijnermissionaris te Kongo. Het wordt echter betwist of Van Gheel wel de daadwerkelijke 

auteur is. Hoewel het manuscript geen enkel teken van auteurschap bevat, wordt algemeen aanvaard 

dat Joris van Gheel de fysieke schrijver van het woordenboek is. Die veronderstelling is gebaseerd 

op het feit dat het handschrift duidelijk overeenstemt met andere teksten waarvan geweten is dat ze 

door Van Gheel geschreven zijn (Van Wing and Penders 1928: xxii-xxiii; Thornton 2011). De 

kwestie van auteurschap, daarentegen, is onderwerp van debat geweest sinds het manuscript ontdekt 

werd. D’Alençon (1914: 42) stelt dat Van Gheel onmogelijk de auteur van het woordenboek geweest 

kan zijn, aangezien hij diens verblijf te kort acht om voldoende kennis van de taal te verwerven. 

D’Alençon suggereert dat de missionaris het woordenboek louter voor eigen gebruik kopieerde. Van 

Wing and Penders (1928: xxvi-xxvii) weerleggen dit argument en wijzen erop dat geen enkel 

                                                 
4 Van Wing & Penders (1928: xxiii-xxiv) lijsten enkele dorpen en rivieren op die Van Gheel bezocht of tegenkwam, 

gesitueerd in het district van Matari. Dit zijn onder andere Mbata en Ngongo/Ngungi, alsook de Inkisi rivier, die 

beschouwd wordt als de oostelijke grens van het Matari district. Deze dorpen en rivier zijn allemaal gesitueerd in de 

huidige DRC. 
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potentieel origineel van voor 1652, waar Van Gheel van gekopieerd zou kunnen hebben, gevonden 

is. Ze zien in d’Alençons argument een bevestiging van Van Gheels bijzondere linguïstische 

capaciteiten en van de extreme, doch niet onoverkoombare, moeilijkheden van de onderneming. 

Verderop lijken Van Wing & Penders (1928: xxix) echter hun argument te nuanceren, door de 

mogelijkheid te opperen dat Van Gheel een woordenlijst van Antonio de Teruel gebruikt zou hebben, 

de Kapucijner missionaris die deel uitmaakte van de tweede karavaan.  

 

Hildebrand (1940: 263-264), de auteur van een biografie in boekvorm over Joris van Gheel, 

suggereert dat de Vlaamse Kapucijn zijn woordenboek kopieerde van een woordenlijst die 

samengesteld was door de prefect van de orde, Buenaventura d’Alessano. 5 Meerdere missionarissen 

zouden van deze lijst gekopieerd hebben, zoals ook Antonio de Teruel en José de Pernambuco. 

Hildebrand (1940: 259-265) is ook de eerste die de aanzienlijke invloed vermeldt die werd 

uitgeoefend door Manuel Roboredo op de talige ondernemingen van de Kapucijnen. Roboredo was 

een Kongolese priester, en de zoon van een Portugese edelman en een Kongolese moeder, die tot het 

koninklijke nageslacht van Koning García II van Kongo behoorde (Hildebrand 1940: 260). Volgens 

Hildebrand (1940: 261-265) is het Roboredo die de Kapucijnen de taal aanleerde, en is het ook hij 

die het merendeel van hun taalkundige verwezenlijkingen leidde. Hildebrand is erg duidelijk wat 

betreft het auteurschap van het woordenboek, en stelt dat:  

 

Le grand mérite de la rédaction revient à Roboredo, en un certain sens, le dictionnaire est son œuvre. 

La rédaction a été faite à la demande des Pères; ceux-ci peuvent revendiquer une partie du mérite de 

la belle entreprise. Le vocabulaire semble le travail collectif des nouveaux missionnaires, surtout 

d’Antoine de Teruel et de Joseph de Pernambouc, sous la direction de Roboredo … Telle a été la 

genèse du remarquable vocabulaire latin-espagnol-congolais, que nous connaissons par la copie du P. 

Georges. (Hildebrand 1940: 264, eigen onderlijning) 

 

Doke (1935), die toegang had tot een vroegere studie van Hildebrand (1934), is dezelfde mening 

toegedaan:  

 

There can be no doubt, however, that he [Van Gheel] copied a manuscript known to be in existence at 

the Mission Station of San Salvador before his arrival. Joris was only a beginner, having been under 

two years in the country at the time of his death. Though the dictionary is probably not the work of a 

single person, it is practically certain that in the main it is to be ascribed to Robodero, a Spaniard 

whose name is the only one mentioned in the original text. (Doke 1935: 97, eigen onderlijning) 

 

Hedendaagse onderzoekers ondersteunen (een deel van) dit argument, en benadrukken in het 

bijzonder de verdiensten van Manuel Roboredo. Nsondé (1995: 60), bijvoorbeeld, ontkent de 

opmerkelijke linguïstische capaciteiten van Joris van Gheel niet - die voor zijn aankomst in Kongo 

ook Latijn, Spaans en Engels beheerste, naast zijn moedertaal Vlaams - maar hij schrijft het 

                                                 
5 Thornton (2011) beweert het omgekeerde, wanneer hij zegt dat Hildebrand (1940) volledig aanvaardt dat Joris van Gheel 

de werkelijke auteur van het woordenboek is, net zoals Van Wing & Penders (1928). Dit lijkt me echter niet 

gerechtvaardigd, aangezien Hildebrand (1940) zeer duidelijk is over dit punt. 
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merendeel van de taalkundige werken van de Kapucijnen toe aan Roboredo.6 Hierbij merkt hij ook 

de uitgesproken dankbaarheid op van Buenaventura d’Alessano, de prefect van de Kongo missie, die 

openlijk de verdiensten van Roboredo erkende (Nsondé 1995: 58-59). Ook Thornton (2011) is van 

mening dat Van Gheel gekopieerd heeft van een woordenlijst samengesteld door de Spaanse 

Kapucijnen José de Pernambuco en Franciso de Veas, met de hulp van Roboredo en onder leiding 

van Bonaventura da Sardegna (of da Nuoro). Gelijkaardige argumenten worden gevonden in Bonvini 

(1996: 140) en Gray (1998), die Bonaventura da Sardegna en Manuel Roboredo beschouwen als de 

samenstellers van het woordenboek. Bontinck (1980: 530), daarentegen, ziet José de Pernambuco als 

de auteur van de eerste woordenlijsten, waarvan andere Kapucijnen dan gekopieerd zouden hebben, 

zoals Antonio de Teruel, Girolamo da Montesarchio and Joris van Gheel. De prefect, Buenaventura 

d’Alessano, wordt ook vaak vermeld in de context van het compilatieproces, maar dit is mogelijk te 

wijten aan het feit dat hij de gebeurtenissen rapporteerde aan Rome (Nsondé 1995: 58-59; Thornton 

2011). 

 

0.3.2 De compilatie strategie 

 

Het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense is, zoals de naam doet vermoeden een drietalig 

woordenboek, dat vertrekt vanuit Latijnse lemmata, meestal vergezeld van een Spaans equivalent 

(hoewel dit soms wordt weggelaten), en gevolgd wordt door een vertaling in het Kikongo. De 

metataal, gebruikt om parts of speech aan te duiden, alsook om grammaticale gebruiken toe te 

lichten, wordt in (afgekort) Latijn uitgedrukt. Dat de missionarissen Latijn gebruikten is niet zo 

verwonderlijk, maar het gebruik van Spaans, eerder dan Portugees, is dat misschien wel. De reden 

hiervoor lijkt terug te vinden in de beschikbaarheid van bestaand referentieel werk in de missiepost. 

Zowel Hildebrand (1940: 264) als Bontinck (1976: 155-156) suggereren dat de brontekst een van de 

heruitgaven van De Nebrija’s (1492) Latijn - Spaans Dictionarium geweest moet zijn. In een latere 

studie stelt Bontinck (1980: 531-533) de heruitgaven van 1581 voor, gepubliceerd in Antequera. 

Enerzijds ziet Bontinck zowel enkele macro- als microstructurele correlaties tussen De Nebrija’s 

heruitgaven van 1581 en het manuscript van 1652, en anderzijds gebruikt hij de plaats van publicatie 

om de precieze missionaris aan te duiden, José de Antequera, die een kopie van het woordenboek 

moet hebben meegebracht naar Kongo. Dat het Dictionarium gebruikt werd als vertrekpunt klinkt 

zeer waarschijnlijk, maar het bewijs voor een specifieke uitgave is minder overtuigend. Ongeveer 

eender welk van het grote aantal werken van De Nebrija (Wilkinson 2010: 30-38) dat gepubliceerd 

werd in de eerste helft van de 17e eeuw is mogelijk. Zo verwijst Nsondé (1995: 232) naar een 

                                                 
6 Wat deze ‘opmerkelijke’ linguïstische capaciteiten van Joris van Gheel betreft: Nsondé (1995: 60) citeert een brief van 

Jean François de Rome, waarin die de grondige kennis van de taal die zijn collega Van Gheel bezit, prijst (Jadin 1975: 

1519). 

 



9 

 

heruitgave van 1570. Die editie was gepubliceerd in Antwerpen, dus men zou evengoed kunnen 

argumenteren dat het Joris Van Gheel was die een kopie van het Dictionarium naar Kongo bracht.7  

 

Het vastleggen van de exacte editie waarop het Vocabularium is gebaseerd is niet direct relevant 

voor de huidige studie, maar het is interessant om even stil te staan bij het compilatieproces op zich. 

Het Kikongo woordenboek is gebaseerd op een Europees woordenboek, wat onherroepelijk 

verschillende vertaalproblemen met zich mee bracht. Nieuwe woorden moesten gezocht worden voor 

Europese concepten die onbekend waren in de Kongolese cultuur, maar ook Kongolese termen 

werden gebruikt om (foutief) Europese concepten aan te duiden. Dit zal kort geschetst worden in het 

volgende deel. 

 

0.3.3 Vertaalmethodes 

 

Om Europese concepten die onbekend waren in de inheemse cultuur te benoemen, maakten de 

Kapucijnen gebruik van drie verschillende vertaalmethodes. Een eerste methode bestond uit 

betekenisuitbreidingenbetekenisuitbreidingenbetekenisuitbreidingenbetekenisuitbreidingen van bestaande woorden. Een bestaand concept in het Kikongo, met een 

verwante mening aan het Europese concept, werd gebruikt om dat Europese concept te benoemen. 

Een tweede methode die werd toegepast, was het gebruik van parafrasesparafrasesparafrasesparafrases. Het Europese concept werd 

omschreven in Kikongo termen. Ten slotte maakten de Kapucijnen ook gebruik van leenwoordenleenwoordenleenwoordenleenwoorden om 

de Europese concepten te benoemen in het Kikongo. 

a) Betekenisuitbreidingen 

Volgend voorbeeld (1) illustreert hoe het woord voor ‘catechumeen’ in het Kikongo geïntroduceerd 

wordt door middel van hetzelfde woord dat ‘leerling’ betekent, i.e. mulongwa. Dit is een Kikongo 

woord, afgeleid van het werkwoord -longa (<*-dòng-), ‘aanleren’, dat uitgedrukt wordt in de 

passief. Het betekent letterlijk ‘hij die aangeleerd wordt’.  

 

(1) a. cathecumenus. i. enseñado.    (cathecumenus: catechumeen) 

mulunguamulunguamulunguamulungua. músonguela. pl. a&. 

 

 
 

 b. discipulus. i. muana a mucanda. p [?]   (discipulus: leerling) 

  mulonguamulonguamulonguamulongua. p[?]&. muilongui. p[?] 

                                                 
7 In zijn bibliografie nam Nsondé (1995: 232) ook een Catalaans - Castiliaans - Latijnse adaptatie op van De Nebrija’s 

(1492) Dictionarium, gepubliceerd in 1587 in Barcelona. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit werk de basis vormde 

voor het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense. 
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b) Parafrases 

Voorbeeld (2) toont de tweede vertaalmethode, i.e. een parafrase of omschrijving van het Europees 

begrip in Kikongo termen. Het begrip ‘speelkaart’ of ‘kansspel’ wordt gevormd door een 

connectiefconstructie van het naamwoord mucanda, ‘brief’ en het naamwoord ûari, ‘spel’, dat 

attributief gebruikt wordt. Letterlijk betekent het ‘brief/kaart van spel’. 

 

(2) alea. ea. naijpe. mucanda a    (alea: speelkaart/kansspel) 

  iocú. pl. mic& mica& . múcanmúcanmúcanmúcan----    

        da a üadida a üadida a üadida a üadi. 

    
    

 < Epistola. a. carta. mucandamucandamucandamucanda. pl. mi&.  (epistola: brief) 

 
    

< < < < Ludus. i.  ûariûariûariûari . p. id[?].    (ludus: spel) 

 
 

Voorbeeld (3) toont hoe het woord voor ‘amfitheater’, ook onbekend in de Kongolese cultuur, 

gevormd wordt door een connectiefconstructie van het locatieve substantief bhuma, ‘plaats’ en de 

applicatiefconstructie cutarila, ‘kijken naar’. Dit betekent dus letterlijk ‘plaats van kijken naar’. 

 

(3) amphiteatrum. bhuma ba cutarilabhuma ba cutarilabhuma ba cutarilabhuma ba cutarila. • nfulu a cútaria. pl. id. 

 
 

c) Leenwoorden 
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Voorbeelden (4-6) illustreren de derde vertaalmethode, i.e. het gebruik van leenwoorden. Een 

Europees woord, meestal uit het Portugees, wordt in het Kikongo geïntroduceerd en eventueel 

aangepast aan de fonologische en morfologische regels van het Kikongo. Een typische aanpassing 

betreft de syllabestructuur, die vaak als (C)VCV wordt gerealiseerd.  

 

(4) angelus. i. anjo. anjo     (angelus: engel) 

 
  

(5) cucumer. ris. pepino. coco[n?]hombro  (cucumer: komkommer) 

 
 

(6) episcopus. i. obispo. bispú. pl. acabisbu  (episcopus: bisschop) 

 
 

Echter, de Europeanen brachten niet alleen elementen uit hun cultuur naar het Kongo gebied, de 

Kongolese cultuur bevatte uiteraard ook elementen die niet gekend waren door de Europeanen. Dit is 

minder duidelijk voor de Europese wetenschapper, aangezien endogene, i.e. Kikongo, termen 

gebruikt worden om Europese concepten aan te duiden. Hun betekenis wordt niet gewoon uitgebreid 

(cf. supra), maar de oorspronkelijke betekenis wordt (althans in het woordenboek) ontkend en 

verlaten voor het Europese concept. Dit wordt vooral duidelijk wanneer deze termen vergeleken 

worden met andere Bantoetalen, of met de Proto-Bantoe reconstructies. De Kapucijnen lijken 

bijvoorbeeld wel vertrouwd geweest te zijn met wilde dieren zoals leeuwen, luipaarden en olifanten, 

maar blijkbaar niet met hyena’s en jakhalzen. Voorbeeld (7) toont dat de vertalingen voor ‘leeuw’, 

‘luipaard’ en ‘olifant’ overeenstemmen met de Proto-Bantoe reconstructies, terwijl voorbeeld (8) 

toont dat dit niet het geval is voor hyena’s en jakhalzen. De Kikongo termen voor deze dieren 

werden gebruikt als vertaling voor respectievelijk wolf en vos.8  

 
(7) a. leo. onis. ncossi. p. id.    (leo: leeuw) 

 
PB reconstructie: *-kócì: ‘leeuw’  

 

b. panther. ris. et panthera. a. ngo   (panther: panter, luipaard)  

                                                 
8 Interessant is dat in de heruitgave van Van Wing & Penders (1928), cf. infra, deze misvertalingen behouden werden, ook 

al worden deze correct vertaald in het werk van Bentley (1887), waartoe Van Wing & Penders (1928) toegang hadden. 
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PB reconstructie: *-gòì: luipaard 

 

c. elephas antis. nzaú     (elephas: olifant) 

  
PB reconstructie: *-jàjὺ: ‘elephant: Loxodonta africana’ 

 

(8) a. lupus. i. quimbungú. pl. mbungu.   (lupus: wolfwolfwolfwolf) 

  
PB reconstructie: *-bὺngύ: ‘hyena’hyena’hyena’hyena’ 

 

b. vúlpes. is. raposa. zorra. nbúlú.   (vulpes: vosvosvosvos) 

  
PB reconstructie: *-bύdύ: ‘jakhals’jakhals’jakhals’jakhals’    

 

Deze misvertalingen leveren belangrijke inzichten in de samenstelling van het woordenboek. De 

Kapucijnen, die in Europa werden geboren, moeten wolven en vossen gekend hebben. Het lijkt 

daarom onlogisch dat zij Kikongo termen voor Afrikaanse dieren genomen hebben om Europese 

dieren te benoemen, aangezien zij beseft moeten hebben dat het niet om dezelfde diersoort ging. Het 

is aannemelijker dat de Kapucijnen een beschrijving van een vos of wolf voorlegden aan een 

moedertaalspreker van het Kikongo. Deze dieren waren onbekend voor de Kongolese tolk, en 

gebaseerd op de gegeven beschrijving van de Kapucijnen moet hij deze gelinkt hebben met termen 

uit zijn Kikongo moedertaal. Dit wijst nogmaals op de belangrijke rol die een inheemse tolk, wellicht 

Roboredo, gespeeld moet hebben in de samenstelling van het woordenboek. 

 

Een belangrijke kanttekening bij deze misvertalingen is dat men zeer voorzichtig moet zijn met het 

toepassen van de words-and-things methode. Deze methode is gebaseerd op de idee dat de cultuur 

van een gemeenschap gereflecteerd wordt in diens taal (Bostoen 2007: 175). Grof genomen kunnen 

twee types van deze methode onderscheiden worden binnen de Bantoestudies. Enerzijds wordt de 

methode gebruikt om de geschiedenis van een bepaalde regio te reconstrueren op basis van de 

woordenschat van de talen die in die regio worden gesproken. Dit is gebaseerd op de 

veronderstelling dat het bestaan van een bepaald woord ook het bestaan van het object waarnaar het 

refereert in de cultuur van diens sprekers impliceert. Anderzijds wordt de methode gebruikt om de 

woordenschat van een bepaald semantisch domein te bestuderen. Het is duidelijk uit bovenstaande 

voorbeelden (7) en (8) dat men extreem voorzichtig moet zijn in blindelings ‘bewijs’ hiervan aan te 
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halen, wat betreft het bestaan van bepaalde concepten in de Kongolese cultuur. Bontinck (1976; 

1980) wees hier ook op, en bekritiseerde Vansina (1974) voor het niet kritisch gebruiken van de 

heruitgave van het Vocabularium, i.e. het werk van Van Wing & Penders (1928), cf. infra. Vansina 

(1974) leidde zo bijvoorbeeld de aanwezigheid van volgende ambachtslieden af in de Kongolese 

maatschappij: slavenhandelaars, wijnhandelaars, beenhouwers, visboeren, boekenverkopers, 

winkeluitbaters, kruideniers, kledingsverkopers, parfumeriehandelaars, en, apothekers (Bontinck 

1976: 155, Vansina 1974: 149, Van Wing and Penders 1928: 85). Hetzelfde geldt uiteraard voor 

conclusies wat betreft de Kongolese fauna, zoals hierboven werd geïllustreerd. Men kan niet 

concluderen dat de Kongolese fauna onder andere uit wolven en vossen bestond (cf. Kingdon 1997).9  

 

0.3.4 De beschreven taal / variant in kwestie 

 

De eerder besproken kwestie van auteurschap is uiterst relevant wanneer men probeert de exacte 

variant van het Kikongo te bepalen die beschreven staat in het manuscript, aangezien Kikongo geen 

enkele taal op zich is, maar verwijst naar een groot dialectcontinuüm (cf. supra). Als Joris van Gheel 

kopieerde van een andere woordenlijst, dan is de variant beschreven in het Vocabularium niet 

noodzakelijk een taal uit het gebied waar de Vlaamse missionaris actief was. Van Wing & Penders 

(1928), echter, nemen de volgende, eerder contradictorische, stelling in:  

 

De door hem opgeteekende taal is die van de streek waar hij werkzaam was; het dialekt van Sogno, 

wellicht het meest door zijn voorgangers gebruikt, heeft echter de overhand. Deze taal overigens heeft 

ook P. de Teruel moeten leeren te Mbata, te Nkusu en te Mpemba. (Van Wing and Penders 1928: xxx-

xxxi)  

 

Hoewel deze stelling evenzeer geïnterpreteerd kan worden als een argument ten voordele van de 

hypothesis dat Van Gheel kopieerde van vroeger Kapucijner werk, wordt deze optie niet door Van 

Wing & Penders overwogen en beschouwen zij nog steeds Van Gheel als de daadwerkelijke auteur 

van het woordenboek.10 

 

Volgens John Thornton (persoonlijke communicatie, januari 2012), vermeldt Cadornega (1681) het 

bestaan van drie Kikongo varianten met hun geschatte grenzen. Het is niet duidelijk in welke mate 

deze drie dialecten overeenstemmen met de drie belangrijkste Kikongo varianten die vandaag de dag 

in noordelijk Angola worden gesproken: Kisolongo langs de kust; Kisikongo, ook gekend als 

Kisansala, gesproken in de wijde omgeving van Mbanza Kongo; en Kizombo dat verder naar het 

Oosten wordt gesproken. Niet alleen Van Wing & Penders (1928) menen dat het dialect van Soyo, 

i.e. dat waarvan Kisolongo de nauwst verwante afstammeling van zou zijn, domineert in Van Gheels 

                                                 
9 Noch bestond de Kongolese fauna uit beren en tijgers, aangezien zowel ursus als tigris ook (foutief) het vertaalequivalent 

hebben gekregen van ngo, luipaard (zie voorbeeld 7b). Deze termen komen ook voor in de heruitgave van Van Wing & 

Penders (1928), maar niet in Bentley (1887), cf. voetnoot 8. 
10 Een ander contradictorisch aspect van dit citaat is dat zowel Mbata als Mpemba gelegen zijn in de invloedssfeer van 

Mbanza Kongo, eerder dan Mbanza Soyo, wat dus eerder wijst op de Kisikongo/Kisansala variant, dan op het Kisolongo. 
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manuscript. Ook Bontinck (1976: 156) beargumenteert dat Kisolongo de variant is die beschreven 

staat in het Vocabularium. Hij gebruikt dit onder andere om zijn stelling te onderbouwen dat José de 

Pernambuco, die in Soyo verbleef, de samensteller zou zijn van de eerste woordenlijsten. Bovendien 

geeft hij ook ‘taalkundige’ argumentatie voor deze stelling: 

 

Si le dictionnaire dit de G. de Geel a commençé [sic] à s’étoffer à Sonyo, nous comprenons mieux la 

prédominance du dialecte de Sonyo dans la traduction kikongo, par exemple, l’emploi deprédominance du dialecte de Sonyo dans la traduction kikongo, par exemple, l’emploi deprédominance du dialecte de Sonyo dans la traduction kikongo, par exemple, l’emploi deprédominance du dialecte de Sonyo dans la traduction kikongo, par exemple, l’emploi de    la consonne la consonne la consonne la consonne 

rrrr    au lieu de au lieu de au lieu de au lieu de dddd    et de et de et de et de llll....     (Bontinck 1976: 156, eigen nadruk). 

 

Echter, geen contrastieve voorbeelden worden gegeven waarin /r/ zou voorkomen in het Kisolongo, 

en /d/ in een andere variant, zoals het Kisikongo. Bovendien is Bontincks (1976: 156) argumentatie 

uit bovenstaand citaat niet erg waterdicht. Hij stelt dat /r/ gebruikt wordt in plaats van /d/ en /l/. Dit 

is foutief, want /r/ wordt gebruikt naast /l/, en niet in plaats van /l/. Beide klanken staan in allofone 

variatie, /l/ wordt gebruikt in ongeconditioneerde positie, terwijl /r/ enkel voorkomt wanneer gevolgd 

door de (synchrone) gesloten voorklinker /i/. /l/ en /r/ alterneren dus nooit in dezelfde fonologische 

context, in tegenstelling tot /r/ en /d/, die in vrije variatie staan. Ook /d/ wordt enkel gebruikt 

wanneer gevolgd door /i/. Nog opmerkelijker is dat noch in het moderne Kisolongo (Tavares 1915; 

Lembe 2007), noch in het hedendaagse Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995), noch in het hedendaagse 

Kizombo (Fernando 2008; Mpanzu 1994; Carter 1970), - de drie mogelijke afstammelingen van de 

variant beschreven in het Vocabularium - de klank /r/ voorkomt.  

 

Maar, naast Van Wing & Penders (1928) en Bontinck (1976), is ook Bentley (1887) van mening dat 

het Kisolongo beschreven staat in de historische bronnen uit de 17e eeuw. Hoewel Bentley (1887) 

hier niet spreekt over het Vocabularium congense, maar wel over een viertalig woordenboek en een 

grammatica van het Kikongo door de Kapucijner missionaris Brusciotto, gepubliceerd door de 

Propaganda te Rome in 165911, kan dezelfde redenering voor het Vocabularium gelden. Brusciotto’s 

grammatica (1659) en het Vocabularium (1652) gebruiken namelijk exact dezelfde orthografie, en 

ook het werkwoord -zitisa, cf. onderstaand citaat, wordt in het Vocabularium gebruikt, wat erop wijst 

dat dezelfde taal beschreven staat. Bentley schrijft het volgende: 

 

I have carefully examined these “Rules” [of Brusciotto’s (1659) grammar], and am convinced that the 

dialect to which they refer is not that of the court of Kongo, but that of Sonyo or St. Antonio, on the 

left bank at the mouth of the river, now spoken by the Osolongo (or Mu-Sorongo or Mu-shi-Rongo). 

The use of the verb zitisazitisazitisazitisa, to love; the constant employment of the letter RRRR instead of DDDD, with other 

points, accord fully with the vocabulary of Cannecattim (which will be noted shortly), and which he 

describes as the Sonho dialect. Further, Cannecattim declares that the use of DDDD instead of RRRR is 

characteristic of the old translation made at the court of Kongo in 1624; we find the same to be the 

case to-day (Bentley 1887: xii, nadruk in origineel). 

 

Ook hier worden helaas geen contrastieve voorbeelden gegeven, en het is onduidelijk welke woorden 

in het werk van Cannecattim (1804) het Kisolongo beschrijven, een werk dat over het algemeen een 

                                                 
11 Brusciotto’s woordenboek werd in 1650 gepubliceerd, maar is niet bewaard gebleven.  
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beschrijving van het Kimbundu is. Het werkwoord -zitisa werd niet gevonden in de modernere 

Kisolongo varianten (Taveres 1915; Lembe 2007), wel in Bentley’s (1887) woordenboek van het 

Kisikongo als “to respect honour, esteem” (Bentley 1887: 284). Dit lijkt dus geen sluitend criterium 

om het Kisolongo te beschouwen als de variant beschreven in het Vocabularium. Wat wel lijkt te 

kloppen uit bovenstaand citaat is dat Cardoso’s catechismus (1624) consistent /d/ in plaats van /r/ 

gebruikt, in tegenstelling tot het sermoen van Roboredo, dat aangehecht zat bij het Vocabularium 

congense, waar /r/ wordt gebruikt (cf. Thornton 2011).   

 

Langs de andere kant beschouwt Ndonga Mfuwa (1995) de variant beschreven in het Vocabularium 

een voorloper van het Kisikongo. Hij beargumenteert dit niet, maar stelt eenvoudigweg dat zowel het 

Vocabularium congense (1652), als de catechismus van Cardoso (1624) de eerste beschrijvingen van 

het Kisikongo (en niet Kikongo in het algemeen) zijn (Ndonga Mfuwa 1995: 21-24). Ook de 

historicus John Thornton (persoonlijke communicatie, januari 2012) meent dat een voorloper van het 

Kisikongo beschreven staat in het oude woordenboek:   

 

“I personally don’t think it would be the Soyo dialect, the missionaries moved directly from the coast 

inland, only a few stayed in Soyo and all the players in the game ended up in the Sansala dialect zone. 

I have no doubt that Roboredo spoke that dialect also; his cloistername was Francisco de São 

Salvador, certainly proposing a speaker of the Sansala dialect. Today this dialect is still regarded as 

the court dialect and probably one that was spoken by the nobility wherever they lived.” (Thornton, 

persoonlijke communicatie, januari 2012) 

 

Het blijkt dus zeer moeilijk te bepalen welke variant beschreven staat in het Vocabularium. De enige 

aannemelijke argumentatie is de niet-taalkundige uitleg van Thornton, cf. bovenstaand citaat. In deze 

scriptie zal geprobeerd worden meer klaarheid te brengen in dit vraagstuk wat betreft de taal die 

beschreven staat. 



16 

 



17 

 

Hoofdstuk 1: MethodologieHoofdstuk 1: MethodologieHoofdstuk 1: MethodologieHoofdstuk 1: Methodologie    
 

Dit methodologische hoofdstuk bestaat uit twee delen. Eerst zal de historisch-vergelijkende 

taalkunde, i.e. de wetenschappelijke discipline waarin deze thesis kadert, inhoudelijk voorgesteld 

worden en in zijn historische context worden geschetst. Vervolgens wordt de discipline gesitueerd 

binnen de Afrikaanse, en meer bepaald binnen de Bantoetaalkunde. In het tweede deel wordt de 

concrete werkwijze gepresenteerd die in het huidig onderzoek wordt gehanteerd. 

 

1.11.11.11.1 De historischDe historischDe historischDe historisch----vergelijkende taalkundevergelijkende taalkundevergelijkende taalkundevergelijkende taalkunde    

1.1.1 Inhoud en geschiedenis 

 

Ferdinand de Saussure (1913) vertolkte het belangrijke inzicht dat een taalteken (een vormelijk 

woord, de signifiant) in arbitraire (i.e. symbolische) relatie staat met het mentale concept waarnaar 

het refereert (de betekenis, de signifié) (cf. Crowley & Bowern 2009: 3). Dit onderscheid tussen 

signifiant en signifié is van cruciaal belang in de vergelijkende taalkunde. Mocht deze relatie niet 

symbolisch, maar iconisch zijn, dan zouden alle talen van de wereld soortgelijk zijn.12 

 

Wanneer ondanks de willekeur van het taalteken talen toch gelijkenissen met elkaar vertonen, is dit 

meestal historisch relevant. Echter, een gelijkenis kan te wijten zijn aan verschillende factoren. Een 

eerste verklaring is toevaltoevaltoevaltoeval. Zo lijkt het woord dok ‘hond’, in het Mbabaram13, opmerkelijk veel op 

het woord dog ‘hond’ in het Engels. Toch zijn deze talen geenszins verwant, of is het concept van 

‘hond’ niet door Engelstaligen bij de Mbabaram geïntroduceerd (Crowley & Bowern 2009: 109). Een 

andere illustratie van toeval is het volgende voorbeeld tussen Hausa en Duits: leebèè vs. Lippe, ‘lip’; 

hannuu vs. Hand, ‘hand’; karfii vs. kraft, ‘kracht’ (Gregersen 1977: 84, geciteerd in Dimmendaal 

2011: 6). Het spreekt voor zich dat gelijkenissen berustend op toeval niet historisch relevant zijn. 

Deze gevallen zijn relatief eenvoudig uit te sluiten door zo veel mogelijk data van de verschillende 

talen te vergelijken.  

 

Een andere verklaring voor gelijkenis zijn de zogenaamde ‘universalismen’universalismen’universalismen’universalismen’. Dit zijn onder andere 

gevallen van klanksymbolismeklanksymbolismeklanksymbolismeklanksymbolisme, b.v. onomatopeeën/klanknabootsingen. Deze categorie bestaat onder 

andere uit dieren en de geluiden die deze dieren maken. Het geluid dat een dier maakt wordt gebruikt 

om dat zelfde dier (of zijn roep) te benoemen. Bijvoorbeeld, kokola, ‘kakelen’ (Swahili) en kakelen 

(Nederlands), gelijken op elkaar qua vorm en betekenis, maar zijn uiteraard niet historisch verwant 

(cf. Dimmendaal 2011: 7). Hetzelfde geldt voor meme, ‘geit’ in Tok Pisin (Papoea Nieuw-Guinea) 

                                                 
12 Een uitzondering hierop vormen de zgn. onomatopeeën of klanknabootsingen evenals andere vormen van 

klanksymbolisme, waarbij signifiant en signifié wel in iconische relatie staan. Deze dienen dan ook speciaal behandeld te 

worden in de historisch-vergelijkende taalkunde, cf. infra. 
13 Mbabaram, ook Mbara genoemd, is een Australische taal die behoort tot de Paman taalfamilie (Lewis 2009). 
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en ememe, ‘geit’ in het Kikongo, de bestudeerde taal in deze scriptie. De signifiant en signifié in 

deze voorbeelden staan echter niet in arbitraire, symbolische relatie, maar in een iconische. Om deze 

reden dienen ze niet in acht genomen te worden bij de historische studie van talen. Een ander geval 

van ‘universalismen’ is de zogenaamde ‘baby talkbaby talkbaby talkbaby talk’. De woorden mama en papa in het Nederlands en 

Engels, en hun equivalenten mama en baba in het Swahili, behoren tot deze categorie (Dimmendaal 

2011: 7). Deze woorden gelijken op elkaar omdat bilabialen (en met name bilabiale nasalen) een van 

de eerste klanken zijn die baby’s produceren (Crowley & Bowern 2009: 109). 

 

Er zijn twee andere oorzaken van gelijkenis, echter, die wel historisch relevant zijn en waarvoor de 

historisch-vergelijkende taalkunde zich in het bijzonder interesseert. De eerste vindt zijn oorsprong 

bij contactcontactcontactcontact tussen twee talen. LeenwoordenLeenwoordenLeenwoordenLeenwoorden zijn hiervan het meest gekende voorbeeld. Dit zijn 

woorden die door sprekers van de ene taal overgenomen worden uit een andere taal. Tot deze 

categorie behoren voornamelijk cultuurgerelateerde woorden, in tegenstelling tot basiswoordenschat. 

Deze basiswoordenschat, die begrippen zoals lichaamsdelen, werkwoorden van eten en drinken, enz., 

bevat, wordt veel minder vlug overgedragen naar een andere taal, aangezien deze concepten in elke 

cultuur worden uitgedrukt (Dimmendaal 2011: 7). Een tweede mogelijkheid van historisch relevante 

gelijkenis tussen twee of meerdere talen is te wijten aan erfenis van eenerfenis van eenerfenis van eenerfenis van een gemeenschappelijke gemeenschappelijke gemeenschappelijke gemeenschappelijke 

vooroudervooroudervooroudervoorouder. 

 

Het concept van een gemeenschappelijke voorouder is gebaseerd op de idee dat sommige talen 

verwant zijn en een taalfamilie vormen. Verschillende talen van eenzelfde taalfamilie stammen af 

van eenzelfde prototaal, of ‘oertaal’. Een belangrijke opmerking hierbij is dat –  onder normale 

omstandigheden – een prototaal niet uitsterft, maar eenvoudigweg verandert en heel vaak evolueert 

naar meerdere dochtertalen (cf. Crowley & Bowern 2009: 9-10). Dit idee van taalkundig 

verwantschap, een linguïstische familie en een prototaal vindt zijn oorsprong bij Sir William Jones 

(1746-1794), een Britse rechter die actief was in koloniaal India. Hij introduceerde deze ideeën op 

basis van de gemeenschappelijke kenmerken die hij observeerde tussen het Sanskriet, Grieks en 

Latijn (Crowley & Bowern 2009: 6; Dimmendaal 2011: 4).  

 

De Duitse neo-grammatici (ook bekend als Junggramatiker in het Duits) uit de 19e eeuw breidden dit 

gedachtegoed verder uit. Onder invloed van de gesloten theorieën uit de exacte wetenschappen, zoals 

de Newtoniaanse fysica en de Darwinistische evolutietheorie ontwikkelden ze een theorie waarin 

fonetische wetten zonder uitzondering opereren in een taal (Crowley & Bowern 2009: 168). Dit kan 

beschouwd worden als de geboorte van de historisch-comparatieve methode. De algemene principes 

van de neo-grammatici zijn dat klankverschuivingen regelmatig en systematisch moeten gebeuren, en 

dat uitzonderingen verklaard moeten kunnen worden (Bostoen 2005: 9). Een belangrijk onderdeel 

van de historisch-vergelijkende is de reconstructie van de eerdergenoemde prototaal of ‘oertaal’, de 

moedertaal van een hele taalfamilie. Hoewel dit onderdeel niet uigevoerd zal worden in deze scriptie, 

is het toch nuttig even stil te staan bij de methodologie, die relevant is voor het historisch vergelijken 

van verschillende talen in het algemeen. Crowley & Bowern (2009: 81-102) onderscheiden drie grote 

stappen. Eerst wordt een set van cognaten gezocht. Cognaten zijn woorden uit verwante talen die qua 
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vorm en betekenis sterk op elkaar gelijken, zodat aangenomen kan worden dat ze de reflex (= de 

overgeleverde vorm in de dochtertaal) zijn van eenzelfde term uit de prototaal.14 Vervolgens worden 

de klankcorrespondenties tussen de verschillende cognaten geïdentificeerd. Aangezien cognaten zo 

sterk gelijkend zijn, is het (meestal) mogelijk om precies te achterhalen welke klank in de ene 

cognaat overeenstemt met welke klank in de andere cognaat. Bijvoorbeeld, de werkwoordskern voor 

‘lezen’ in het Luba-Kasai is -bbbbal-, terwijl dit in het Nyamwezi -ββββal- is (Dimmendaal 2011: 15). Uit 

meerdere voorbeelden blijkt dat deze klankcorrespondentie systematisch is, en dat het Luba-Kasai 

steeds de bilabiale plosief /b/ gebruikt, waar Nyamwezi de bilabiale fricatief /β/ gebruikt. Ten derde 

wordt, op basis van deze klankcorrespondenties, de klank in de prototaal gereconstrueerd. Dit 

gebeurt volgens volgende principes (Crowley & Bowern 2009: 85-97): 

- Het eerste uitgangspunt is dat er zo weinig mogelijk klankveranderingen plaatsvinden. 

De klank die het vaakst voorkomt in de verschillende cognaten is een waarschijnlijkere 

klank uit de prototaal dan een klank die slechts in een enkele dochtertaal voorkomt. In 

het bovenstaande voorbeeld van /b/ vs. /β/ blijkt /b/ veel vaker voor te komen in 

verschillende Bantoetalen, waardoor het gereconstrueerd wordt als *b in het Proto-

Bantoe.15 Dimmendaal (2011: 11) spreekt in dit geval van het economy principle. 

- De klankveranderingen moeten zo plausibel of natuurlijk mogelijk zijn. Alle talen in acht 

genomen komen sommige klanken veel vaker voor dan andere, en worden bijgevolg 

‘natuurlijker’ geacht. Zo is bijvoorbeeld de klankverandering van *b > β een geval van 

lenition, of ‘verzwakking’, een vaak voorkomende en natuurlijke klankverandering. Het 

omgekeerde, van *β > b zou een versterking (fortition) inhouden, een veel minder 

voorkomende klankverandering (Crowley & Bowern 2009: 24-26). 

- Talen vertonen een tendens naar een gebalanceerd fonologisch systeem. Een 

reconstructie moet bijgevolg een fonologisch systeem balanceren, eerder dan een 

ongebalanceerd systeem creëren. 

- Een foneem mag slechts in de prototaal gereconstrueerd worden wanneer dit echt 

noodzakelijk is gebleken uit bewijs van de dochtertalen. M.a.w., men mag niet nodeloos 

en bij elke schijnbare uitzondering een apart foneem reconstrueren. 

- Naast contrastieve (i.e. betekenisonderscheidende) distributie van fonemen, moet ook 

gezocht worden naar een mogelijke complementaire (i.e. allofone) distributie. Dit 

betekent dat onderzocht moet worden of verschillende fonemen geen reflex zijn van 

eenzelfde foneem in de prototaal, maar anders gerealiseerd worden naargelang de 

fonologische context waarin ze zich bevinden. 

 

Zoals Crowley & Bowern (2009: 78) opmerken, vormen deze stappen geen vast ‘algoritme’ dat exact 

kan uitwerken wat er gebeurd is, maar eerder enkele richtlijnen voor het maken van hypotheses. Dit 

laatste is een belangrijke opmerking, en het moet benadrukt worden dat de reconstructie van een 

prototaal slechts een hypothetische reconstructie is. Het kan onmogelijk bewezen worden dat deze 

                                                 
14 Merk op dat het aspect ‘verwante talen’ hierbij cruciaal is. Baba, ‘papa’ in Swahili en papa in het Nederlands zijn geen 

cognaten, aangezien ze niet afstammen van dezelfde term in een gemeenschappelijke prototaal.  
15 Een * wordt gebruikt om de gereconstrueerde - en dus hypothetische - vorm aan te duiden.  
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reconstructie volledig overeenstemt met de daadwerkelijke prototaal die gesproken werd (Crowley & 

Bowern: 2009: 102-103).  

 

Sinds hun ontstaan zijn de neo-grammatici en hun methodes steeds - en terecht - bekritiseerd 

geweest. De belangrijkste kritieken, waarmee de moderne historisch-vergelijkende taalkunde 

rekening mee tracht te houden, zijn de volgende (cf. Crowley & Bowern 170-182):  

- Convergent lexical developmentConvergent lexical developmentConvergent lexical developmentConvergent lexical development, i.e. convergente lexicale ontwikkeling. Twee woorden 

met gelijkaardige (maar niet identieke) vorm en nauw verwante betekenis kunnen 

vermengen in een enkel woord dat betekenissen van beide oorspronkelijke woorden in 

zich draagt. Dit gebeurt zowel taalintern, als tussen twee talen. 

- NietNietNietNiet----fonetische conditioneringfonetische conditioneringfonetische conditioneringfonetische conditionering. De neo-grammatici, en hun structuralistische opvolgers, 

geloofden dat fonemen autonoom werken in een taal. Fonetische verandering kan 

bijgevolg niet geconditioneerd worden door niet-fonetische factoren, zoals semantiek of 

grammatica. Het tegendeel is echter bewezen, aangezien aangetoond is dat woordklassen 

fonologische processen kunnen beïnvloeden (cf. Crowley & Bowern 2009: 171-172). 

- Het ‘wave modelwave modelwave modelwave model’. Neo-grammatici stellen taalevolutie voor volgens het klassieke 

stamboommodel. Dit suggereert dat talen plotseling splitsen en niet langer contact met 

elkaar hebben. Dit is uiteraard niet waar. Talen veranderen geleidelijk en ontwikkelen 

zich in nauw verwante dialecten, die vaak in contact staan en elkaar beïnvloeden. 

Bovendien laten de neo-grammatici geen ruimte voor taalinterne variatie. Een alternatief 

hierop is het zogenaamde ‘wave model’, dat stelt dat klankveranderingen zich 

verspreiden als golven, interageren met andere taalveranderingen, en zich nooit simultaan 

op alle woorden toepassen. Bijgevolg kunnen bepaalde talige fenomenen niet 

toegeschreven worden aan een bepaalde taal, aangezien deze overlopen in verschillende 

talige varianten. Dit staat in scherp contrast met het stamboommodel, dat talen wel als 

afzonderlijke entiteiten ziet. 

- Een gevolg van deze meer fluïde visie op talen is dat er in bepaalde gevallen beter 

gesproken wordt van dialectcontinuadialectcontinuadialectcontinuadialectcontinua (cf. supra voor het Kongo dialectcontinuüm). Ook 

dit fenomeen kan niet benaderd worden met het klassieke stamboommodel. 

 

Naast de reconstructie van prototalen houdt de historisch-vergelijkende taalkunde zich ook bezig met 

de interne onderverdeling van verschillende taalfamilies. Deze studie heeft vanzelfsprekend ook 

historische implicaties. Het laat toe om - relatief gesproken - te zien wanneer bepaalde talen zich 

afsplitsten van andere. In dergelijke studies worden de bestudeerde talen vergeleken met de 

gereconstrueerde prototaal, en wordt gekeken naar de gelijkenissen en - vooral - naar de verschillen. 

Een belangrijk onderscheid dat bij een interne classificatie gemaakt wordt is dat tussen ‘gedeeld 

behoud’ en ‘gedeelde innovatie’ (shared retention vs. shared innovation). Een shared retention is 

weinig relevant voor de interne classificatie, aangezien het enkel aantoont dat een bepaald fenomeen 

behouden is ten opzichte van de prototaal, iets wat standaard wordt aangenomen voor elke taal. Een 

shared innovation, daarentegen, is wel relevant. Wanneer twee (of meerdere) talen een innovatie 

delen, betekent dit dat zij dichter verwant zijn met elkaar dan met andere talen van de taalfamilie. 
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1.1.2 Beknopte geschiedenis binnen de Bantoe taalkunde16161616 

 

Hoewel deze historisch-vergelijkende tak van de linguïstiek eerst zijn ingang vond bij de Europese 

talen, werd het gedachtegoed ook al in de 19e eeuw geïntroduceerd in de Bantoetalen. De genetische 

eenheid van de Bantoe taalfamilie werd voor het eerst voorgesteld door de Duitse missionaris 

Wilhelm BleekBleekBleekBleek (1827-1875), die kan beschouwd worden de als stichter van de comparatieve 

Bantoestudies (Schadeberg 2003: 144). Niet alleen erkende Bleek (1856) de genetische eenheid van 

de taalfamilie, hij relateerde hen ook met de Niger-Congo talen en met de Kordofaanse talen. Het 

door hem voorgestelde klassensysteem wordt nog steeds gebruikt. 

 

De comparatieve methode die ontwikkeld was door de neo-grammatici in de 19e eeuw voor de Indo-

Europese talen werd door Carl MeinhofMeinhofMeinhofMeinhof (1857-1944) geïntroduceerd in de studies van Bantoetalen. 

Hij maakte fonologische, lexicale en grammaticale reconstructies van de prototaal, het zgn. ‘Ur-

Bantu’.  

 

In de 20e eeuw maakte Malcolm GuthrieGuthrieGuthrieGuthrie (1903-1972) een classificatie van de Bantoetalen (Guthrie 

1948), waarin de eerste versie van zijn referentieel systeem verscheen. Hij verdeelde de Bantoetalen 

in geografische zones, zonder hiermee hun verwantheid te impliceren. Een tweede belangrijk werk 

was Comparative Bantu (Guthrie 1971), waarin een groot aantal comparatieve woordenlijsten zijn 

opgenomen, alsook lexicale reconstructies (Schadeberg 2003: 144). 

 

Achille Emiel MeeussenMeeussenMeeussenMeeussen (1912-1978) werkte ook aan de verdere reconstructie van het Proto-Bantoe 

en voegde een groot aantal nieuwe voorstellen toe. De belangrijkste resultaten hiervan zijn “Bantu 

grammatical reconstructions” (BGR 1967), en “Bantu lexical reconstructions” (BLR 1969). Deze 

laatste wordt steeds vernieuwd en is online beschikbaar op http://www.metafro.be/blr, onder de naam 

Bantu Lexical Reconstructions III (Bastin et al. 2002). Deze database bevat het grootste aantal 

reconstructies van Proto-Bantoe en andere prototalen op tussenniveaus, en wordt daarom ook als 

referentie in deze thesis gebruikt.  

 

1.1.3 Nut van de historisch vergelijkende taalkunde in Bantoestudies 

 

Hoewel de Bantoetalen zonder twijfel de best bestudeerde taalfamilie van het Afrikaanse continent 

zijn (zie bv. Nurse & Philippson 2003), blijft hun interne classificatie een punt van groot debat. 

Zoals Schadeberg het stelt:  

 

                                                 
16 Deze subsectie is volledig gebaseerd op Schadeberg (2003b: 144-146). 
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The internal classification (subgrouping) of Bantu has been a major concern of Bantu historical 

linguistics since the 1960s. While some undeniable advances have been made, no satisfactory 

complete subclassification has been achieved (Schadeberg 2003b: 155, cursief in origineel).  

 

Pogingen tot een interne classificatie van de Bantoetalen zijn voornamelijk lexicostatistisch van aard 

geweest (Nurse & Philippson 2003b: 167). Lexicostatistiek is een statistische taalkundige methode 

die vooral gebruikt wordt bij talen waarvoor slechts een beperkte hoeveelheid data aanwezig is. 

Crowley & Bowern (2009: 137-138) beschrijven het eenvoudig principe van de lexicostatistiek als 

volgt: de graad van verwantschap tussen twee talen wordt bepaald door het vergelijken van de 

woordenschat tussen die twee talen. Hoe groter de gelijkenis, hoe dichter verwant de talen zijn. Twee 

veronderstellingen liggen aan de basis van deze methode: Ten eerste wordt core vocabulary of 

basiswoordenschat verondersteld minder toegankelijk te zijn voor taalcontact dan andere 

woordenschat. Deze basiswoordenschat wordt voor alle talen dezelfde geacht en bevat onder andere 

voornaamwoorden, telwoorden, lichaamsdelen, geografische kenmerken, basisacties en 

basistoestanden. Het zijn dan ook deze woorden die vergeleken zullen worden in de lexicostatistische 

methode. Ten tweede wordt verondersteld dat de graad van lexicale verandering in de 

basiswoordenschat stabiel is en ongeveer hetzelfde voor alle talen. Hoewel deze methode 

waardevolle basisinzichten geeft, is ze niet in staat een nauwkeurig beeld van taalverwantschap te 

schetsen (Nurse & Philippson 2003b: 165-166).  

 

Verschillende bedenkingen kunnen bij de lexicostatistische theorie worden gemaakt. Crowley & 

Bowern (2009: 149-150) geven onder andere de volgende: Ten eerste is het problematisch om te 

bepalen welke woorden tot de basiswoordenschat behoren. Verschillende sets van basiswoordenschat 

zullen verschillende resultaten opleveren. Ten tweede is het bepalen van cognaten eerder toegewezen 

op intuïtie, en niet op regelmatige klankcorrespondenties. Verder valt het ook sterk te betwijfelen dat 

er een constante graad van lexicale verandering bestaat in de basiswoordenschat van de talen over de 

hele wereld (Crowley & Bowern 2009: 149-150).  

 

Een te verkiezen aanpak voor een interne classificatie van de Bantoetalen is volgens Nurse & 

Philippson (2003b: 166-168) dan ook een methode die fonologische en morfologische data in acht 

neemt, eerder dan - of naast - lexicale vergelijkingen. Een poging werd ondernomen in Nurse & 

Philipsson (2003b), maar de algemene conclusie is dat er een tekort aan data is. Deze scriptie kadert 

binnen dit perspectief van een fonologische en morfologische vergelijking, maar op veel kleinere 

schaal, i.e. binnen twee Angolese leden van de Kikongo taalfamilie. De gegevens uit deze thesis 

kunnen dan ook gebruikt worden in grootschaliger onderzoek voor het hele Kongo dialectcontinuüm. 

 

1.1.4 Belang van het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense (1652) 

 

Om evidente redenen werd de historisch-vergelijkende taalkunde voor de eerste maal toegepast op de 

Indo-Europese en de Fins-Oegrische taalfamilie, taalphyla die beiden een lange geschreven 

geschiedenis kennen (Crowley & Bowern 2009: 162-163). Geschreven teksten zijn een onbetwistbaar 
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voordeel, aangezien ze toelaten de verschillende stadia van eenzelfde taal doorheen de tijd te 

observeren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Latijn, maar ook bij het Sanskriet. Een geschreven 

traditie heeft twee voordelen. Enerzijds kan de reconstructie van de onbekende prototaal dieper terug 

in de tijd beginnen. Anderzijds is het ook mogelijk de methodes van de historisch-comparatieve 

taalkunde voor het reconstrueren van een prototaal te testen met de geschreven - en dus werkelijke - 

prototaal, zoals bijvoorbeeld het Latijn.  

 

Voor Bantoetalen echter (en de Afrikaanse talen in het algemeen), ontbreekt meestal een lange 

geschreven traditie. De diachrone studie van deze talen is dus (bijna) volledig aangewezen op de 

reconstructiemethodes van de historisch-vergelijkende taalkunde. Toch bestaan er enkele relatief 

oude bronnen in Afrikaanse talen. In het jaar 1635 produceerde de Italiaanse Franciscaner priester 

Arcangelo Carradori, die gestationeerd was in Girgeh, Opper-Egypte, een Italiaans-Nubisch lexicon 

dat meer dan 7000 woorden bevatte uit het Kenuzi Nubisch (Dimmendaal 2011: 4). Zoals uitgebreid 

behandeld in de inleiding van deze scriptie, werd het oudste Bantoe woordenboek uitgegeven in 

1652, getiteld als het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e Congense. Dergelijke werken laten 

hetzelfde principe toe als bij geschreven taaltradities. Hoewel de historische diepte eerder klein is 

vergeleken met bijvoorbeeld het Latijn, laten deze woordenboeken toch toe taalverandering vanaf 

een concreet punt in de geschiedenis te bestuderen. De exacte klankveranderingen (en morfologische 

wijzigingen) die het 17e-eeuwse Kikongo, beschreven in het Vocabularium, heeft ondergaan naar de 

hedendaagse varianten, kunnen onderzocht worden. Dit zou niet mogelijk zijn zonder geschreven 

bron. De beschrijving in het Vocabularium vormt een werkelijke prototaal, en geen hypothetische 

reconstructie. 

 

1.21.21.21.2 Concrete werkwijze in deze scriptieConcrete werkwijze in deze scriptieConcrete werkwijze in deze scriptieConcrete werkwijze in deze scriptie    

 

Idealiter zouden de fonemen van de variant beschreven in het Vocabularium rechtstreeks vergeleken 

moeten worden met enerzijds de Proto-Bantoe reconstructies van BLR, en anderzijds met de 

hedendaagse Kikongo varianten. Echter, de moeilijke leesbaarheid van het handgeschreven origineel, 

en de weinig doorzichtige lexicografische structuur die gebruikt werd, bemoeilijken dit proces 

aanzienlijk. De heruitgave van Van Wing & Penders (1928), cf. infra, vormt hierop een alternatief. 

Dit gedrukte werk werd voor de huidige studie ingescand en ge-OCR’d (optical character 

recognition), zodat het volledig digitaal doorzoekbaar is. Deze digitale versie dient als referentiepunt 

om dan gericht in het Vocabularium via de Latijnse lemmata te zoeken. Want, zoals uitgebreid wordt 

behandeld in het volgende hoofdstuk, verschilt de heruitgave van Van Wing & Penders (1928) in 

vele opzichten met het origineel. Ze kan in geen geval als betrouwbare kopie beschouwd worden.  

 

Echter, niet steeds werd het equivalent uit Van Wing & Penders (1928) in het origineel 

teruggevonden. Dit is wellicht omdat het juiste Latijnse woord niet werd gevonden, enerzijds omdat 

Van Wing & Penders (1928) mogelijk een vrijere vertaling geven, anderzijds omdat het om een 

Latijns woord gaat dat niet gekend is in het gebruikte woordenboek, i.e. ‘The Pocket Oxford Latin 
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Dictionary’ (Morwood 1994), dat online beschikbaar is. Dit woordenboek gebruikt klassiek Latijn, 

terwijl het Vocabularium middeleeuws Latijn gebruikt.  

 

Aangezien Van Wing & Penders (1928) geen extra lemmata hebben toegevoegd, maar hoogstens 

eigen voorbeelden ter verduidelijking (cf. infra), zullen de gevallen waarin het equivalent in het 

Vocabularium niet gevonden werd toch vermeld worden. Dit omdat deze gegevens wel waardevol 

zijn, en het via de bespreking van de orthografische veranderingen uitgevoerd door Van Wing & 

Penders (1928), cf. hoofdstuk 2, mogelijk zou moeten zijn de term uit het Vocabularium te 

reconstrueren. Bovendien, en wenselijker, zou het equivalent in het origineel in de toekomst 

misschien wel kunnen worden gevonden. Bijzonder hoopvol in dit opzicht is dat het volledige 

Vocabularium momenteel wordt gedigitaliseerd.  

 

De huidige studie is uitsluitend gebaseerd op literatuuronderzoek. Ook voor de latere Kikongo 

varianten werd dus bestaande literatuur geraadpleegd, i.e. het Kisikongo - Engels/Engels - Kisikongo 

woordenboek van Bentley (1887; 1895), een doctoraatsthesis over de grammatica van het 

hedendaagse Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995), een koloniale grammaticale beschrijving van het 

Kisolongo (Tavares 1915), en een beknopte beschrijving van het Kisolongo in de antropologische 

doctoraatsthesis van Lembe (2007). Ook bij dit kleinschalig onderzoek blijkt de schaarsheid van data 

problematisch, en het was niet steeds mogelijk om voor alle varianten alle gewenste vergelijkingen te 

maken. Verder onderzoek, en vooral nieuw veldwerk, is nodig om deze comparatieve studie te 

vervolledigen. 
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Hoofdstuk 2: De heruitgave van Van Wing & Penders (1928), een Hoofdstuk 2: De heruitgave van Van Wing & Penders (1928), een Hoofdstuk 2: De heruitgave van Van Wing & Penders (1928), een Hoofdstuk 2: De heruitgave van Van Wing & Penders (1928), een 

bronanalysebronanalysebronanalysebronanalyse    

 

 

In 1928 verscheen een heruitgave van het Vocabularium congense onder de titel Le plus ancien 

dictionnaire bantu / Het oudste Bantoe-woordenboek, uitgegeven door de Belgische Jezuïeten Joseph 

van Wing en Cis Penders. Hoewel sommigen dit als een reproductie van het origineel beschouwden 

(cf. Benson 1964: 77), valt deze stelling bezwaarlijk te verdedigen. Van Wing & Penders (1928) 

brachten namelijk heel wat veranderingen aan ten opzichte van het originele woordenboek. Eerst en 

vooral hadden deze Jezuïeten een ander publiek in gedachten: het werk moest toegankelijk zijn voor 

‘moderne’ (lees: begin 20e eeuwse) Bantoeïsten en missionarissen (Van Wing & Penders 1928: 

xxxii). Daarom veranderden ze de vertaalrichting van Latijn/Spaans → Kikongo naar Kikongo → 

Frans/Vlaams. Doke merkte hierover op: 

 

Unfortunately the present Editors have not published the manuscript in the form in which it was written, 

viz. Latin-Spanish-Kongo, but have taken out the 7000 odd Kongo words alphabetically, and then added 

French and Dutch equivalents. Since the publishing of such a work to-day is not of everyday practical 

worth, but of great value to students, such a method of handling the manuscript is the opposite of 

scientific (Doke 1935: 96). 

 

In hun poging om het werk van Van Gheel leesbaarder te maken, was de ingreep van Van Wing & 

Penders (1928) in de orthografie van het Vocabularium veruit de meest ingrijpende. Ze pasten 

namelijk de originele orthografie aan, naar die van het ‘moderne’ Kikongo. Op die manier werden 

verschillende fonemen van het origineel vermengd met die van moderne varianten. Bovendien is het 

zeer twijfelachtig dat hiervoor de afstammeling van de beschreven 17e-eeuwse variant uit noordelijk 

Angola werd gebruikt als model. Het is niet onwaarschijnlijk dat Van Wing & Penders een variant 

gebruikten die werd gesproken in de Belgische kolonie, i.e. uit de huidige Bas-Congo provincie.17  

 

Echter, de gedrukte heruitgave uit 1928 is veel toegankelijker dan het handgeschreven origineel. Het 

is dus belangrijk om deze heruitgave in detail te analyseren, en zo zijn wetenschappelijke waarde te 

bepalen. Dit zal in dit hoofdstuk gebeuren. Alvorens de orthografische wijzigingen door Van Wing 

& Penders (1928) te bespreken, is het noodzakelijk te bepalen op welk orthografisch systeem de 

spelling in het originele woordenboek is gebaseerd. 

 

 

                                                 
17 Hoewel Van Wing & Penders ook expliciet melden dat ze Bentley (1887), dus het Kisikongo, volgden bij geval van 

twijfel (Van Wing & Penders 1928: xxxiii). Ook in deze gevallen is een nauwkeurige analyse uiteraard noodzakelijk.  
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2.12.12.12.1 De orthoDe orthoDe orthoDe orthografie in het grafie in het grafie in het grafie in het Vocabularium congenseVocabularium congenseVocabularium congenseVocabularium congense    

 

In de inleiding van deze thesis werd dieper ingegaan op de kwestie van auteurschap van het 

Vocabularium. Dit vraagstuk is - naast het bepalen van de beschreven taal - ook relevant voor het 

bepalen van de taal waarop de orthografie gebaseerd is. Dit is dan weer relevant voor het 

reconstrueren van de fonetische waarde van de verschillende grafemen die gebruikt worden (cf. 

infra). Er lijken twee mogelijkheden te zijn wat betreft de gebruikte orthografie. Enerzijds is het 

aannemelijk dat de auteur van het woordenboek het Kikongo noteerde volgens de spelling van zijn 

moedertaal. Hierbij lijkt Spaans een plausibele optie. Een groot deel van de missionarissen kwam uit 

Spanje, hoewel verschillende ook van Italiaanse origine waren. Bijzonder interessant in dit opzicht 

zijn José de Pernambuco en Francisco de Veas, die beiden betrokken waren in het compilatieproces 

en beiden van Spaanse origine waren (Thornton 2011). Bovendien was de leider van het 

compilatieproces, Bonaventura da Sardegna, van Italiaanse origine, maar studeerde hij in Spanje 

(Gray 1998).  

 

Anderzijds is het niet ondenkbaar dat er zich al spellingsconventies hadden ontwikkeld tegen het 

midden van de 17e eeuw, op basis van het Portugees, gezien de reeds twee eeuwen lange Portugese 

aanwezigheid. Ook de Kongolese priesters, zoals Roboredo, spraken Portugees, die zoals reeds 

vermeld een belangrijke rol speelde in de samenstelling van het woordenboek. Het is zelfs niet 

ondenkbaar dat Roboredo zelf een deel van het woordenboek schreef. De optie van Portugees is ook 

waarschijnlijker gezien een aantal typische grafemen die in het woordenboek gebruikt worden, zoals 

<ç> en <ss>, die normaal gezien niet in het Spaans voorkomen. Verder wordt identiek dezelfde 

spelling gebruikt in de grammatica van Brusciotto (1659). Het kan dus met grote waarschijnlijkheid 

aangenomen worden dat het Portugees de basis vormde voor de spelling van het Kikongo in het 

Vocabularium congense.  

 

2.22.22.22.2 Spellingswijzigingen aangebracht door Van Wing & Penders (1928Spellingswijzigingen aangebracht door Van Wing & Penders (1928Spellingswijzigingen aangebracht door Van Wing & Penders (1928Spellingswijzigingen aangebracht door Van Wing & Penders (1928))))    

 

In (9) worden de belangrijkste spellingsveranderingen van Van Wing & Penders (1928: xxxiii-xxxiv) 

opgelijst, waarna de problemen worden besproken die hieruit volgen.18 Er zal dan ook geprobeerd 

worden de oorspronkelijke fonetische waarde van de grafemen in het Vocabularium te reconstrueren. 

 

(9) 

  

 

 

 

aaaa = aaaa 

aaaaaaaa = ââââ. We behouden echter aaaaaaaa in de woorden, waar 

de moderne spelling een medeklinker tussen de twee 

klinkers inlast: bv.: zaazaazaazaa, zayazayazayazaya, weten 

bbbb en bhbhbhbh = bbbb of vvvv volgens de moderne spelling een bbbb 

 mumumumu, gevolgd door een klinker = mwmwmwmw; bv. 

muanamuanamuanamuana = mwanamwanamwanamwana, kind.  

 nbnbnbnb = mbmbmbmb: bv.: nbutetenbutetenbutetenbutete, ster 

 nfnfnfnf = mfmfmfmf; bv.: nfutanfutanfutanfuta = mfutamfutamfutamfuta, geschenk 

 npnpnpnp = mpmpmpmp; bv.: npasinpasinpasinpasi = mpasimpasimpasimpasi, leed 

                                                 
18 De uitleg bij de verschillende wijzigingen is letterlijk overgenomen (met uitzondering van de twee laatste gevallen, die 

later besproken worden), maar aangepast aan de moderne Nederlandse spelling. Zo wordt ‘tusschen’ als ‘tussen’ 

weergegeven. 
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of vvvv heeft: bv.: bhanabhanabhanabhana: vanavanavanavana, geven. 

cccc = kkkk; bv. cusuekacusuekacusuekacusueka, = kuswekakuswekakuswekakusweka, verbergen 

cucucucu = kwkwkwkw voor een klinker: bv. mucuamucuamucuamucua = mukwamukwamukwamukwa, die 

bezit 

çççç = ssss of zzzz volgens de moderne spelling een ssss of een zzzz 

bevat; bv.: muçarimuçarimuçarimuçari = musarimusarimusarimusari, werkman. 

eeee = eeee 

eeeeeeee = êêêê. We behouden echter eeeeeeee in de woorden, waar 

de moderne spelling een medeklinker tussen de twee 

klinkers inlast: bv.: nzeenzeenzeenzee, nzeyenzeyenzeyenzeye, weten 

gugugugu = gggg voor iiii of eeee; bv.: bhenguibhenguibhenguibhengui, = vengivengivengivengi, veel 

gugugugu = gwgwgwgw voor aaaa: bv.: bhanguabhanguabhanguabhangua = vangwavangwavangwavangwa, gemaakt 

worden 

hhhh = iiii; bv.: nhocanhocanhocanhoca = niokaniokaniokanioka, slang. 

iiii, zie yyyy. 

m’m’m’m’ = mumumumu, bv.: m’timam’timam’timam’tima = mutimamutimamutimamutima, hart 

 oeoeoeoe = wewewewe; bv.: nkokoelenkokoelenkokoelenkokoele = nkokwelnkokwelnkokwelnkokweleeee, ik zong. 

 qâqâqâqâ = kiakiakiakia; bv.: qâmpetamuqâmpetamuqâmpetamuqâmpetamu = kiampetamukiampetamukiampetamukiampetamu, 

geweldig 

 ququququ = kukukuku; bv.: cussuquissacussuquissacussuquissacussuquissa = kusukisakusukisakusukisakusukisa, 

eindigen. 

 ssssssss = ssss; bv.: cussuquissacussuquissacussuquissacussuquissa = kusukisakusukisakusukisakusukisa, 

eindigen. 

 uuuu, üüüü = vvvv of wwww, volgens de moderne spelling 

een vvvv of wwww geeft. Bv.:  

- cuuua cuuua cuuua cuuua = kuvwakuvwakuvwakuvwa, hebben 

- iuuiri iuuiri iuuiri iuuiri = ivwivwivwivwiriiriiriiri, ik had 

- cuua cuua cuua cuua = kuwakuwakuwakuwa, hooren. 

yyyy = yyyy of iiii.  

zzzz = zzzz of ssss. 

 

Deze wijzigingen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Enerzijds kunnen verschillende van 

deze wijzigingen als nuttig beschouwd worden, aangezien ze de originele orthografie - die beïnvloed 

is door het Portugees - verduidelijken, en op die manier de IPA conventies benaderen. Anderzijds 

zijn sommige van deze wijzigingen allesbehalve verhelderend, en “verduisteren” ze de fonologische 

veranderingen die de Kikongo variant heeft ondergaan vanaf de 17e eeuw. 

 

2.2.1 Verhelderende wijzigingen: spellingsveranderingen zonder fonologische implicaties 

 

De verandering in de notatie van klinkerlengte lijkt vrij consistent te zijn doorgevoerd. Een lange 

klinker wordt in het originele woordenboek door een dubbele klinker aangeduid, maar Van Wing & 

Penders (1928) opteerden om dit aan te duiden met een circumflex: 

 

(10) 

a.  aggredior. eris.acometer. cuacaaaaaaaana. p.iacaanini [...]  

 
AkAkAkAkââââna, na, na, na, pr : yakânini, yakânini, yakânini, yakânini, attaquer, assaillir, lutter avec ; aanvallen, overvallen, strijden tegen, 

bestrijden. 

(Van Wing & Penders 1928: 1) 

 

b.     alterno. as. […] cubandaaaaaaaana. p. nbandaaaanini   
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BandBandBandBandââââna, na, na, na, pr : mbandânini, mbandânini, mbandânini, mbandânini, faire tour à tour, alterner ; beurtelings of om beurten doen, 

afwisselen. 

(Van Wing & Penders 1928: 7) 

 

c. paliditas. [...] lussoóoóoóoóco. p.tú&   

 
LuLuLuLu----ssssôôôôko, (tu), ko, (tu), ko, (tu), ko, (tu), teint pâle, pâleur; bleeke kleur, bleekheid. 

(Van Wing & Penders 1928: 149) 

 

Echter, er zijn ook gevallen gevonden waarbij een enkele klinker vervangen wordt door een 

circumflex in Van Wing & Penders (1928), waardoor ze dus lange klinkerlengte suggereren. 

Mogelijk gaat het hier om schrijffouten van de Kapucijnen, of Van Wing & Penders (1928) hebben 

hier een lange klinker van gemaakt naar analogie met de moderne variant waartoe zij toegang 

hadden. Een inconsequente schrijfwijze van de Kapucijnen is zeer goed mogelijk, zoals ook blijkt uit 

voorbeeld (10b) hierboven. De infinitief wordt met een lange klinker genoteerd, de vervoeging niet. 

 

(11) a.  salutatio. nbaaaana. p. id&   

 
 MbMbMbMbââââna, na, na, na, (id.), salutation, salut ; groet, begroeting. 

(Van Wing & Penders 1928: 183) 

 

 b.  autumnus. i. otoño. nbaaaangala ;  

  
  ver. eris. Verano: quicúndi. pl. id& 

nbaaaangala. pl. idem.     

 
MbMbMbMbâââângala, ngala, ngala, ngala, (id.), première saison des pluies, été, printemps, automne, saison très chaude ; 

eerste regenseizoen, Zomer, Lente, Herfst, zeer warm seizoen. 

(Van Wing & Penders 1928: 184) 
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De verandering van <c> naar <k> is niet problematisch, noch is de verandering van <cu> naar 

<kw> wanneer gevolgd door een klinker, aangezien <c> altijd de stemloze velaire occlusief /k/ 

lijkt te vertegenwoordigen in het woordenboek. In hedendaags Portugees wordt <c> als de 

stemloze alveolaire fricatief /s/ uitgesproken wanneer gevolgd door de voorklinkers /e/ of /i/ (Mateus 

& d’Andrade 2009: 7), maar dergelijke voorbeelden zijn niet in het Vocabularium gevonden. In het 

hedendaagse Spaans wordt <c> als de stemloze dentale fricatief /θ/ uitgesproken in dezelfde 

fonologische context, maar in het manuscript wordt het grafeem <z> in de Spaanse woorden 

gebruikt om deze stemloze dentale fricatief aan te duiden, zoals in hazer, ‘doen’, in voorbeeld (12). 
 

(12) ago. is. hazer. cubhanga: p. npā(n)   (ago ‘doen, maken’) 

 gúiri. 

  
 

De wijzigingen van <gu> naar <g> wanneer gevolgd door de voorklinkers /e/ en /i/, en naar 

<gw> wanneer gevolgd door centrale klinker /a/, impliceren ook geen fonologisch verschil en 

verhelderen slechts de Portugees beïnvloede orthografie. Wanneer men het manuscript bestudeert, 

moet men zich bewust zijn van deze orthografie: <gu> gevolgd door <i> of <e> duidt op de 

stemhebbende velaire occlusief /g/, terwijl <gu> voor <a> (of <o>) diezelfde stemhebbende 

velaire occlusief /g/ aanduidt, maar gevolgd door de stemhebbende labiovelaire approximant /w/. Er 

wordt echter een ambigue schrijfwijze gebruikt in het manuscript bij deze gevallen. Het grafeem 

<gui> wordt inderdaad gebruikt om een /gi/ klank aan te duiden, zoals werd opgemerkt door Van 

Wing & Penders (1928), maar het wordt ook gebruikt om /gwi/ aan te duiden. Zoals uit volgende 

voorbeelden blijkt, werd dit wel correct aangepast door Van Wing & Penders (1928), hoewel ze dit 

niet vermeldden in hun lijst van orthografische aanpassingen (1928: xvii-xviii, cf. ook supra).  

 

(13) torreo. es. tostar. cucanga. p. ncan-gúigúigúigúiri. coca.p. coquele. 

 
 

KangaKangaKangaKanga, , , , pr : nkannkannkannkangigigigiri, ri, ri, ri, sécher, dessécher, griller, rôtir, brûler, (se dit proprement des arachides (nguba) ; (nguba) ; (nguba) ; (nguba) ; 

drogen, roosteren, braden, branden (eigenlijk gezegd van aardnoten). 

(Van Wing & Penders 1928: 49) 

 

(14) violo. as. coromper por fúerza: 

 cúbangúla. p. nbangúigúigúigúiri. cá= 

 bangúca. nbanguquiri. e ̅abj [?] 
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BangulaBangulaBangulaBangula, pr : mbanmbanmbanmbangwigwigwigwiriririri, faire violence, violer (une loi), déshonorer, souiller, 

flétrir, annuler, détruire, démolir; geweld aandoen, overtreden (een 

wet), schenden, onteeren, bezoedelen, vernielen, vernietigen, afbreken. 

(Van Wing & Penders 1928: 7) 

 

De wijziging van <h> naar <i> is ook niet problematisch, mits het steeds in de context gebeurt 

waarin Van Wing & Penders (1928: xxxiii) het illustreren, i.e. als deel van het grafeem <nh>. Dit 

grafeem vertegenwoordigt de stemhebbende palatale nasaal /ɲ/ in het Portugees (Mateus & 

d’Andrade 2009: 8), dezelfde klank die ook gesuggereerd wordt door het grafeem <ni>, waarbij 

<i> de palatale approximant /y/ voorstelt. 

 

Het homorganisch noteren van de consonantclusters <mb> en <mp>, in plaats van <nb> en 

<np> impliceert wellicht ook geen fonologische of fonetische verandering. De notatie in het 

Vocabularium duidt waarschijnlijk niet op een verschillende plaats van articulatie van de nasaal en 

de bilabiale occlusief, maar reflecteert een oud Portugese spellingstraditie, waarin <np> en <nb> 

geprefereerd werden boven <mp> en <mb>. Deze spellingstraditie bleef zeker bestaan tot 1672 

(Williams 1962: 21), i.e. na het schrijven van het Vocabularium - en waarschijnlijk ruim na het 

ontwikkelen van een op het Portugees gebaseerde spellingstraditie in het Kongo koninkrijk. Het 

noteren van <nf> gebeurde dan waarschijnlijk naar analogie met de andere clusters, en werd in de 

17e eeuw ook als /mf/ gerealiseerd, zoals in de hedendaagse zuidelijke Kikongo varianten.  

 

De semivocalisatie van de klinkers /o/ en /u/ enerzijds, en /i/ anderzijds, wanneer gevolgd door een 

andere klinker, vond wellicht ook plaats in de 17e eeuw, en het noteren als /w/ of /y/ impliceert dus 

geen fonologisch of fonetisch verschil. Bovendien worden deze glides in het hedendaags Portugees 

ook genoteerd als <u> of <o> en <i> of <e> (Mateus & d’Andrade 2009: 6).  

 

De wijziging van <qu> naar <ku> is problematisch, aangezien <qu> enkel /k/ aanduidt 

wanneer het gevolgd wordt door de klinkers /i/ of /e/. Wanneer het gevolgd wordt door <a>, <o> 

of <u> wordt het als /kw/ uitgesproken, i.e. de stemloze velaire occlusief gevolgd door de 

stemhebbende labiovelaire approximant. Echter, in praktijk lijken Van Wing & Penders (1928) deze 

spellingswijziging correct te hebben uitgevoerd wat betreft de fonetische waarde van het <qu> 

grafeem, zoals getoond wordt in voorbeeld (15): <qui> wordt vervangen door <ki>, en niet door 

<kui> of <kwi>. 

 

(15) a. capra. a. cabra. quiquiquiquisundi.   (capra ‘geit’) 
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 b. KiKiKiKi----sundi, (i),sundi, (i),sundi, (i),sundi, (i), chèvre, chevreau ; geit, bokje. 

   Ka—, (ia), de chèvre, etc. ; van een geit, enz. 

   — kia mbakala, (i), bouc ; bok. 

(Van Wing & Penders 1928: 85) 

 

Vergelijk dit met het voorbeeld in (16), waar <cú> eerst vervangen wordt door <kú>, en 

aangezien het gevolgd wordt door <a>, <kw> wordt. Met andere woorden, qâ ricúa in het 

manuscript wordt kia arikwa in Van Wing & Penders (1928). 
 

(16) a. tepidus. a. m. tibio. qa̅qúiriri: qâ=  (tepidus ‘lauw’) 

   ricúcúcúcúa 

  
 

 b. AriAriAriArikwkwkwkwaaaa,,,, être tiède ; lauw zijn. 

   Kia Kia Kia Kia ————, (ia),, (ia),, (ia),, (ia), tiède ; lauw. 

 

2.2.2 Problematische wijzigingen: spellingsveranderingen met fonologische implicaties 

a) Grafemen 

� Labialen en labiodentalen 

 

Andere spellingsveranderingen hebben wel een impact op fonetische en/of fonologische 

onderscheiden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de grafemen <bbbb> en <bhbhbhbh> die <b> en <v> 

worden. In de meeste gevallen blijft <b> behouden als <b>, en wordt <bh> vervangen door 

<v>, maar helaas gebeurt dit niet consequent, en wordt <bh> in sommige gevallen ook 

vervangen door <b>. Zie vb. (17). 

 

(17)  BLR Vocabularium VW & P 

a. ‘dorp’ *-pátà ebhata e-vata 

 ‘verbranden’ *-pɩ ́ cubhia -via 

b. ‘slaaf, dienaar’ *-pɩk̀à mubhika mu-bika 

 ‘reus’ - mucobha mu-koba 

 

Bovendien kan het grafeem <v> in Van Wing & Penders (1928) ook verwijzen naar het grafeem 

<u> in het originele woordenboek. Dit doet uitschijnen dat beide grafemen voor de stemhebbende 

labiodentale fricatief /v/ staan. Echter, wanneer beide vergeleken worden met de Proto-Bantoe 

reconstructies (cf. BLR 3, cf. ook supra) wordt het duidelijk dat <bh> de ongeconditioneerde reflex 

van *p is (overal behalve wanneer gevolgd door PB gesloten klinkers of voorafgegaan door een 

nasaal), terwijl <u> de geconditioneerde reflex van *b is voor PB gesloten klinkers (*i/*u). Cf. de 

voorbeelden in (18) en (19). 
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(18)  BLR Vocabularium VW&P 

 ‘geven’ *-páan- cubhana -vana 

 ‘veld’ *-pɩà́ ebhia e-via 

 ‘dorp’ *-pátà ebhata e-vata 

 

(19)  BLR Vocabularium VW&P 

 ‘lichaam, lijk’ *-bìmbà euimbu e-vimbu 

 ‘dief’ *-jíbì múiúi mu-ivi 

 ‘negen’ *-bùá eúúa e-vwa 

 ‘jaar’ *-bú múuú mu-vu 

 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat zowel <bh> als <u> in het oorspronkelijke woordenboek voor de 

stemhebbende labiodentale fricatief /v/ staan. <bh> bestaat niet (meer) als grafeem in het Spaans of 

Portugees, en zijn fonetische waarde kan niet met absolute zekerheid gereconstrueerd worden. Er 

zijn enkele mogelijke verklaringen. De eerste verklaring is gebaseerd op het feit dat het grafeem 

<bh> wel heeft bestaan in het oud Portugees, waarvoor Williams (1962) meldt:  

 

The letter h was used after a consonant for consonantal i: sabha for sabia (old), servho for servio (old); 

termho for termio (old). This use of h has survived only in the graphs lh and nh (Williams 1962: 

19). 

 

Het grafeem <bh> zou dan voor de klank /by/ moeten staan. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk 

omwille van twee redenen: enerzijds komt het grafeem <bh> voor in combinatie met <i>, zoals 

in ebhia, ‘veld’. Het is hier de <i> die de functie van glide vervult, niet <bh>. Anderzijds zou 

/by/ een reflex van *p moeten zijn, wat in geen van de latere zuidelijke Kikongo varianten voorkomt 

(cf. Bentley 1887; Ndonga Mfuwa 1995; Tavares 1915; Fernando 2008).  

 

Een tweede verklaring is dat de auteur een aspiratie van /b/ probeerde weer te geven, maar in 

Bantoetalen zijn het eerder stemloze dan stemhebbende occlusieven die doorgaans geaspireerd 

worden.19 Bovendien vervult <h> nooit de functie van aspiratie in het Portugees (Mateus & 

d’Andrade 2009: 8).  

 

De derde, en meest waarschijnlijke, verklaring is dat het grafeem de stemhebbende bilabiale fricatief 

/β/ representeert, zoals ook voorgesteld wordt door Thornton (2011), die het bestaan van de bilabiale 

fricatief vermeldt in enkele Kongo dialecten. Zo komt /β/ onder andere voor in het Kisolongo 

(Tavares 1915; Lembe 2007). De klank wordt ook waargenomen in het Kizombo als een reflex van 

*p, na een syllabisch nasaalprefix van klasse 1, bv. /ɱβaŋgi/, ‘schepper’ (Fernando 2008: 32). 

                                                 
19 Een veelvoorkomend fenomeen is de aspiratie van voordien genasaliseerde stemloze occlusieven, zoals mp > ph (cf. 

Kerremans 1980). Onder invloed van regressieve assimilatie van de stemloze occlusief, wordt de nasaal ook stemloos, wat 

dan gereanalyseerd wordt als een aspiratie van een stemloze occlusief (mp > mph > ph).  
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Echter, in Kizombo wordt *p gereflecteerd als /v/ in intervocalische positie, bv. -vanga, ‘doen, 

maken’. Mogelijk maakte de variant in het woordenboek nog geen onderscheid tussen deze twee 

klankveranderingen en werd *p steeds gereflecteerd als /β/ voor een niet-gesloten klinker. De 

diachrone fonologie van de Vocabularium variant zal uitgebreid besproken worden in het volgende 

hoofdstuk. Langs de andere kant lijkt het problematisch om <bh> als /β/ te beschouwen wanneer 

men kijkt naar enkele Spaanse woorden in het Vocabularium. Hierin wordt het <u> grafeem 

gebruikt om de bilabiale fricatief /β/ representeert, zoals in voorbeeld (20), heruir [eɾβiɾ].  

 

(20)  ferúeo. es. heruir. cuila   (ferúeo ‘koken’) 

  pr. ijriri uee ngúiriri. 

 
 

Bijgevolg zouden er twee verschillende grafemen (<bh> en <u>) gebruikt worden om dezelfde 

klank /β/ aan te duiden. Dit kan verklaard worden door te veronderstellen dat de Spaanse woorden 

louter overgeschreven werden uit het Latijn - Spaans woordenboek van Nebrija (cf. supra), en dat de 

Kikongo woorden toegevoegd werden met een enigszins verschillende orthografie, gebaseerd op een 

reeds ontwikkelde Kikongo spelling. Deze moet dus eerder op Portugees gebaseerd geweest zijn dan 

op Spaans, zoals ook eerder geargumenteerd werd. Dus, /β/ wordt aangeduid door <u> in het 

Spaans, terwijl het in het Kikongo wordt aangeduid door <bh>. 

 

Het <u> grafeem, aan de andere kant, lijkt verschillende fonetische waarden te hebben. Het kan de 

stemhebbende labiovelaire approximant /w/ representeren, aangezien het samensmelt met de /w/ 

klank van verschillende prefixen. Het is dus een semi-vocaal. Echter, vanuit een diachroon 

perspectief lijkt de evolutie van /w/ in de 17e eeuw, naar /v/ in het begin van de 20e eeuw (i.e. de 

klank uit de Kikongo variant naar dewelke Van Wing & Penders hun orthografie hebben aangepast) 

onwaarschijnlijk. Aangezien /w/ een ‘zwakkere’ klank is dan /v/, zou een omgekeerde evolutie 

logischer zijn, een fenomeen dat ‘lenition’ wordt genoemd (Crowley & Bowern 2010: 39). Het is, 

om die reden, logischer dat het <u> grafeem in het Vocabularium zowel /w/ als /v/ representeert, 

naast de gesloten achterklinker /u/. Dit wordt ondersteund door het feit dat geen <v> grafemen in 

het woordenboek gevonden kunnen worden, aangezien deze allemaal onder <u> gelijst staan.20 

Voorbeeld (21) illustreert de verschillende fonetische waarden van het <u> grafeem in het Kikongo 

woord eúúa, waarin de eerste <u> waarschijnlijk de labiodentale fricatief /v/ representeert, terwijl 

de tweede <u> wellicht de semi-vocaal /w/ aanduidt. 

 

(21)   noúem. eúúa   (noúem ‘negen’) 

   
 

 

                                                 
20 Bovendien kan het grafeem <u> ook de labiodentale fricatief in het middeleeuws Latijn representeren (De Melo, 

persoonlijke communicatie mei 2012; cf. ook Kent 1979: 61).  
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� Sibilanten 

 

Een andere problematische spellingswijziging van Van Wing & Penders (1928) betreft de 

verandering van schrijfwijze van de sibilantensibilantensibilantensibilanten. <ç> wordt <s> of <z>, volgens de moderne 

spelling, en <z> wordt <z> of <s>, ook volgens de moderne spelling. Bovendien wordt een 

dubbele <ss> vervangen door een enkelvoudige <s>. Van Wing & Penders (1928) geven 

volgende motivering voor deze beslissingen: 

 

De schrijver is het met zich zelf niet eens omtrent het gebruik van s en z. In éénzelfde woord gebruikt 

hij dikwijls de eene letter voor de andere. De woorden, waarin we deze verwarring terugvinden, 

schrijven wij met s of z al naar gelang in de moderne spelling s of z voorkomt: bv.: lussoko en luzoko 

schrijven wij lusoko, lever (Van Wing & Penders 1928: xxxiv). 

 

Helaas lijken de Belgische Jezuïeten gelijk te hebben wat betreft het onsystematische gebruik van de 

sibilanten in het Vocabularium. Hieronder volgt toch een poging tot analyse van het gebruik van de 

verschillende grafemen. 

 

Vier verschillende grafemen worden in het oorspronkelijke woordenboek gebruikt om sibilanten aan 

te duiden, namelijk <s>, <ç>, <ss> en <z>. De distributie van deze grafemen in het 

Portugees is niet eenduidig. <ç> en <ss> duiden steeds - en enkel en alleen - de stemloze 

alveolaire fricatief /s/ aan, maar de grafemen komen in dezelfde fonologische context voor, zie vb. 

(22).  

 

(22)        (uit: Mateus & d’Andrade 2000: 7) 

passo [pásu] ‘stap’  vs.  paço [pásu] ‘paleis’ 

 

Ook de letter <c> wordt als /s/ uitgesproken wanneer gevolgd door /e/ of /i/, alsook de letter <s> 

aan het begin van het woord:  

 

(23)        (uit: Mateus & d’Andrade 2000: 7) 

  cego [sɛǵu] ‘blind’ 

  saber [sɐbéɾ] ‘kennis’ 

 

Het grafeem <s> kan echter ook, net zoals het grafeem <z>, zowel de stemhebbende alveolaire 

fricatief /z/ als de stemloze palatale fricatief /ʃ/ aanduiden.21 De letters <s> en <z> worden als /z/ 

gerealiseerd in intervocalische positie, en als /ʃ/ op het einde van het woord, of wanneer gevolgd 

door een consonant, zie voorbeeld (24a). Ook hier kunnen beide grafemen in dezelfde fonologische 

context voorkomen (24b). 

 

 

                                                 
21 De stemloze palatale fricatief /ʃ/ kan in het Portugees ook aangeduid worden door de grafemen <x> en <ch> (Mateus 

& d’Andrade 2000: 7), maar deze grafemen komen niet voor in het Vocabularium. 
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(24)       (uit: Mateus & d’Andrade 2000: 7, 13) 

 a. casa [kázɐ] ‘huis’ 

  gozo [gózu] ‘vreugde’ 

  rasca [Ráʃkɐ] ‘(van) slechte kwaliteit’ 

  artista [ɐrtíʃtɐ] ‘artiest’ 

 b. pás [páʃ] ‘spaden’  vs.   paz [páʃ] ‘vrede’ 

 

In latere Kikongo varianten komt de stemloze palatale fricatief /ʃ/ ook voor (cf. Bentley 1887; 

Lembe 2007; Thornton: persoonlijke communicatie). Echter, door enkel nog <s> en <z> als 

grafemen te gebruiken wordt door Van Wing & Penders (1928) de indruk gewekt dat /ʃ/ niet 

voorkwam in de 17e-eeuwse variant. In wat volgt zullen de woorden uit het Vocabularium 

vergeleken worden met Van Wing & Penders (1928), Bentley (1887) en de PB reconstructies van 

BLR 3 om zo te trachten de fonetische waarde van de sibilanten uit het Vocabularium te achterhalen.  

 

Net zoals in het hedendaags Portugees lijkt in het Vocabularium een willekeurige afwisseling tussen 

<ç> en <ss> te bestaan, zoals blijkt uit volgend voorbeeld:  

 

(25)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘zand’ *-cèngè mússengúe 

múçengue 

musenge esenge 

 

   muçengueçi musengesi sengexi 

 

De <x> uit sengexi, in Bentley (1887), verwijst naar de palatale fricatief /ʃ/. Dit komt echter 

overeen met <ç> in het Vocabularium, een grafeem dat nooit de waarde van de palatale fricatief 

aanneemt. Volgende voorbeelden tonen dat <x> uit Bentley (1887) ook regelmatig met <ss> uit 

het Vocabularium overeenstemt. Deze voorbeelden zijn allemaal voorbeelden van Bantoe 

Spirantizatie van stemloze consonanten (cf. ook infra), en het is opmerkelijk dat in dit geval steeds 

het grafeem <ss> wordt gebruikt.  

 

(26)   BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘nacht’ *-tíkà massika masika maxika 

 ‘meer, vijver’ *-tímà qúissima ki-sima  xima 

 ‘blijven’ *-tígad-  cussala  sala sala 

 ‘graven’ *-tím- cussima sima tima 

 ‘wortel (van een 

boom) → ‘begin, 

oorsprong’ 

*-tínà  essina e-sina exina 

 ‘rook’ *-jíkì múissi mw-isi mwixi 

 

Het grafeem <ss> kan echter ook niet gelijk gesteld worden aan de palatale fricatief /ʃ/, aangezien 

dit grafeem net zoals <ç> enkel naar de labiodentale fricatief /s/ verwijst, en, omdat het ook 

regelmatig in andere contexten voorkomt waarin het niet overeenkomt met <x> in Bentley (1887), 

zie voorbeeld (27). De <x> in Bentley (1887) komt enkel voor wanneer het gevolgd wordt door de 
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voorklinker /i/, en elke /s/ of /z/ ondergaat deze palatalisatie naar /ʃ/, onafhankelijk van de 

openingsgraad van de /i/ klinker in het PB. Dit vormt dus ook geen nuttig criterium om het grafeem 

(of de grafemen) voor /ʃ/ in het Vocabularium te vinden. 

  

(27)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘buffel’ *-pàkàcà npacassa mpakasa mpakasa 

 ‘oog’ *-jícò risso  disu disu 

 ‘druppelend 

regenen’ → 

‘druppelen’ 

*-cónc- cussonza sonsa sonsa 

 

Verder kan nog opgemerkt worden dat alle causatieven consequent met <ss> worden geschreven in 

het Vocabularium, maar met <s> in Bentley (1887), aangezien ze gevolgd worden door -a (in de 

infinitief): 

  

(28)   BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘droog zijn’ → 

‘droog maken’ 

*-júm- cuumissa umisa wumisa 

 ‘groot zijn’ → 

‘groot maken’ 

*-nénep- cunenebhessa nenevesa - 

 

De grafemen <ss> en <ç> komen ook vaak voor in postnasale positie: 

  

(29)   BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘schaamte’ *-cónì   nssoni nsoni nsoni 

 ‘kip’ *-cὺcὺ  nssusu nsusu nsusu 

 ‘spijker’ *-conco nçonço nsonso nsonso 

 ‘nek’ *-kíngó nçingú nsingu nxingu 

 ‘touw, koord, 

snaar’ 

*-tinga  nçinga, muçinga, 

luçinga,  

nsinga, 

musinga, 

lusinga 

nxinga 

 

Een gewone <s> komt ook regelmatig voor in het Vocabularium, en kan zowel uitgedrukt worden 

in postnasale positie, voor een /i/, en, meestal, voor een andere klinker dan /i/. Daarom 

correspondeert het, net zoals <ss> en <ç>, met een <s> in Bentley (1887), behalve wanneer het 

gevolgd wordt door een /i/. 

(30)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘grond, land’ *-cɩ ́ nsi 

nzi 

nsi nxi 

 ‘geluid, lawaai’ *-kíndò musindú mu-sindu  nxindu 

 ‘in stukken hakken’  

→ ‘in stukken scheuren’ 

*-càac- cúsassa sasa sasa 

 ‘wassen’ *-cὺkʋd- cusucula sukula sukula 
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 ‘kopen’ *-cùmb- cusumba cusumba cusumba 

 

Bovendien alterneert <s> regelmatig met zijn stemhebbende tegenhanger <z> in postnasale, zoals 

reeds getoond werd in het vorige voorbeeld nsinsinsinsi vs. nzinzinzinzi. In deze gevallen is <z> dan ook een reflex 

van *c (dat normaal /s/ is).  

 

(31)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘grasland’ *-cégé   nzeque nseke, nzeke nseke 

 ‘druppelend 

regenen’ → 

‘druppelen’ 

*-cónc- cussonza sonsa sonsa 

 ‘grond, land’ *-cɩ ́ nsi 

nzi 

nsi nxi 

 

<z> komt ook voor als een gespirantiseerde reflex van *d in niet-postnasale positie, in welk geval 

hij niet alterneert met <s>:  

 

(32)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘begraven’ *-dìɩk-  cúzica (núúmbi) zika  jika 

 ‘gewicht’ → ‘last, 

vracht’ 

*-dìtò  quizitú ki-zitu ejitu 

 ‘knoop’ *-dítà  ezita e-zita ejita 

 

Samengevat, het is bijzonder moeilijk de fonetische waarde van de verschillende sibilant grafemen te 

reconstrueren. Volgende observaties werden gemaakt: 

- <ss> komt regelmatig voor in alle posities. Het is een regelmatig reflex van 

gespirantiseerde stemloze consonanten (*t en *k) 

- <s> komt minder vaak voor wanneer gevolgd door /i/, maar wel vaak voor andere 

klinkers. Het komt echter wel vaak voor in postnasale positie, vooral in 

werkwoordsvervoegingen. In deze gevallen kan het wel gevolgd worden door /i/. 

- <ç> komt regelmatig voor in alle posities, maar wanneer het gevolgd wordt door een 

klinker verschillend van /i/, staat ze vaak in postnasale positie. Hier bestaan echter ook 

verschillende uitzonderingen op (cf. muçengueçi, ‘zand’; luçeemo, ‘pracht’) 

- <z> komt vaak voor in postnasale positie, waarin het kan alterneren met <s> (als een 

reflex van *c). Daarnaast is /z/ ook de gespirantiseerde reflex van *d, en de 

ongeconditioneerde reflex van *j. In deze gevallen alterneert het niet met /s/. 

 

Hieruit kan voorlopig enkel geconcludeerd worden dat er inderdaad weinig systeem in de distributie 

van sibilant grafemen zit, zoals Van Wing & Penders (1928: xxxiv) reeds opmerkten. Volgend 

voorbeeld, waarin drie verschillende grafemen worden gebruikt voor hetzelfde reflex, illustreert dit 

nogmaals:  
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(33)       (fulgor/fulgur, ‘bliksem, pracht, praal’) 

 

fúlgor. oris. luazimú. luzaqui. luzaquimú: luzézimú. luçeemoluçeemoluçeemoluçeemo. tú& 

fulgur. uris. relampago. lussemolussemolussemolussemo   

fulguro as. relampagear. cuzemacuzemacuzemacuzema. nçemene.nçemene.nçemene.nçemene. 

 
 

b) Prefixen 

Een andere problematische spellingswijziging is het vervangen van het prefix m’ m’ m’ m’ voor mumumumu-. 

Verschillende woorden uit klasse 1 en 3 die in het Vocabularium aangeduid worden met het 

syllabische nasaalprefix m’m’m’m’ worden door Van Wing & Penders (1928) met mumumumu- aangegeven. In 

slechts drie gevallen hebben Van Wing & Penders (1928) het prefix m’m’m’m’ behouden, steeds met een 

verwijzing naar de vorm met mumumumu-, zie voorbeeld (34) en (35). De vorm met m’m’m’m’ werd niet steeds in 

het Vocabularium teruggevonden. 

 

(34)      (uit: Van Wing & Penders 1928: 193, 203, 238) 

M'funu, M'funu, M'funu, M'funu, cfr. mufmufmufmufunu.unu.unu.unu.    

M'ti,M'ti,M'ti,M'ti, cfr. MutiMutiMutiMuti, arbre ; boom. 

M'vuM'vuM'vuM'vu, cfr. muvu.muvu.muvu.muvu. 

 

(35)  Vocabularium Van Wing & Penders (1928) 

 ‘jaar’ múuú mu-vu, m’vu 

 ‘boom’ muti, m’ti mu-ti, m’ti 

 ‘werk’ múfúnú    mu-funu, m’funu 

 

In alle andere gevallen wordt enkel de vorm met mumumumu- gegeven, ook al komt deze niet voor in het 

Vocabularium, zoals geïllustreerd wordt in volgende contrastieve voorbeelden: 

 

(36)  Vocabularium Van Wing & Penders (1928) 

 ‘krijger’ m’tani mu-tani 

 ‘hoofd’ m’tu mu-tu 
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 ‘hart’ m’tima mu-tima 

 ‘boek’ m’canda mu-kanda 

 

Dit geeft een sterk vertekend beeld van het nominale klassensysteem van het Vocabularium. Zoals in 

het hoofdstuk ‘Morfologie’ besproken wordt, ondergaan klasse 1 en 3 prefixverlies van het prefix 

mumumumu- naar het syllabische nasaalprefix m’m’m’m’ of n’n’n’n’ in de 19e eeuw. Door overal mumumumu- te gebruiken 

suggereren Van Wing & Penders (1928) dat dit prefixverlies niet of slechts in zeer uitzonderlijke 

gevallen plaatsvindt in de 17e-eeuwse variant. Echter, het reeds veelvuldig gebruik van m’m’m’m’ in het 

Vocabularium bewijst dat het proces van prefixverlies al geruime tijd bezig was tegen de helft van 

de 17e eeuw. Het heeft zich echter pas voltrokken tussen de 17e en 19e eeuw, wat blijkt uit het feit 

dat ook het prefix mumumumu- nog veelvuldig gebruikt wordt in het Vocabularium, zie de voorbeelden in 

(35) supra en (37) infra. Een uitgebreide bespreking van dit prefixverlies, en de conditionering ervan, 

wordt besproken in het hoofdstuk ‘Morfologie’. 

 

(37)  Vocabularium Van Wing & Penders (1928) 

 ‘weefsel, stof’ mulélé mu-lele 

 ‘bewaker’ mulundi mu-lundi 

 ‘aanvraag’ múbhingu mu-vingu 

 

Het is ironisch dat Van Wing & Penders (1928), in hun poging om de spelling te vernieuwen naar de 

moderne variant, in dit opzicht teruggrepen naar een meer archaïsche vorm, zijnde het prefix mumumumu-, 

dat tegen het begin van de 20e eeuw bijna volledig was verdwenen.  

 

Ten slotte besloten Van Wing & Penders (1928) ook het infinitiefprefix kukukuku- te verwijderen. Hoewel 

dit op het eerste zicht een logische spellingswijziging lijkt, met als gevolg dat de infinitieven 

alfabetisch gerangschikt staan op kern (en niet op het prefix dat overal hetzelfde is), is dit wellicht 

niet de motivatie die aan de grondslag ligt van deze weglating. In de latere varianten (cf. Bentley 

1887), wordt het prefix niet meer gebruikt in het gebruik van de infinitief als substantief. Het is dus 

verdwenen in de taal zelf, terwijl dit wellicht niet het geval was in de 17e-eeuwse variant. Dit 

fenomeen van prefixverlies zal uitgebreid besproken worden in het hoofdstuk ‘Morfologie’. 

c) Diakritische tekens 

� Accents graves en accents aigus 

 

Een andere opmerkelijke spellingswijziging die Van Wing & Penders (1928) doorvoerden is de 

weglating van de diakritische tekens. De precieze functies van deze diakritische tekens in het 

oorspronkelijke woordenboek zijn moeilijk te achterhalen. Voor de accenten zou men kunnen denken 

dat ze toon representeren, maar dit is onwaarschijnlijk om twee redenen. Ten eerste komen accents 

aigus, die tegenwoordig geassocieerd worden met hoge tonen in Bantoe taalkunde, ook voor op de 

Latijnse en Spaanse woorden. Dit zijn ongetwijfeld geen toontalen. Zie (38) en (39) voor Latijnse 

voorbeelden, en (40) voor een Spaans voorbeeld.  
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(38)   noúem. eúúa     (noúem ‘negen’) 

   
 

(39)  ferúeo. es. heruir. cuila    (ferúeo ‘koken’) 

  pr. ijriri uee ngúiriri. 

 
 

(40)  ignis sacer: fúego de St. Anton°.  (Sp. fúego ‘vuur’) 

  uazi . ucáta pl. id[?]. 

    
 

Ten tweede komen zowel accents aigus als accents graves voor op de Kikongo woorden, wat een 

drietonaal systeem zou impliceren, aangezien een ongemarkeerde syllabe dan als middentoon 

geïnterpreteerd zou worden.22 Dit wordt niet gevonden in hedendaagse Kikongo varianten, of in 

andere Bantoetalen (cf. Lumwamu 1973: 25; Ndonga Mfuwa 1995: 44; Lembe 2007: 85-86). In (41) 

worden enkele voorbeelden getoond van accents aigus en accents graves op de Kikongo woorden.23 

 

(41)  libero as. cúcanga. p. ncangúiri .  (Kik. ncangúiri ‘ik heb 

 cusombola. p. nsomboele . coco-  bevrijd’) 

 la p. iocoèle : aluid verbum e  

 simule huic ./. cucocola. p. nco=  (Kik. nco-coèle ‘ik heb  

 coèle [?] scāt el cantar del gallo.  gekraaid’) 

  
 

Een analyse van de diakritische tekens op de Latijnse en Spaanse gegevens in het manuscript is ook 

weinig verhelderend. Opvallend is dat de diakritische tekens in deze twee Europese talen enkel op 

<u> voorkomen, en uitsluitend als accents aigus, terwijl ze op meerdere klinkers voorkomen in het 

                                                 
22 Een andere mogelijke interpretatie van de combinatie van zowel accents aigus als accents graves is dat een accent de 

toon markeert van de geaccentueerde syllabe en van alle daaropvolgende ongemarkeerde syllabes. Een volgend accent 

draait de toon van een of meerdere syllabes om, totdat een volgend accent de toon weer omdraait. Deze conventie lijkt zich 

echter ook niet toe te passen op de Kikongo gegevens, aangezien eerste lettergrepen niet altijd gemarkeerd worden. 
23 De Latijnse zin aluid verbum e simule huic betekent grofweg: ‘een ander woord [gevormd] door iets dat erop gelijkt’ 

(met dank aan Lieven Danckaert voor de vertaling). Met andere woorden, de twee werkwoorden cocoela en cucocola zijn 

niet semantisch verwant, maar de samensteller(s) van het woordenboek besloten om hen samen te zetten gezien hun 

morfologische gelijkenis. 
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Kikongo, en ook als accents graves (en andere diakritische tekens, cf. infra). Noch in het Latijn, noch 

in het Spaans lijken ze beklemtoning aan te duiden, aangezien ze zowel op vocale, consonantale en 

semi-vocale gebruiken van <u> voorkomen. Bovendien wordt dit niet consistent gedaan. In (42), 

bijvoorbeeld, wordt nouus ‘nieuw’ geschreven zonder enige accentuatie, terwijl noúitas 

‘nieuwigheid’ geschreven wordt met een accent aigu.  

 

(42) a.  nouus. a.m. quiaubha. p. iaibha:    (nouus ‘nieuw’) 

    
 

  b. noúitas tatis. noùedad. ubha .     (noúitas ‘nieuwigheid’) 

 iaúbha :  

 
 

Zoals getoond wordt in (43) komen zowel púrgo als purgo voor, waarin de vorm met het accent aigu 

de transitieve vorm van het werkwoord representeert, ‘zuiveren’, zoals ook wordt aangeduid in de 

kantlijn van het manuscript, terwijl de ongemarkeerde vorm de wederkerige vorm van het 

werkwoord representeert, i.e. ‘zich verontschuldigen’. Jammer genoeg werden geen andere gevallen 

van dergelijke betekenisonderscheidende functie totnogtoe gevonden.  

 

(43) a. púrgo. as. eucussula. p. ncúsúiri.  (púrgo ‘zuiveren’) 

 b.  purgo. as. desculparse. cúicússula  (purgo‘zich verontschuldigen’) 

  múqúicúma. p. icúsúiri & 

   
 

Het is opmerkelijk dat zelfs een onuitgesproken <u> soms wordt aangeduid met een accent aigu, 

zowel in het Spaans als in het Kikongo, zoals geïllustreerd wordt in voorbeeld (44). Het <qú> 

grafeem in het Spaanse qúemar, qúe en qúema wordt uitgesproken als de stemloze velaire occlusief 

/k/, net zoals in het Kongolese múbhiqúi. Dit wekt de indruk dat de diakritische tekens op een 

onsystematische manier zijn gebruikt.  

 

(44) ustio. onis. obra de qúemar. loco[?]   (ustio ‘het verbranden’) 

  pl. toco. lúbhicú. pl. tú& 

 ustor. oris. el qúe qúema. moqú[?]   (ustor ‘diegene die verbrandt’) 

  pl. oqúi. múbhiqúi. pl. a&  



42 

 

  
 

 

� Circumflex en trema 

 

Ook andere diakritische tekens, verschillend van de accents aigus en accents graves, worden op de 

Kikongo woorden gebruikt. Het trema duidt mogelijk aan dat de gemarkeerde letter uitgesproken 

moet worden als een klinker, en niet als een semi-vocaal (/w/). Dit is althans de functie die het teken 

heeft in de catechismus van Cardoso (1624), cf. Bontinck & Nsasi (1978: 46-47). Dit lijkt logisch 

voor het voorbeeld in (45), maar minder voor het voorbeeld in (46). Dit teken lijkt niet consequent te 

zijn toegepast. 

 

(45) gener. (i.) hierno. üco. pl. id.     (üco ‘schoonvader) 

  
 

(46) alea. ea. naijpe. mucanda a     (üadi ‘spel’) 

  iocú. pl. mic& mia& . múcan- 

  da a üadi. 

  
 

De betekenis van het circumflex is onbekend, maar het lijkt in het volgende voorbeeld dezelfde 

functie als het trema uit te oefenen:  

 

(47) ludus. i. ûari. p. id[?]      (ûari ‘spel’) 

  
 

Voorbeeld (16a), hier herhaald als (48), toont dat circumflex ook dezelfde functie als het lengteteken 

kan vervullen, cf. infra.  Dit wordt ook door Van Wing & Penders (1928) orthografiewijziging in 

(49) getoond. 

 

(48)  tepidus. a. m. tibio. qa̅qa̅qa̅qa̅qúiriri: qââââ=   (tepidus ‘lauw’) 

   ricúa 
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(49)     qâqâqâqâ = kiakiakiakia; bv.: qâmpetamuqâmpetamuqâmpetamuqâmpetamu = kiampetamukiampetamukiampetamukiampetamu, geweldig   

  (Van Wing & Penders 1928: xxxiv) 

 

 

� Het lengteteken  

Het lengteteken wordt gebruikt om afgekorte vormen aan te duiden. In (50) bijvoorbeeld, wordt de 

verkorte vorm m u̅qtú geschreven in plaats van muquentu, ‘vrouw’. Dit wordt ook geïllustreerd in 

voorbeeld (40) supra, waarin qa̅qúiriri staat voor quiaquiri, ’lauw’.  

 

(50) zelotÿpa. (a.) muq[uen]tú üa múcúa qúinpala. pl. aquentu &.   

  
 

De diakritische tekens op de Latijnse en Spaanse woorden, zijn ook niet terug te vinden in (een van 

de edities van) De Nebrija’s Latijn - Spaans woordenboek. In (51) wordt het lemma ferueo, ‘koken’, 

getoond uit De Nebrija (1570 [1492]). 

 

(51) Ferueo, es. Feruesco, is, ferbui. Heruer. absolutum.   (ferueo ‘koken’) 

  
 

Het diakritisch teken dat getoond werd uit Van Gheels manuscript, zie voorbeeld (39) hierboven, 

ontbreekt in De Nebrija’s woordenboek.  

 

Samengevat kan men stellen dat de functies van de verschillende diakritische tekens in Van Gheels 

(1652) manuscript, die weggelaten werden door Van Wing & Penders (1928), bijzonder moeilijk te 

achterhalen zijn. Voorlopig kan enkel geconcludeerd worden dat er geen zichtbaar systeem werd 

gebruikt bij het plaatsen van accenten of andere diakritische tekens, met uitzondering van het 

lengteteken. Het is bovendien ook mogelijk dat verschillende diakritische systemen door elkaar 

worden gebruikt, de een behorend tot een totnogtoe onontdekt origineel, en anderen behorend tot 

kopieën die hiervan gemaakt werden, zoals dat van Van Gheel. 

 

2.32.32.32.3 ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

In dit hoofdstuk werd geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk de fonetische waarde van de grafemen in 

het Vocabularium congense te achterhalen. Deze zullen in het volgende hoofdstuk gebruikt worden 

om de foneeminventaris van de 17e-eeuwse variant op te stellen. Verder werden de verschillende 

spellingswijzigingen uitgevoerd door Van Wing & Penders (1928) in detail geanalyseerd, zodat het 

mogelijk zou moeten zijn dit werk kritisch en correct te gebruiken. Sommige data uit Van Wing & 
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Penders (1928) zullen dus rechtstreeks bruikbaar zijn als equivalent voor het Vocabularium. Bij 

anderen, echter, zal rekening gehouden moeten worden met de spellingswijzigingen die fonetische 

veranderingen impliceren. Deze moeten idealiter getoetst worden met gegevens uit het Vocabularium 

zelf. Het gaat hier vooral om de grafemen <b> en <v> in Van Wing & Penders (1928), alsook de 

sibilanten, het prefix mumumumu- van klasse 1 en 3, en het infinitiefprefix kukukuku- van klasse 15. De rol van de 

diakritische tekens vergt verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 3: FonologieHoofdstuk 3: FonologieHoofdstuk 3: FonologieHoofdstuk 3: Fonologie    
 

Dit hoofdstuk bestaat uit een vergelijkende fonologische studie van enkele Angolese Kikongo 

varianten. Dit zijn de 17e-eeuwse variant, beschreven in het reeds behandelde Vocabularium 

congense (1652), het Kisikongo uit de late 19e-eeuw, beschreven in de woordenboeken (met 

grammaticale uitweiding) van Bentley (1887; 1895), het hedendaags Kisikongo, beschreven in de 

grammaticale doctoraatsthesis van Ndonga Mfuwa (1995), en het Kisolongo, zowel beschreven in de 

grammatica van Tavares (1915) als kort behandeld in de antropologische doctoraatsthesis van Lembe 

(2007). Wegens een tekort aan data worden deze beide Kisolongo varianten samen behandeld. 

Echter, niet enkel verschillen deze varianten historisch - Tavares’ (1915) beschrijving dateert van een 

kleine eeuw eerder dan die van Lembe (2007) -, ook geografisch zijn de varianten niet gelijk. 

Tavares’ (1915) behandelt de Angolese variant van het Kisolongo, terwijl Lembe (2007) een 

Congolese variant behandelt. Er zal dan ook steeds expliciet vermeld worden uit welke variant de 

gepresenteerde data afkomstig zijn. De bevindingen moeten idealiter aangevuld worden met nieuw 

onderzoek naar de hedendaagse Angolese Kisolongo variant. 

 

De vier verschillende varianten zullen achtereenvolgens behandeld worden. Eerst zal een 

beschrijving van de synchrone fonologie worden gegeven, vervolgens een overzicht van de 

klankveranderingen die de variant onderging ten opzichte van de BLR reconstructies voor het Proto-

Bantoe (cf. hoofdstuk 1 ‘Methodologie’), i.e. een bespreking van de diachrone fonologie. Wanneer 

een latere variant op een bepaald vlak geen verschillen vertoont met een eerder besproken variant, 

zal dit niet of niet uitvoerig behandeld worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tussentijdse 

conclusie over de fonologische verschillen die de varianten vertonen. 

 

3.13.13.13.1 Fonologie van de 17Fonologie van de 17Fonologie van de 17Fonologie van de 17eeee----eeuwse variant (Vocabularium congense 1652)eeuwse variant (Vocabularium congense 1652)eeuwse variant (Vocabularium congense 1652)eeuwse variant (Vocabularium congense 1652)    

3.1.1 Synchrone fonologie 

 

In deze subsectie wordt eerst de segmentale fonologie van de 17e-eeuwse variant besproken, i.e. een 

foneeminventaris wordt opgesteld. Vervolgens worden de belangrijkste morfofonologische regels 

besproken. 

3.1.1.1 Segmentale fonologie 

 

Op basis van de reconstructie van de verschillende grafemen uit het Vocabularium congense (cf. 

supra), kan volgende foneeminventaris gereconstrueerd worden voor de Kikongo variant uit de 17e 

eeuw. Allofonen - i.e. varianten van eenzelfde foneem die naargelang de fonologische context 

verschillend gerealiseerd worden, en dus geen fonemen op zich zijn - worden in cursief geplaatst. 

Mogelijke fonemen of allofonen worden met een vraagteken aangeduid. Het gaat hier om klanken 
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waarvan het niet zeker is of ze voorkwamen in de 17e-eeuwse variant. Het is in sommige gevallen 

namelijk niet uit te sluiten dat bepaalde klanken voorkwamen die niet genoteerd werden. In dit geval 

gaat het om de volgende allofonen: de palatale fricatieven /ʃ/ en /ʒ/, en hun genasaliseerde varianten 

/nʃ/ en /nʒ/. Problematische fonemen worden tussen haakjes geplaatst en hieronder besproken. 

a) Klinkers 

(52)  Vooraan  Centraal  Achteraan 

 Gesloten i    u 

 Midden  e  o  

 Open   a   

 

De 17e-eeuwse Kikongo variant beschreven in het Vocabularium kent een 5 klinkersysteem met 

betekenisonderscheidende klinkerlengte, zoals geïllustreerd wordt in volgende minimale paren. In het 

originele woordenboek worden lange klinkers genoteerd als dubbele klinkers, in Van Wing & 

Penders (1928) zijn ze gemarkeerd met een circumflex (deze worden hier tussen haakjes getoond).  

 

(53) lussoócolussoócolussoócolussoóco  ‘bleekheid’  vs.  lussócolussócolussócolussóco  ‘gedicht, vers’  

  (lusôko)       (lusoko) 

 

 essaambaessaambaessaambaessaamba  ‘scheermes’  vs.  essambaessambaessambaessamba  ‘kerker’ 

 (esâmba)      (esamba) 

 

 lúcaánulúcaánulúcaánulúcaánu  ‘deelname’   vs.  lúcanúlúcanúlúcanúlúcanú  ‘bedreiging’ 

 (lukânu)       (lukanu) 

b) Consonanten 

 

(54)  bilabiaal labio-dentaal alveolair palataal velair 

 plosief (p) b  t  d  k 

 nasaal m  n ɲ   

 trill   r   

 fricatief β f v s z ʃ  ʒ ?  

 affricaat      

 laterale approximant   l   

 approximant w   y  

 geprenasaliseerde 

plosief 

mp mb  nt nd  nk ŋg 

 geprenasaliseerde 

fricatief 

 mf mv ns nz nʃ nʒ?  

 geprenasal. trill   nr   

 geprenasal. lat. 

Approximant 

  (nl)   
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Merk op dat de stemloze bilabiale plosief /p/ enkel voorkomt in volgende leenwoorden: 

 

(55)  Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘pauw’ papaúaó papavao 

 ‘papyrus’ papela papela 

 ‘Pinksteren’ pentecoste Pentekoste 

 ‘kogel’ - piloro 

 ‘kruid, solferpoeier’ polúúala poluvala 

 

Het grafeem <nl> weerspiegelt geen consonantcluster zoals dat het geval is bij /mp/, /mb/, /nt/, 

/nd/, enz., maar bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke fonemen: een syllabische nasaal /N/ en de 

laterale approximant /l/. Er werden slechts twee gevallen in de 17e-eeuwse variant gevonden, 

waarvan één niet terug te vinden was in het Vocabularium zelf (vb. 56). Dit fenomeen is een 

morfologische verandering van prefixverlies van klasse 1 en 3, waar het prefix mumumumu- gereduceerd 

wordt tot m’m’m’m’---- of N’N’N’N’-. Dit zal uitgebreid besproken worden in het hoofdstuk ‘Morfologie’. 

Opmerkelijk is hier, echter, dat de syllabische nasaal homorganisch gerealiseerd wordt, iets wat 

normaal niet voorkomt bij alveolaire consonanten in de 17e-eeuwse variant (cf. ook infra). 

 

(56)  Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘linkshandige (persoon)’ - nlembo lumozo 

 ‘wettige echtgenoot’ nlumi nlumi 

 

3.1.1.2 Morfofonologie 

 

In deze subsectie zullen enkele morfofonologische regels besproken worden die de fonemen van de 

17e-eeuwse Kikongo variant ondergaan. Deze regels zijn deels gebaseerd op die beschreven voor het 

hedendaagse Kisikongo door Ndonga Mfuwa (1995: 32-43), waarmee ze later vergeleken zullen 

worden. 

a) Klinkerharmonie (indirecte klinkerassimilatie) 

 

Wanneer de eerste graadsklinkers /i/ wordt voorafgegaan door de middenklinkers /o/ of /e/ in de 

vorige syllabe, dan ondergaat deze eerste graadsklinker /i/ klinkerassimilatie naar dezelfde 

openingsgraad van de middenklinkers en wordt ze /e/, zoals geïllustreerd wordt in het volgende 

voorbeeld. 
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 (57)  Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘bewegen, 

emigreren’ 

cussecoca nsecoquele [nsekokele] /N-sekok-IDI/ 

 ‘bewegen’ cussecola nsecúele [nsekwele] /N-sekol-IDI/ 

 ‘lenen’ cusompa nsompele [nsompele] /N-somp-IDI/ 

 ‘koud zijn’ cubhola npolele [mpolele] /N-βol-IDI/ 

 ‘water putten’ cuteca nteqúele [ntekele] /N-tek-IDI/ 

 

Logischerwijs gebeurt hetzelfde met de eerste graadsachterklinker /u/, zoals blijkt uit tal van 

gelexicaliseerde afgeleide werkwoorden waarin de extensies -ulululul- en -ukukukuk---- klinkerassimilatie 

ondergaan naar -olololol- en -okokokok- wanneer voorafgegaan door een middenklinker /e/ of /o/, cf. infra. Hier 

zijn geen echter geen synchrone gevallen van vindbaar, aangezien deze extensies niet langer een 

productieve rol spelen - en speelden - in de 17e eeuw.  

 

Waar dergelijke klinkerharmonie met /u/ wel synchroon kan voorvallen is bij het passiefsuffix -uuuu, 

zoals blijkt uit het Centraal-Kongo dialect beschreven door Laman & Meinhof (1928) en Meinhof & 

Van Warmelo (1932). Meinhof & Van Warmelo (1932: 168) geven het voorbeeld van -kema, 

‘verhinderen’, dat -kemwa, ‘verhinderd worden’ wordt in de passief. In de perfectief wordt deze 

passiefvorm -kemono. Het passiefsuffix -iluiluiluilu ondergaat dus progressieve assimilatie of 

klinkerharmonie onder invloed van de middenklinker /e/ in de werkwoordsstam. Ook ondergaat de /i/ 

van de finaal regressieve assimilatie van de eindklinker /o/ (Meinhof & Van Warmelo 1932: 168).24 

Dit fenomeen van regressieve assimilatie vindt ook plaats in de standaardvorm van de perfectieve 

passief, bv. -dimba, ‘luisteren’, wordt -dimbulu in de perfectieve passief (Meinhof & Van Warmelo 

1932: 168). 

 

Dergelijke klinkerharmonie vindt ook plaats in de 17e-eeuwse variant, maar zonder regressieve 

assimilatie. Om onbekende redenen, echter, hebben Van Wing & Penders (1928) deze 

klinkerharmonie consistent niet genoteerd, en zijn ze zodoende niet trouw gebleven aan het originele 

woordenboek. Ze vermelden dit ook niet in hun orthografische wijzigingen (cf. supra). Voorbeeld 

(58a) illustreert de klinkerharmonie van de passief, met zowel de voorbeelden uit het Vocabularium 

en Van Wing & Penders (1928). Er werden slechts twee gevallen gevonden waar de klinkerharmonie 

niet plaatsvindt in het Vocabularium, deze worden getoond in (58b). Het laatste voorbeeld, nnokinu, 

is opmerkelijk, aangezien daar ook de voorklinker /i/ niet genasaliseerd wordt. Dit zijn echter 

uitzonderingen, en men kan met grote waarschijnlijkheid stellen dat de klinkerharmonie zich 

voordoet in de 17e-eeuwse variant, tegengesteld aan wat Van Wing & Penders (1928) doen 

uitschijnen. 

                                                 
24 De dieptestructuur van deze vorm is /kem-idi-u/. Het perfectiefsuffix ondergaat klinkerharmonie met de middenklinker 

/e/ van de kern, en nasaalassimilatie onder invloed van de nasaal /m/ van de kern. De eindklinker -i van het perfectiefsuffix 

wordt geassimileerd door het passiefsuffix -uuuu. Dit passiefsuffix -uuuu ondergaat ook klinkerharmonie onder invloed van de 

middenklinker /e/ in de kern, en wordt /o/. Vervolgens oefent dit geassimileerde passiefsuffix regressieve assimilatie uit op 

de beginklinker van het perfectiefsuffix, dat ook /o/ wordt (in plaats van /e/). 
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(58)  Vocabularium Van Wing & Penders Dieptestructuur 

  Infinitief Perfectief Infinitief Perfectief Perfectief 

a. ‘niet weten, 

niet kennen’ 

cúzimbalua nzimbeloeloeloelo zimbalwa nzimbelu /N-zimbal-IDI-U/ 

 ‘nat zijn, nat 

worden’ 

condecúa iondequéloéloéloélo ondekwa yondekelu /i-ondek-IDI-U/25 

 ‘tam, getemd 

zijn’ 

culembecua ndembequeloeloeloelo lembekwa ndembekelu /N-dembek-IDI-U/ 

 ‘walgen, 

misselijk zijn’ 

cúúúecúúela 

moio 

núúeúúeloeloeloelo 

moio 

vwevwelwa 

moyo 

mvwevwelu 

moyo 

/N-vwevwel-IDI-U/ 

 ‘walgen, 

misselijk zijn’ 

cutumbocua 

moio 

ntomboqueloeloeloelo 

moio 

- - /N-tombok-IDI-U/ 

 ‘afkeer 

krijgen’ 

cúleloa ndeleloeloeloelo lelwa ndelelu /N-lel-IDI-U/ 

 ‘dronken 

worden/zijn’ 

cucolua ncoleleloeloeloelo kolwa nkolelu /N-kol-IDI-U/ 

 ‘tam, getemd 

zijn’ 

culendolua ndendueloeloeloelo lendolwa ndendwelu /N-lendol-IDI-U/ 

 ‘geslagen 

worden’ 

cuetúa ngúeteloeloeloelo etwa ngetelu /N-et-IDI-U/ 

b. ‘niet weten, 

niet kennen’ 

culembua ndembeluelueluelu lembwa ndembelu /N-lemb-IDI-U/ 

 ‘regenen’ cúnòcúa nnoqúinuinuinuinu nokwa nokinu /N-nok-IDI-U/ 

 

b) Klinkercontact (directe klinkerassimilatie) 

 

In de directe opeenvolging van de klinkers /u/ + /o/, /a/ + /o/, /a/ + /u/, /a/ + /i/ en /a/ + /e/ vindt 

er regressieve klinkerassimilatie plaats, zie voorbeeld (59).  

 

(59)  Vocabularium VW&P Dieptestructuur Betekenis 

a. /u/ + /o/ → /o/ mongo    mongo /mu-ongo/ ‘berg’ 

  monzi monzi /mu-onzi/ ‘(uit)tering’ 

  ---- mongoti /mu-ongoti/ ‘lenden’ 

  moio moyo /mu-oyo/ ‘ziel, geest’ 

                                                 
25 Er bestaat alternatie tussen NNNN----    en iiii- als verbaal prefix voor de 1e persoon enkelvoud in de 17e-eeuwse variant. De 

distributie van deze twee prefixen dient verder onderzocht te worden. Op het eerste zicht lijkt iiii- gebruikt te worden voor 

kernen die met een klinker beginnen, terwijl NNNN---- wordt gebruikt voor kernen die met een consonant beginnen, maar hier 

bestaan verschillende uitzonderingen op. Bovendien geven Van Wing & Penders (1928) een combinatie van beiden, i.e. 

ngyngyngyngy-, dat echter niet in het Vocabularium zelf werd teruggevonden. Dit is mogelijk een innovatie door Van Wing & 

Penders (1928) zelf uitgevoerd. 
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b. /a/ + /o/ → /o/ - ongongi /a-ongongi/ ‘bewakers’ 

  moco moko  /ma-oko/ ‘handen, 

armen’ 

c. /a/ + /u/ → /u/ bhuma vuma /βa-uma/ ‘plaats’ 

d. /a/ + /i/ → /e/ messo meso /ma-iso/ ‘ogen’ 

  meno meno /ma-ino/ ‘tanden’ 

  meqúi meki /ma-iki/ ‘honing’ 

e. /a/ + /e/ → /e/ esse rie canda ese ri’ekanda /ri-a/ + /e-kanda/ ‘familievader’ 

  esse rieculu ese ri’ekulu /ri-a/ + /e-kulu/ ‘patriarch’ 

 

c) Allofonen van /l/ 

 

De laterale approximant /l/ is de ongeconditioneerde reflex van *d, zoals uitgebreider besproken 

wordt in het deel ‘Diachrone fonologie’. *d wordt echter gereflecteerd als /r/ wanneer het gevolgd 

wordt door de niet-gesloten voorklinker *ɩ. Ook in synchrone morfofonologische processen wordt /l/ 

gerealiseerd als /r/ wanneer het gevolgd wordt door de voorklinker /i/. Voorbeelden hiervan vinden 

we in de vervoeging van de perfectief, waarvan het suffix /-IDI/ is. 

 

(60)  Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘ontkennen, 

weigeren’ 

cucala ncariri [ŋkariri] /N-kal-IDI/ 

 ‘omverwerpen’ cúúúilula nuilúiri [mvulwiri] /N-vwilul-IDI/ 

 ‘breken’ cubula nburiri [mburiri] /N-bul-IDI/ 

 

Zoals later ook besproken zal worden, blijft de consonantcluster *nd behouden als /nd/. Ook in dit 

geval beïnvloeden synchrone morfofonologische processen de laterale approximant /l/, die als /d/ 

gerealiseerd wordt in postnasale context. Voorbeelden vinden we onder andere in de 1e 

persoonsenkelvoud vervoeging van infinitieven beginnend met /l/: 

 

(61) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘braken’ cúlúca ndúqúiri [ndukiri] /N-luk-IDI/ 

 ‘vissen’ cúloa ndoéle [ndwele] /N-do-IDI/ 

 ‘kruiden’ culúmba ndúmbiri [ndumbiri] /N-lumb-IDI/ 

 ‘vragen, eisen’ culomba ndombele [ndombele] /N-lomb-IDI/ 

 

d) Nasaalassimilatie 

 

Wanneer een liquida (/l/ of /r/, <*d) voorafgegaan wordt door een enkelvoudige nasaal /n/ of /m/ in 

een van de vorige lettergrepen, wordt deze liquida geassimileerd naar de alveolaire nasaal /n/, zoals 
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wordt getoond in het volgende voorbeeld. Zelfs wanneer deze lettergrepen niet aaneengrenzend zijn, 

wordt de liquida geassimileerd, cf. vb. (62b). Hierin zijn twee types te onderscheiden:  

- C1 van de kern veroorzaakt nasalisatie (C2 is geen nasaal) 

- C2 van de kern veroorzaakt nasalisatie op een liquida, die niet aaneengrenzend is met de 

kern doordat een werkwoordsextensie ertussen staat. 

 

Dimmendaal (2011: 28) stelt dat dergelijke ‘transvocalische’ nasaalharmonie wel vaker voorkomt in 

Bantoetalen. Hyman (1995, geciteerd in Dimmendaal 2011: 28) meldt het bijvoorbeeld voor het 

Yaka (H31). Enkele voorbeelden uit de 17e-eeuwse variant beschreven in het Vocabularium: 

 

(62)  Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

a ‘beperken’ cucama ncaminnnni [ŋkamini] /N-kam-IDI/ 

 ‘bedreigen’ cucana ncaninnnni [ŋkanini] /N-kan-IDI/ 

 ‘aanvallen’ cuacaana iacaaninnnni [yaka:nini] /i-kaan-IDI/ 

      

b. ‘aandringen, 

aansporen’ 

cúcamica ncamiqúinnnni [ŋkamikini] /N-kamik-IDI/ 

 ‘gebeuren, 

voorvallen’ 

cumoneca mmoneqennnne [m:onekene] /N-monek-IDI/ 

 ‘malen’ cunica nniquinnnni [n:ikini] /N-nik-IDI/ 

 ‘de toekomst 

voorspellen’ 

cúnáca nnaqúinnnni [n:akini] /N-nak-IDI/ 

 

Nasalisatie wordt enkel veroorzaakt door enkelvoudige nasalen (/n/ en /m/), en niet door de 

consonantclusters /mb/, /mp/, /nd/, /ng/, /nk/, /nz/, /ns/.26 

 

(63)  Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘lenen’ cusompa nsompelllle [nsompele] /N-somp-IDI/ 

 ‘kopen’ cusumba nsumbirrrri [nsumbiri] /N-sumb-IDI/ 

 ‘geeuwen’ cuicanda icandirrrri [ikandiri] /i-kand-IDI/ 

 ‘malen’ cúcúnca ncungqúirrrri [nkuŋkiri]  /N-kunk-IDI/ 

 ‘aankondigen’ culangúla 

(nzangú) 

ndangúirrrri [ndaŋgwiri] /N-langul-IDI/ 

 ‘voorkomen, 

beletten’ 

cúúúnzila nuunzijrrrri [mvunzi:ri] /N-vunzil-IDI/ 

 ‘opvoeden’ cusança27 nsançirrrri [nsansiri] /N-sans-IDI/ 

 

                                                 
26 Er werden geen voorbeelden van het al dan niet toepassen van nasaalassimilatie door de NC cluster /nt/ gevonden, maar 

dit kwam - naar analogie met de andere NC clusters - wellicht ook niet voor. 
27 Op pagina 64, onder nutrio, wordt dit als cussansa geschreven, wat nogmaals het onregelmatige orthografische systeem 

wat de sibilanten betreft illustreert in het Vocabularium. 
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e) Regel van Meinhof 

 

De regel van Meinhof (cf. Dammann 1972; Johnson 1979; Meeussen 1962) is een vorm van 

indirecte nasale assimilatie waarin een geprenasaliseerde stemhebbende consonant gereduceerd wordt 

tot een dubbele (of enkele) nasaal. Dit gebeurt ofwel wanneer deze gevolgd wordt door een andere 

geprenasaliseerde stemhebbende consonant in de volgende syllabe (type 1), ofwel wanneer hij 

gevolgd wordt door een enkelvoudige nasaal in de volgende syllabe (type 2). In formule uitgedrukt:  

 

(64) Type 1: NC[+son]VNC[+son]V → (N)NVNC[+son]V 

 

Type 2: NC[+son]VNV → (N)NVNV 

 

De regel van Meinhof past zich niet toe in de 17e-eeuwse Kikongo variant uit het Vocabularium, 

zoals blijkt uit volgende werkwoordsvervoegingen:  

 

(65)  cubhimba  → nbimbirinbimbirinbimbirinbimbiri  ‘voorproeven’ 

En niet: *(m)mimbiri 

 

cuzonça  → nzonzelenzonzelenzonzelenzonzele  ‘ruzie maken, twisten’ 

En niet: *(n)nonzele 

 

f) Regel van Kongo 

 

Een verklaring voor het feit dat de regel van Meinhof, ondanks zijn grote verspreiding over het 

Bantoegebied, niet toepast wordt in Kongo talen wordt door Stappers (n.d.: 23-24) gevonden in het 

bestaan van een andere, tegengestelde klankregel. Deze wordt informeel ‘de regel van Kongo’ 

genoemd. Deze regel wordt ook geobserveerd door Meinhof & Van Warmelo (1932: 166) en Herbert 

(1986: 226-228) voor de Kikongo talen. De regel bestaat erin dat een opeenvolging van een dubbele 

nasaal (i.e. m + n, n+ m, m + m of n + n) resulteert in een dissimilatie van deze nasalen, naar een 

opeenvolging van een nasaal en een stemhebbende homorganische consonant. In formule uitgedrukt: 

NN → NC[+son].
28   

 

Enkele voorbeelden uit Herbert (1986: 227) worden getoond in (66). Het eerste voorbeeld is een 1e 

persoonsenkelvoud vervoeging met het verbaal prefix NNNN-, de andere zijn voorbeelden van een 

afgeleid naamwoord uit klasse 9, met het nominaal prefix NNNN-.  

 

 

                                                 
28 Herbert (1986: 227) specificeert deze context verder en stelt dat: NN → NC / __VN. De dubbele nasaal zou dus gevolgd 

moeten worden door een andere nasaal in de volgende syllabe. Hoewel de regel meestal plaatsvindt in dergelijke context, 

geeft Herbert (1986: 227) echter zelf een voorbeeld waarin zijn conditionering niet opgaat:  

-nik-a ‘malen > ndika kl. 9 ‘het malen’. 
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(66)   (NIET-GESPECIFICEERDE KIKONGO VARIANT. Uit: Herbert 1986: 227) 

  

MbininiMbininiMbininiMbinini,  ‘ik heb geslikt’ (<-mina, ‘slikken’) 

En niet: *mminini 

 

 MbonaMbonaMbonaMbona, ‘het zien’  (<-mona, ‘zien’) 

En niet: *mmona 

 

 NdikaNdikaNdikaNdika,  ‘het malen’  (<-nika, ‘malen’) 

En niet: *nnika 

 

Opmerkelijk genoeg vindt de regel van Kongo slechts sporadisch plaats in de 17e-eeuwse variant. 

Van Wing & Penders (1928) melden niet meer dan vijf gevallen, die getoond worden in (67). Echter, 

geen van deze werden totnogtoe in het Vocabularium teruggevonden, tenzij in de vorm waarin de 

regel zich niet toepast (67a). In de meeste gevallen tonen Van Wing & Penders (1928) ook de 

vormen waarin de opeenvolging van de dubbele nasaal behouden blijft en de regel zich dus niet 

toepast (zie voorbeelden in 68). Merk wel op dat de dubbele nasaal niet steeds neergeschreven staat 

in het Vocabularium. Dit betreft hoogstwaarschijnlijk een schrijffout, aangezien het niet-syllabische 

nasaalprefix NNNN---- van de 1e persoon enkelvoud steeds gecombineerd wordt met de nasaal van de 

werkwoordsstam.  

 

Hoewel het mogelijk is dat de regel van Kongo zich in enkele gevallen toepast, zoals Van Wing & 

Penders (1928) suggereren (cf. voorbeeld 67), lijkt dit allesbehalve een gevestigde regel te zijn (cf. 

voorbeeld 68). Het lijkt dus een eerder recente evolutie in de Kongo talen. In dit opzicht is het 

evenwel mogelijk dat Van Wing & Penders (1928) deze vormen op eigen initiatief hebben vermeld, 

naar analogie met recentere varianten waartoe zij toegang hadden. Tot het tegendeel bewezen is met 

nieuwe gegevens uit het Vocabularium, moet men concluderen dat de regel van Kongo zich niet 

toepast in de 17e-eeuwse variant.  

 

In de volgende voorbeelden worden de vijf gevallen getoond waarin Van Wing & Penders (1928) 

dissimilatie van de dubbele nasaal suggereren. Dit wordt echter niet gesteund door de gegevens uit 

het Vocabularium: 

 

(67) Betekenis Vocabularium Van Wing & Penders Dieptestructuur 

  Infinitief Perfectief Infinitief Perfectief Perfectief 

a. ‘eindigen, 

afmaken’ 

cumana nmnmnmnmene mana mbmbmbmbene,  

(ook: nmene) 

/N-man-IDI/ 

 ‘dragen, 

vervoeren’ 

nata nnnnnnnnète 

nnnnete 

nata ndndndndete /N-nat-IDI/ 

b. ‘een boog 

spannen’ 

- - nana ndanini /N-nan-IDI/ 

 ‘terug- - - natununa ndatunwini /N-natunun-IDI/ 
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dragen’ 

 ‘zwaarder 

maken, 

overlasten 

- - niemenena ndiemenenene /N-niemenen-IDI 

 

Volgende voorbeelden tonen het overwicht van het niet toepassen van de regel van Kongo : 

 

(68) Betekenis Vocabularium Van Wing & Penders Dieptestructuur 

  Infinitief Perfectief Infinitief Perfectief Perfectief 

 ‘eindigen, 

afmaken’ 

cumana nmnmnmnmene mana nmene    

(ook mbene) 

/N-man-IDI/ 

 ‘dragen, 

vervoeren’ 

nata nnnnnnnnète 

nnnnete 

nata ndete /N-nat-IDI/ 

 ‘malen’ cunica nnnnnnnniquini    nika nnikini /N-nik-IDI/ 

 ‘toekomst 

voorspellen’ 

cúnáca nnnnnnnnaqúini    naka nnakini /N-nak-IDI/ 

 ‘stinken’ cununca 

(zuri) 

nnnnunquini    

(nzuri)    

nunka nnunkini /N-nunk-IDI/ 

 ‘zien’ cumóna nmnmnmnmúéné      mona nmwene /N-mon-IDI/ 

 ‘regenen’ cúnòca nnnnnnnnoqúene    noka nnokene /N-nok-IDI/ 

 

g) Enkele imbricatieregels bij de werkwoordsvervoeging (naar Ndonga Mfuwa 1995: 36-

43) 

 

Ten slotte zullen hier enkele imbricatieregels besproken worden die zich voordoen bij de 

werkwoordsvervoeging in de perfectief. Imbricatie, of haplologie, refereert naar het wegvallen van 

bepaalde klanken (of lettergrepen), wanneer die voorkomen in een opeenvolging van gelijkaardige 

klanken (of lettergrepen), cf. Crystal (1997: 179-180). 

 

� Onregelmatige werkwoorden 

 

Bij de volgende onregelmatie werkwoorden past zich steeds imbricatie toe in combinatie met het 

perfectiefsuffix /-IDI/. Merk echter op dat deze twee eerste voorbeelden eerder een vervoeging van 

de werkwoorden *-ggggɩ ̀ɩ ̀ɩ ̀ɩ,̀ ‘gaan’, en *-dáaddáaddáaddáad-, ‘slapen’, reflecteren. Dit zijn twee wijdverspreide Bantoe 

werkwoorden, maar geen van beiden is geattesteerd in de 17e-eeuwse Kikongo variant (noch in de 

latere, cf. infra). Dit suggereert dat deze werkwoorden in een vroeger stadium wel voorkwamen in de 

taal. In infinitiefvorm zijn ze vervangen door de synoniemen kwenda, ‘gaan’ en kuleka, ‘slapen’, 

maar in de vervoeging laten ze hun sporen nog na. 

    

(69)  Vocabularium Van Wing & Penders Dieptestructuur 

  Infinitief Perfectief Infinitief Perfectief Perfectief 

 ‘gaan’ cuenda yele kwenda yele - 
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 ‘slapen’ culeca ndele leka ndêle - 

 ‘zien, 

(be)kijken’ 

cumona nmúene mona nmwene /N-mon-IDI/ 

 ‘blijven’ cussaàla nssiri sala nsiri /N-saal-IDI/ 

    

Zo werden ook twee homonieme infinitiefvormen gevonden, die zich vormelijk wel onderscheiden in 

de vervoeging van de perfectief: 

 

(70) cussaàla, nssirinssirinssirinssiri    ‘blijven’ ↔ cusala, nsaririnsaririnsaririnsariri    ‘doen, maken, handelen’ 

    

� /-UD-IDI/ => /-wIDI/ 

 

In de opeenvolging van het separatief suffix -ulululul- (of allofonen) met het perfectief suffix -iriiriiriiri (of 

allofonen), valt de liquida van het separatief suffix weg en wordt de /u/ van datzelfde suffix 

gerealiseerd als de semi-consonant /w/.  

 

(71) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘bewegen’ cussecola nsecúele [nsekwele] /n-sekol-IDI/ 

 

� /-Is-IDI-/ => /-IIsI-/ 

 

Wanneer het causatief suffix -isisisis- gevolgd wordt door het perfectief suffix doet zich ook imbricatie 

voor.  

 

(72) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘verwarmen’ cotelessa iotelesse [yotelese] /i-otel-IS-IDI/ 

 

� /-ID-IDI-/ => /-IIDI-/ 

 

Hetzelfde gebeurt bij de opeenvolging van het applicatief suffix -ilililil- en het perfectief suffix: 

 

(73) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Vervoeging Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘voeden’ curiquila ndiquiri [ndikiri] /N-rik-il-IDI/ 

 ‘dienen’ cusiruila nsiruiri [nsirwiri] /N-sirwil-IDI/ 
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� /-at-IDI-/ => /-ete-/ 

 

Imbricatie vindt ook plaats wanneer het ‘tentieve’ suffix -atatatat- gecombineerd wordt met het 

perfectiefsuffix.29 Dit suffix is in geen enkele Bantoetaal als productief geattesteerd (Schadeberg 

2003a: 77). Zoals voorbeeld (74a) toont, hoeft /at/ niet noodzakelijk een extensie te zijn om 

imbricatie te ondergaan. Ook als deel van de kern is dit mogelijk. 

 

(74) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Perfectief Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

a. ‘dragen, vervoeren’ cunata nnète 

 

[n:ete] /N-nat-IDI/ 

b. ‘kruipen’ culabhata ndabhéte [ndaβete] /N-laβat-IDI/ 

 ‘vertrouwen’ cuifiata ifiete [ifiete] /i-ifiat-IDI/ 

 ‘hanteren’ cubhabhata npabhete [mpaβete] /N-βaβat-IDI/ 

 

Deze imbricatie neemt echter niet in alle gevallen plaats: 

 

(75) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Perfectief Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 

 

‘land bewerken’ cúbhata npatiri [mpatiri] /N-βat-IDI/ 

 

Een mogelijke conditionering voor het wel of niet voorvallen van imbricatie in deze fonologische 

context dient verder onderzocht te worden.  

 

� /-an-IDI-/ => /-ene-/ 

 

In de combinatie van het associatief suffix -anananan- met het perfectiefsuffix -IDI komt imbricatie niet 

systematisch voor. Er werden in het werk van Van Wing & Penders (1928) ongeveer evenveel 

werkwoorden met imbricatie (31 gevallen) als zonder imbricatie (35 gevallen) gevonden. Ook hier 

hoeft /an/ niet noodzakelijk een extensie te zijn om imbricatie te ondergaan.  

 

Wel imbricatie: 

 

(76) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Perfectief Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘vechten’ cunuana nnuene [n:wene] /N-nwan-IDI/ 

 ‘eindigen, 

afmaken’ 

cumana nmene [nmene] /N-man-IDI/ 

 ‘geven’ cubhana npene [mpene] /N-βan-IDI/ 

                                                 
29 Schadeberg prefereert de term ‘tentive’ boven ‘contactive’, “because it refers to the active element of the contact and is 

derived from the prototypical verb of this class in Latin: tenere/tentus ‘to hold’ (Schadeberg 2003a: 77). 
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 ‘verliezen’ cúzimbacana nsimbaquene [nzimbakene] /N-zimbakan-IDI/ 

 ‘verliezen’ cusindacana nsindaquene [nsindakene] /N-sindakan-IDI/ 

 

Geen imbricatie: 

 

(77) 

 

 Infinitief in 

Vocabularium 

Perfectief Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘bedreigen’ cucana ncanini [ŋkanini] /N-kan-IDI/ 

 ‘argumenteren’ cubingána 

(tubhobho) 

nbinganini 

(tubhobho) 

[mbiŋganini] /N-bingan-IDI/ 

 ‘naburig zijn' cúbhalacana npalaqúene [mpalakene] /N-βalakan-IDI/ 

 ‘dwalen, zwerven’ cuzengana nzenganini [nzeŋganini] /N-zengan-IDI/ 

 ‘bewonderen’ cussimaziana nssimazianini [nsimazianini] /N-simazian-IDI/ 

 

Ook hier is verder onderzoek vereist om een mogelijke conditionering te bepalen wat betreft het wel 

of niet toepassen van imbricatie. 

 

3.1.2 Diachrone fonologie 

 

 

In dit deel zullen de regelmatige klankverschuivingen die het Kikongo dialect dat beschreven is in 

het Vocabularium congense vergeleken worden met de Bantoe Lexicale Reconstructies zoals 

gevonden in de digitale database samengesteld door Bastin et al. (2002). Om een volledig beeld te 

geven, zullen zowel reflexen uit het Vocabularium als uit Van Wing & Penders’ (1928) heruitgave 

getoond worden. Van Wing & Penders (1928) zijn de enige referentie wanneer het woord niet werd 

teruggevonden in het Vocabularium. Ook zullen de woorden rechtstreeks vergeleken worden met 

Bentley’s (1887) variant, i.e. het late 19e-eeuwse Kisikongo. Dit omdat deze variant fonologisch 

gezien weinig verschilt met de 17e-eeuwse variant, en het de vergelijking overzichtelijker maakt. De 

verschillen zullen behandeld worden in het volgende deel. 

 

3.1.2.1 Klinkerveranderingen 

a) Klinkerreductie 

 

De variant uit het Vocabularium heeft een reductie van het klinkersysteem meegemaakt, i.e. van 7 

naar 5 klinkers. Dit is vergelijkbaar met de hedendaagse Kikongo varianten, die ook een 5 

klinkersysteem hebben (cf. infra).  
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b) Verhoging van de finale middenklinker 

 

Een andere klinkerverandering is de verhoging van de finale middenklinkers *e of *o naar 

respectievelijk /i/ of /u/, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld: 

 

(78)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘echtgenoot’ *-dύmè nlumi nlumi  - 

 ‘steen’ *-tádè30   etari, ma& e-tari  etadi 

 ‘ijzer’ *-tádè utari  u-tari  tadi  

 ‘schuim’ *-púdò  effúlú e-fulu efulufulu 

 ‘geluid, lawaai’ *-kíndò musindú mu-sindu nxindu 

 ‘nek’ *-kíngó nçingú nsingu nxingu 

 ‘hamer’ *-jùndò nzúndú nzundu nzundu 

 ‘wijsheid’→‘oordeel’ *-gànò  mucanu mukanu nkanu 

 ‘vogellijm’ *-dìmbo urimbu rimbu edimbu 

 ‘teken’  *-dìmbò quirimbu ki-rimbu dimbu 

 ‘grens’ → ‘limiet’  *-d`ɩdò  múrilú murilu/mudilu - 

 ‘familielid, 

(bloed)verwant’ 

*-bύtò  quiutu ki-utu - 

 ‘dijen, achterste’ *-tako - ma-taku mataku 

 ‘gewich’→ ‘lading, 

vracht, last’ 

*-dìtò  quizitú ki-zitu ejitu 

 

Echter, wanneer de finale *e of *o worden voorafgegaan door een middenklinker in de voorgaande 

lettergreep, vindt de verhoging van de finale middenklinker niet plaats en blijft de klinkerharmonie 

behouden:  

 

(79)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘scabiës, jeuk’  *-pèdè lúbhéle/npéle  luvele - 

 ‘borst’ *-béénè eiene, p. maene e-yene,  

ki-ene-ene 

eyeni 

 ‘goed(heid)’ (bijw., 

naamw.) 

*-bote   ü-ote wote  mbote 

wete 

 ‘goed’ (adjectief) *-bote   qaquiote ka kiote  -ambote  

-awete 

 ‘zand’ *-cèngè mússengúe, 

múçengue 

mu-senge esenge 

nyenge 

   muçengueçi musengesi sengexi 

wengexi 

 ‘mes’ *-bèèdé nbele mbele mbele 

 ‘stuk stof, weefsel’ *-dédé  mulele mu-lele nlele 

 ‘koe, vee’ *-gòmbè ngombe ngombe ngombe 

                                                 
30 Voor een semantische bespreking van deze PB term, zie De Maret & Nsuka (1977: 45-48). 



59 

 

 ‘groot(heid)’ *-nénè  qaqúinene -nene -anene,  

nene (subst.) 

 ‘chef’ → ‘adel’ *-jéné   üana a muene mwene - 

 ‘groot zijn’→ ‘groot 

maken’ 

 *-nénep- cunenebhessa -nenevesa - 

 ‘krekel’ *-jénjé nzenze nzenze nzenze 

 ‘grasland, weide’ *-cégé   nzeque nseke/nzeke nseke 

 ‘reis, weg, pad’ *-jèndò lúendo lw-endo - 

 ‘cadeau’ *-gondo qúiondo ki-ondo - 

 ‘spijker’  *-conco nçonço nsonso nsonso 

 ‘linkerkant, 

linkerhand/-arm’ 

*-mócó coco cua lúmozo lu-mozo lumonso 

 ‘vuur, haard’ *-jótò   quioto qa tubhia ki-oto - 

 ‘deur’ *-bedo - ki-elo - 

 ‘hand, arm’ *-bókò coco koko koko 

 

Enkele uitzonderingen werden op deze regel gevonden, waarin de finale eindklinker *o niet 

verhoogd werd naar /u/, hoewel hij wordt voorafgegaan door de gesloten klinker *i in de vorige 

syllabe. Merk op dat in de twee laatste voorbeelden er alternatie bestaat tussen de verhoogde en de 

niet verhoogde vorm, afhankelijk van welke Kikongo variant. Voor *-jícò, ‘oog’, bestaat er zelfs 

alternatie binnen dezelfde variant, i.e. het 17e-eeuwse Kikongo. 

 

(80)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘nier *-pígò  nfió mfio - 

 ‘oog’ *-jícò risso, messo riso/diso 

risu/disu 

disu (pl. meso) 

 ‘tand’  *-jínò  dino/rino dino, rino dinu (pl. meno) 

 

Mogelijk ondergaan riso, ‘oog’ en dino, ‘tand’ geen klinkerverhoging naar analogie met hun 

meervoudsvorm, i.e. respectievelijk meso en meno. Deze ondergaan geen klinkerverhoging doordat 

klinkercontact tussen /a/ van het NP6 mamamama- en /i/ van de kern resulteert in de middenklinker /e/ (cf. 

supra). Deze middenklinker /e/ veroorzaakt klinkerharmonie van /u/ naar /o/. 

 

c) Klinkerharmonie (indirecte klinkerassimilatie) 

 

In analogie met de synchrone morfofonologische regels, kent de Kikongo variant uit het 

Vocabularium ook diachrone gevallen van klinkerharmonie. Wanneer de tweedegraads klinkers /ɩ/ en 

/ʋ/ voorafgegaan worden door de middenklinkers /e/ of /o/ in de vorige lettergreep, dan ondergaan 

deze tweedegraads klinkers /ɩ/ en /ʋ/ klinkerassimilatie naar dezelfde openingsgraad als de 

voorafgaande middenklinkers en worden respectievelijk /e/ en /o/.  
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(81)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘schrijven’ *-cònɩk- cussoneca soneka soneka 

 ‘zwemmen, baden’ *-jógɩd- coela. ioéle oela  yowela 

yobela (Bako.) 

 ‘leunen op/tegen’ *-jégɩk- cúeqúeca ekeka - 

 ‘duif’ *-bèmbɩ ́ eiembe.   e-yembe eyembe 

 ‘vlam’  

→ ‘vurigheid’ 

*-demʋ mulemo lulemo - 

 ‘kiezen’ *-còobʋd- cusola sola sola 

 ‘genezen (intrans.) 

→‘genezen (trans.) 

*-béedʋk- cúeloquessa elokesa yeloka (intrans.) 

 ‘klimmen’ *-tómbʋk- cutomboca tomboka tomboka 

 ‘hoest’ → ‘hoestbui’ *-kópʋdò qúincobhonchobho ki-nkovo-nkovo nkovolo 

 ‘vermijden’ → ‘het 

geloof verzaken’ 

*-jèpʋk- ----    evoka (muna 

nkanka) 

- 

 

3.1.2.2 Consonantveranderingen 

a) Enkelvoudige consonanten 

 

� *p 

De ongeconditioneerde reflex van de stemloze bilabiale occlusief *p, i.e. in intervocalische positie en 

gevolgd door een niet-gesloten klinker, is de stemhebbende bilabiale fricatief /β/. Deze 

stemhebbende bilabiale fricatief wordt in het Vocabularium aangeduid met het grafeem <bh>. Van 

Wing & Penders (1928), echter, noteren <v>.  

 

Dit lijkt echter niet de klank uit de 17e-eeuwse variant weer te geven. Ofwel duidt het gebruik van 

het grafeem <v> een verdere evolutie naar de stemhebbende labiodentale fricatief /v/ in de 20e 

eeuw aan, ofwel is dit louter een orthografische conventie op initiatief van Van Wing & Penders 

(1928). Deze kwestie kan worden opgehelderd door de latere en hedendaagse Angolese Kikongo 

varianten van naderbij te bekijken: 

 

Tavares (1915) noteert ook <v> in KisolongoKisolongoKisolongoKisolongo, maar hij merkt op dat “Esta consonante [v], antes de 

e, i, u, é, em geral, mais labial que lábiodental” (Tavares 1915: 3). In andere woorden, dit grafeem 

duidt eerder op de stemhebbende bilabiale fricatief /β/, in plaats van de stemhebbende labiodentale 

fricatief /v/. Ook Lembe (2007: 83) meldt het gebruik van /β/ in het hedendaagse Kisolongo. 

 

Ndonga (1995), aan de andere kant, lijkt voor KisikongoKisikongoKisikongoKisikongo een duidelijk onderscheid te maken tussen 

/b/ en /v/, en vermeldt nergens de bilabiale fricatief /β/. <v> staat voor de ‘stemhebbende, sterke, 

labiodentale consonant’, i.e. /v/ (Ndonga 1995: 30). Ndonga (Ibid.) specificeert de wijze van 

articulatie niet wanneer hij het consonantsysteem van Kisikongo beschrijft, en maakt enkel een 
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onderscheid tussen sterk en zwak. Sterk staat voor de niet-genasaliseerde consonant (bv. /v/), terwijl 

zwak voor de geprenasaliseerde consonant staat, i.e. /mv/. 

 

In KizomboKizomboKizomboKizombo, de derde Kikongo variant uit de regio, kan het <v> grafeem beide fonetische waarden 

hebben. In intervocalische positie duidt het de stemhebbende labiodentale fricatief /v/ aan, zoals in -

vutula, ‘teruggeven’. In postnasale positie, daarentegen, staat het voor de stemhebbende bilabiale 

fricatief /β/, zoals in nvangi (/ɱβaŋgi/), ‘schepper, maker’ (Fernando 2008: 32-33). 

 

Bentley (1887), ten slotte, beschrijft de variant van San Salvador uit de late 19e eeuw, d.w.z. de 

voorloper van Ndonga’s (1995) KisikongoKisikongoKisikongoKisikongo. Bentley (1887) vermeldt ook nergens het bestaan van de 

stemhebbende bilabiale fricatief /β/, en stelt het grafeem <v> expliciet gelijk aan de stemhebbende 

labiodentale fricatief /v/ (Bentley 1887: 518). Echter, Bentley (1887) lijkt de fonetische waarde van 

de consonantcluster <mv> te vergeten illustreren, waardoor het niet uigesloten kan worden dat 

deze cluster als /ɱβ/ wordt uitgesproken, gelijkaardig met het Kizombo voorbeeld hierboven. 

Hetzelfde voorbeeld van ‘schepper’ wordt als mvangi gegeven in Bentley (1887: 359). 

 

Samengevat, het <v> grafeem in Van Wing & Penders (1928) duidt waarschijnlijk op een verdere 

evolutie naar de labiodentale fricatief <v> in de vroeg 20e eeuw, aangezien het wordt 

waargenomen - tenminste in intervocalische positie - in het Kisikongo van de laat 19e eeuw (Bentley 

1887), in het hedendaagse Kisikongo (1995) en in het hedendaagse Kizombo (Fernando 2008). De 

fonetische waarde van de consonantcluster <mv> is minder duidelijk, en wordt enkel geïllustreerd 

door Fernando (2008) voor het Kizombo. 

 

Reflexen van *p worden in de volgende tabel getoond, met voorbeelden uit het Vocabularium 

(1652), Van Wing & Penders (1928) en Bentley (1887).  

 

Klankregel: *p>β / V__V [-gesloten] 

 

 (82)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘geven’ *-páan- cubhana vana vana 

 ‘dorp’ *-pátà   ebhata e-vata evata 

 ‘verbranden’ *-pɩ-́ cubhia via via 

 ‘slaaf, dienaar’ *-p`ɩkà mu-bhika mu-bika31 - 

 ‘scabiës, jeuk’  *-pèdè lúbhéle/npéle  lu-vele - 

 ‘koud zijn’ *-pòd-   cubhola vola  vola 

 ‘ontsnappen’ *-pύdυk- cubhuluca vuluka vuluka 

   cubhanga vanga vanga 

 

                                                 
31 Het gebruik van <b> in plaats van <v> is hoogstwaarschijnlijk een spellingsfout door Van Wing & Penders (1928), 

aangezien het een van de zeer weinige gevallen betreft waarbij <bh> vervangen wordt door <b>. 
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Er werden slechts weinig uitzonderingen op deze regel gevonden. In voorbeeld (83) worden deze 

gepresenteerd. Deze enkele gevallen hebben /b/ als reflex van *p, in plaats van /β/. In het 19e-eeuwse 

Kisikongo zijn deze gevallen veel talrijker (cf. infra). 

 

(83)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘splijten, splitsen’ *-pàc- cubaça -basa basa/vasa 

 ‘zuigen’ *-píp- cufiba -fiba fiba 

 

Interessant is dat Bentley (1887) zowel de regelmatige (-vasa) als de onregelmatige (-basa) reflex 

geeft, terwijl die eerste afwezig is in het Vocabularium en in Van Wing & Penders (1928).  

 

� *b 

In intervocalische positie, gevolgd door een niet-gesloten klinker, wordt de stemhebbende bilabiale 

plosief *b gewoonlijk gereflecteerd als Ø. Echter, het kan ook als een glide (/w/ of /y/) voorkomen, 

wanneer het twee gelijke klinkers combineert. Van Wing & Penders (1928) en Bentley (1887) 

noteren deze glides vaker, maar dit betekent niet noodzakelijk dat glidevorming minder voorkwam in 

de 17e-eeuw, en is waarschijnlijk slechts een kwestie van spelling. 

 

Het is opmerkelijk dat in verschillende gevallen *b behouden wordt als /b/ in het San Salvador 

dialect van Bentley (1887), terwijl het in die zelfde gevallen als Ø wordt gereflecteerd in de 17e-

eeuwse variant. Dit zal uitgebreider aan bod komen in de bespreking van de 19e-eeuwse variant. 

 

Klankregel: *b > Ø / V_V [-closed] 

(84)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘heersen, regeren’ *-bɩád-  cuiala yala  yala 

 ‘koken’ *-b`ɩd- cuila ila  yila 

 ‘tak’ *-táb`ɩ lutai  lutai  tai 

 ‘ziek zijn’ *-béed- cu-ela  ela yela 

 ‘deur’ *-bédò - ki-elo kielo 

 ‘borst’ *-béénè eiene,  

 

e-yene,  

ki-ene-ene 

eyeni 

 ‘duif’ *-bèmbɩ ́ eiembe.  e-yembe eyembe 

 ‘starten, beginnen’ *-bádɩk- cúatica atika yatika, batika 

 ‘starten, beginnen’ *-bánd- cuandica andika yantika, bantika 

 ‘glitteren, stralen, 

schijnen’ 

*-badim- cuazima  azima - 

 ‘vissen’ (werkw.) *-dób-   cúloa loa  lowa 

 ‘hand, arm’ *-bókò coco32 koko koko 

 ‘goed(heid)’ (bijw, 

naamw.) 

*-bote   ü-ote wote  mbote 

wete 

 ‘goed’ (adjectief) *-bote   qaquiote ka kiote  -ambote,  

                                                 
32 Het naamwoord koko, ‘hand, arm’ behoort tot genus 15/6. De dieptestructuur van koko is /ku-Øoko/. 
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-awete 

 ‘baren (een kind)’ *-bύt-   cúúta  uta  uta, wuta, buta 

 ‘familielid, (bloed-

verwant’ 

*-bύtò quiutu  ki-utu - 

    

Volgend voorbeeld toont echter dat *b ook vaak als /b/ wordt gereflecteerd in de 17e-eeuwse variant.  

 

Klankregel: *b > b / V_V [-closed] 

(85)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 succesvol zijn in onderhandeling → 

‘succesvol zijn, winnen’  

*-bɩǹg- cubinga bing - 

 ‘rib’ *-bànjɩ ́  lubançi lubanzi 

 

- 

 ‘vallen’(werkw.) → ‘val’ (naamw.) *-bὺ-   quibhua33 ki-bwa bwa (werkw.) 

mbwa (naamw.) 

 ‘nemen, grijpen, begrijpen’ *-bàk-  cubaca  

 

baka 

 

baka 

 ‘letten op (zichzelf)’ *-kéb-   qúiqueba34 keba  keba (Mpa.)35 

 ‘breken’  *-bύd-  cubúla bula  bula (Bako.)36 

 ‘scheuren, afscheuren’   *-bàag-  cúbaaca bâka baka 

 ‘hout bewerken’ → ‘houten plank’ *-bàij-  e-baya ebaya 

 oprispen → oprisping *-bɩ(̀od)-  quibioco ki-bioko - 

 baren => vruchtbare vrouw *-bύd- - ki-buti 

uta: baren 

- 

 

Bovendien bestaat er een groot aantal werkwoorden - waarvan de PB reconstructie onbekend is - die 

beginnen met een geprenasaliseerde /b/ in de vervoeging van de 1e persoon enkelvoud. Dit 

suggereert dat deze woorden ook reflexen van *b zijn, aangezien de consonantcluster *mb steeds 

behouden blijft (cf. infra). Enkele voorbeelden: 

 

(86)  Vocabularium Van Wing & Penders 

  Infinitief Perfectief Infinitief Perfectief 

 ‘vernietigen, afbreken’ cubangula nbangúiri bangula mbangwiri 

 ‘scheuren, breken’ cúbaaca nbaaquiri bâka mbakiri 

 ‘zuur zijn/worden’ cubacata nbaquete bakata mbakete 

 ‘breken’ cubandaana nbandanini bandâna mbandiri 

                                                 
33 Het gebruik van <bh> in plaats van <b> is waarschijnlijk een schrijffout in het Vocabularium, aangezien de gevallen 

waarin *b orthografisch gereflecteerd wordt als <bh> zeer schaars zijn. 
34 Enkel de reflexieve vorm van dit werkwoord werd totnogtoe gevonden in het Vocabularium. 
35 De afkorting Mpa. verwijst naar het dialect gesproken te Mpalabala (Bentley 1887: 509). Dit wordt niet nader 

gespecificeerd.  
36 De afkorting Bako. verwijst naar het dialect gesproken door de Bakongo (Bentley 1887: 509). Cf. infra voor een verdere 

specificatie. 
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Een verklaring voor het behoud van *b kan gezocht worden in andere Kikongo varianten. Meinhof & 

Warmelo (1932: 156) stellen dat *b steeds behouden blijft in het Centraal-Kongo dialect. Een 

hypothese is dat *b behouden blijft in het Proto-Kongo, maar beginnen verdwijnen is in de zuidelijke 

varianten (i.e. Kisikongo, Kisolongo, Kizombo, alsook de variant uit het Vocabularium). Volgende 

voorbeelden tonen inderdaad dat in bepaalde gevallen *b behouden blijft in het Centraal-Kongo 

dialect 

 

(87)  BLR Centraal-Kongo Vocabularium VW & P 

 ‘rotten, rot zijn’ *-bòd- bola cúolessa olesa 

 ‘verdelen’ *-gàban- kaba cucaa kaa 

 ‘pottenbakken, 

creëren’ 

*-bύmb- 

 

bumba cúúmba umba 

 ‘heersen, regeren’ *-bɩád-  biala cuiala yala 

 ‘baren (een kind)’ *-bύt-   buta cúúta uta 

 ‘(ver)jagen’ *-bɩǹg- binga  inga 

 

Echter, naast de weinige voorbeelden die Laman & Warmelo (1932: 156-157) geven, geïllustreerd 

hierboven in (87), lijkt *b ook vaak Ø te worden in het Centraal-Kongo dialect, zoals beschreven in 

Lamans (1936) woordenboek: 

 

(88)  BLR Centraal-Kongo 

(Laman 1936) 

 ‘heersen, regeren’ *-bɩád-  yàala 

ook: biala 

 ‘koken’ *-bɩd̀- yila 

 ‘tak’ *-tábɩ ̀ lu-tai, -tayi 

 ‘ziek zijn’ *-béed- yéela 

 ‘deur’ *-bédò ky-elo 

 ‘starten, beginnen’ *-bádɩk- yatika 

 ‘starten, beginnen’ *-bánd- yantika 

 ‘vissen’ (werkw.) *-dób-   loa,  

ook: loba 

 ‘hand, arm’ *-bókò kóoko 

 

De alternatie tussen yàala en biala, ‘heersen’, en tussen loa en loba, ‘vissen’, toont dat ook de 

Centraal-Kongo variant variatie kent in de reflexen van *b. Deze kwestie van de dubbele reflex blijft 

onduidelijk, en grootschaliger comparatief onderzoek over het hele Kongo continuüm is vereist om 

hierin meer duidelijkheid te brengen. 
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� *t 

De stemloze alveolaire occlusief *t wordt behouden in ongeconditioneerde positie, i.e. gevolgd door 

een niet-gesloten klinker, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld. 

 

Klankregel: *t>t / V/N_V [-gesloten] 

(89)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘boom’ *-tɩ ́  múti  mu-ti nti 

 ‘hart’ *-tɩḿà   m’tima mu-tima ntima 

 ‘water putten’ *-ték- cuteca -teka  teka 

 ‘snijden’ *-tend-  cutenda -tenda tenda 

 ‘tak’ *-tábɩ ̀ lutai  lu-tai  tai 

 ‘dijen, achterste’ *-tákò   - ma-taku mataku 

 ‘steen’ *-tádè   etari e-tari  etadi 

 ‘ijzer’ *-tádè   utari  u-tari  tadi 

 ‘druppelen’ 

 → ‘druppel’ 

*-tònt- etonzi e-tonzi etonxi 

 ‘bedanken’ *-tónd-  cútonda -tonda tonda 

 ‘dragen’ *-tύád- cutuala -twala twala  

 ‘(een vracht) neerzetten’ *-tύυd- - -tula  tula (Bako.) 

 

� *c 

De stemloze palatale affricaat *c wordt gereflecteerd als de stemloze alveolaire fricatief /s/. 

Verschillende grafemen worden gebruikt in het originele woordenboek om deze sibilant aan te 

duiden, namelijk <s>, <ss> en <ç>. In Bentley (1887) wordt het <x> grafeem gebruikt om de 

stemloze palatale fricatief /ʃ/ aan te duiden, naar analogie met diens fonetische waarde in het 

Portugees (Bentley 1887: 519). Deze stemloze palatale fricatief /ʃ/ komt enkel voor achter de 

gesloten voorklinker /i/, die dus de palatalisatie van /s/ veroorzaakt. Echter, geen grafeem dat /ʃ/ 

representeert werd gevonden in het Vocabularium, noch in Van Wing & Penders (1928). Deze 

palatalisatie kwam mogelijk nog niet voor in de 17e eeuw, maar het kan ook zijn dat het gewoonweg 

niet genoteerd werd. Voor een uitgebreidere discussie over de verschillende grafemen en de 

verschillende fonetische waarden van de sibilanten, cf. hoofdstuk 2. 

 

Klankregel: *c>s / V/N_V [+/-gesloten] 

(90)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘droogseizoen *-cɩp̀ò quisibhu ki-sivu   xivu 

 ‘been, bot’

  

*-pɩc̀ɩ ́ quibhissi ki-visi vixi 

 ‘lachen’ *-cép-  cússebha seva seva 

 ‘zand’ *-cèngè mússengúe, 

múçengue 

mu-senge esenge 

nyenge 

   muçengueçi musengesi sengexi 

wengexi 

 ‘werken’ *-cád-   cussala sala sala 
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 ‘veer (grote 

pluim)’ 

*-cádá   lússála lu-sala nsala,  

(enk. lusala) 

 ‘in stukken 

hakken’ → ‘in 

stukken 

scheuren’  

*-càac- cúsassa sasa  sasa 

 ‘schrijven’ *-cònɩk- cussoneca soneka soneka 

 ‘oog’ *-jícò risso riso/diso disu  

 ‘kopen’ *-cύmb- cusumba sumba sumba 

 ‘kip’ *-cύcύ nssusu nsusu nsusu 

 ‘wassen’ *-cὺkυd- cusucula sukula sukula 

 

� *k 

De stemloze velaire occlusief *k wordt behouden als /k/ wanneer gevolgd door een niet-gesloten 

klinker, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld. 

 

Klankregel: *k>k / V/N_V [-closed] 

(91)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘staart’ *-kɩd́à muquila mu-kila nkila 

 ‘dansen’ *-kɩń- cuqúina kina  kina 

 ‘letten op’  *-kéb- qúiqueba keba keba 

(Mpa.) 

 ‘filteren’ *-kéd-   - kela kela 

 ‘uitpersen, 

uitwringen’ 

*-kám- cucama kama kama 

 ‘hand, arm’ *-bókò coco koko koko 

 ‘harder worden’ *-kód-  cucola kola  kola 

 ‘tien’ *-kύmì   ecumi e-kumi ekumi 

 ‘rat’ *-pύkὺ   mpucu mpuku mpuku 

 

� *d 

De stemhebbende alveolaire occlusief *d wordt gerealiseerd als een liquida. Zijn reflex is /l/ wanneer 

voorafgegaan door de niet-gesloten klinkers /a/, /e/, /o/ en /u/. De verandering van *d naar /l/ wordt 

‘lambdacisme’ genoemd (Dimmendaal 2011: 24). Maar, wanneer *d gevolgd wordt door de niet-

gesloten klinker *ɩ, is zijn reflex /r/, een klankverandering gekend als ‘rotacisme’ (Dimmendaal 

2011: 29). Enkele voorbeelden: 

 

Klankregel: *d>l / V_a, e, o, u [-gesloten] 

(92)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘mes’ *-bèèdé nbele mbele mbele 

 ‘stuk stof, weefsel’ *-dédé  mulele mu-lele nlele 

 ‘volgen’ *-dand- - landa landa 
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 ‘staart’ *-kídà   muquila mu-kila nkila 

 ‘krab’ *-kádá ncala nkala nkala 

 ‘veer (grote pluim)’ *-cádá   lússála lu-sala nsala  

(enk. 

lusala) 

 ‘vissen’ *-dób-   cúloa loa  lowa 

 ‘vragen, eisen’ *-dómb- culomba lomba lomba 

 ‘braken’ *-dύk-   cúlúca luka  luka 

 ‘echtgenoot’ *-dύmè nlumi mu-lumi, nlumi  - 

 

Klankregel: *d>r / V_ i [-closed] 

(93)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘eten’ *-dɩ-́   cudia/curia  ria dia 

   curia   

 ‘wenen, huilen’ *-d`ɩd-  curila rila dila 

 ‘vogellijm’ *-d`ɩmbo urimbu u-rimbu edimbu 

 ‘kleven aan’ *-d`ɩmbam- rimbama rimbama - 

 ‘teken’ *-d`ɩmbò quirimbu ki-rimbu  dimbu 

  

Echter, in verschillende gevallen alterneert /d/ met /r/ in hetzelfde woord, i.e., de beide vormen 

komen voor. (In de eerste twee voorbeelden alterneert /d/ met /r/ in het prefix van klasse 5, niet in de 

stam van het woord). Vaak werd het equivalent met ofwel <d> ofwel <r> niet gevonden in het 

originele woordenboek. 

 

(94)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘oog’ *-jícò risso riso, disu disu 

 ‘tand’  *-jínò  dino/rino dino, rino dinu  

 ‘grens→‘limiet’ *-d`ɩdò  múrilú mu-rilu,  

mu-dilu 

- 

 ‘taal, tong’ *-dímì   lurimi lu-dimi ludimi (Bako.) 

 ‘keel’ - edinga e-dinga,  

e-ringa 

- 

 ‘keel, nek’  - edinga e-dinga - 

 ‘nucleus’ (van fruit) - quidinga ki-ringa, ki-dinga - 

 ‘darmen, ingewanden’ *-dà  miria mi-ria, mi-dia ndia 

 ‘slokdarm’ -  múcudi mu-kudi, mu-kuri - 

 ‘slokdarm’ - quicúriúngu ki-kuriungu - 

 

In andere - beduidend mindere - gevallen blijft *d behouden als /d/ wanneer gevolgd door de niet-

gesloten klinker /i/, en bestaan er geen equivalenten met /r/: 

 

(95)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘zoeken’ *-dɩńg- cudinga -dinga - 
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 ‘onderzoeken, ‘wegen’ *-dɩńgυd- - -dingulula - 

 

Deze alternatie tussen de alveolaire dentaal /d/ en de alveolaire trill /r/ - en het duidelijke overwicht 

van /r/ over /d/ - is opmerkelijk. Het gebruik van /d/ is dikwijls aangehaald als bewijs voor de 

stelling dat Kisolongo de variant is die beschreven staat in verschillende 17e-eeuwse bronnen, zoals 

het Vocabularium Congense. Voorstanders van deze hypothese zijn Bontinck (1976: 156), Van Wing 

& Penders (1928: xv) en Bentley (1887: xii). Echter, zoals in de inleiding werd besproken, zijn geen 

van hun argumenten sluitend of bevredigend. Ook problematisch in dit opzicht is het feit dar /r/ in 

geen enkele latere zuidelijke Kikongo variant voorkomt. Noch in het 20e en 21e-eeuwse Kisolongo 

(Tavares 1915; Lembe 2007), noch in het 19e en 20e-eeuwse Kisikongo (Bentley 1887; Ndonga 

Mfuwa 1995), noch in het huidige Kizombo (Fernando 2008; Mpanzu 1994; Carter 1970) werd de /r/ 

klank geattesteerd. Dit doet vragen rijzen bij het gebruik in het Vocabularium. Mogelijk stond het 

<r> grafeem voor de alveolaire occlusief /d/, maar dit lijkt onwaarschijnlijk aangezien er ook een 

<d> grafeem wordt gebruikt. Een andere mogelijkheid is dat /r/ terug geëvolueerd is naar /d/ in de 

hedendaagse Kikongo varianten. Dit wil zeggen dat de *d uit het Proto-Bantoe geëvolueerd is naar 

/r/ in de 17e eeuw, waarna hij terug geëvolueerd is naar /d/ in de hedendaagse varianten.  

 

Wat interessant is, is dat deze alternatie tussen /d/ en /r/ ook bestaat in postnasale positie, maar met 

een duidelijk overwicht van /d/ over /r/, cf. ook infra. Dit suggereert dat /d/ en /r/ in vrije variatie 

stonden in de 17e eeuw, maar dat ze naar /d/ uniformiseerden in de hedendaagse dialecten.  

 

� *j 

De PB reconstructie van *j is problematisch omwille van zijn ambiguïteit. Eigenlijk representeert *j 

twee verschillende fonologische waarden. Enerzijds is het gereconstrueerd voor stammen die 

beginnen met een klinker, en staat het dus eigenlijk voor Ø. In deze gevallen kan de noodzaak om *j 

of om het even welke andere consonant te reconstrueren in vraag gesteld worden, aangezien het 

systematisch een zero reflex heeft in verschillende Bantoe talen (Bostoen 2009: 115). Anderzijds is 

*j gereconstrueerd voor stammen die wel beginnen met de stemhebbende palatale fricatieve 

consonant /j/. Guthrie maakte een onderscheid tussen beide gevallen door *y voor te stellen als 

reconstructie voor het eerste geval, en *j voor het tweede (Guthrie 1967-1971).  

 

Ook in de Kikongo variant van het Vocabularium komen beide reflexen voor. *j wordt dan soms 

gereflecteerd als Ø, maar het kan ook voorkomen als de semi-consonanten /y/ of /w/. Ook hier 

noteren Van Wing & Penders (1928) en Bentley (1887) meer glides, maar het is niet mogelijk om 

hieruit te concluderen dat glidevorming minder voorkwam in de 17e-eeuwse variant (cf. supra).  

 

Klankregel: *j>Ø / V_V [+/-gesloten] 

(96)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘zingen’ *-jɩḿbɩd- cuimbila imbila yimbila 

 ‘stelen’ *-jɩb̀- cúija  iya, yiya yiya 

 ‘leunen tegen’ *-jégam- - ekama yekama 
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 ‘chef’→ ‘adel’ *-jéné   üana a muene mwene - 

 ‘(de armen) spreiden, smeken, 

bedelen’ 

*-jàd-   cúála moco yala (moko) yala  

 ‘jaar, seizoen’ *-jákà   muaca mw-aka - 

 ‘verwarmen’ *-jót- cotelessa otelesa - 

 ‘vuur, haard’ *-jótò quioto qa tubhia ki-oto - 

 ‘ding’ *-jύmà37  quiuma ki-uma kiuma 

 ‘droog zijn → droog maken’ *-jύm-  cuumissa umisa wumisa 

 

Anderzijds kan *j ook gereflecteerd worden als de stemhebbende alveolaire fricatief /z/. In dat geval 

is het een duidelijke reflex van de stemhebbende palatale fricatief *j. Wat betreft het voorkomen van 

/j/ naast /z/ in Bentley (1887), verduidelijkt hij dat: “in pure Kongo zzzz before iiii becomes jjjj, although in 

many dialects it retains its harder form” (Bentley 1887: 479). Ook dit kan beschouwd worden als een 

geval van palatalisatie, wat betekent dat /j/ geen direct reflex van *j is, maar een allofoon van /z/, 

wat op zijn beurt wel een direct reflex van *j is. Noch in het Vocabularium, noch in Van Wing & 

Penders (1928) werden enige meldingen van de stemhebbende palatale fricatief /j/ gevonden. 

Mogelijks kwam de palatalisatie nog niet voor in de 17e-eeuwse variant, maar het is ook mogelijk dat 

deze niet genoteerd werd.  

 

Klankregel: *j>z / V_V [+/-gesloten] 

(97)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘haard’ *-jikò ezicú ria tubhia e-ziku  

(ria tuvia) 

ejiku 

 ‘zwangerschap’ *-jɩḿì ezima e-zimi jimi 

 ‘vingernagel’ *-jádà   - ki-zalazala  zala,  

nzala 

 ‘nagel, klauw’ *-jádà luzala, nzala lu-zala  zala,  

nzala 

 ‘eergisteren’ *-jύύdì zúzi zzzzuzzzzi ezuji 

 

� *g 

De stemhebbende velaire plosief *g wordt gereflecteerd als /k/ of als Ø in intervocalische positie. 

Beide reflexen komen regelmatig voor, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld. Geen 

conditionering is gevonden om tussen beide gevallen te differentiëren. 

 

Klankregel: *g > Ø / V__V [-gesloten] 

(98)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘olie’ *-gàdí  mazi mazi maji,  

 ‘wandelen’  *-gènd- cuenda enda kwenda,  

yenda,  

enda 

                                                 
37

 Voor een semantische discussie van deze PB term, zie De Maret & Nsuka (1977: 48-49). 
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 ‘praten’ *-gàmb- cuambila ambila - 

 ‘nier’ *-pígò  nfió mfio - 

 ‘verlaten,  afstand doen’ *-tíg- - sa - 

 ‘plaats afstaan’  cussila nfulu sila mfulu - 

 ‘zwemmen, baden’ *-jóg-  coela  oela  yowela 

yobela 

(Bako.) 

 ‘cadeau’ *-gondo qúiondo ki-ondo - 

 

Klankregel: *g > k / V__V [-gesloten] 

(99)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘verdelen, uitdelen’ *-gàb- cucaa, 

cucaessa 

kaa  kaya 

kayisa 

 ‘vertellen’→‘beslissen, 

oordelen, regelen, bepalen’  

*-gàn-  cucana kana kana  

 ‘wijsheid→ ‘oordeel’ *-gànò  mucanu mukanu nkanu 

 ‘vastmaken’ *-gàng- cucanga kanga kanga 

 ‘heks’ *-dògɩ ̀  - ndoki ndoki 

 ‘clan’→ ‘stam, familie, 

republiek’ 

*-gàndá ecanda e-kanda ekanda 

 ‘snurken’ *-gòn-  cucóna kona kona 

 ‘leunen tegen’ *-jégam- - ekama yekama 

 ‘man’ *-bàgàdà nbacala mbakala eyakala 

 

De variatie tussen /k/ en Ø als reflex van *g vindt men ook terug in de Centraal-Kongo variant 

beschreven door Laman (1936), zie voorbeeld (100) en (101). Dit suggereert dat deze variatie ouder 

is dan het Proto-Zuid-Kongo.  

 

(100)  BLR Centraal-Kongo (Laman 1936) 

 ‘olie’ *-gàdí  máazi 

 ‘wandelen’  *-gènd- kwènda, yènda 

 ‘verlaten, afstand doen’ *-tíg- saa̅ 

 ‘zwemmen, baden’ *-jóg-  yòela, yòwela 

 

(101)  BLR Centraal-Kongo (Laman 1936) 

 ‘verdelen, uitdelen’ *-gàb- kàya 

 ‘wijsheid→ ‘oordeel’ *-gànò  `nkánu 

 ‘vastmaken’ *-gàng- kànga 

 ‘heks’ *-dògɩ ̀ ndòki 

 ‘snurken’ *-gòn-  kòna 

 ‘leunen tegen’ *-jégam- yekama 

 ‘man’ *-bàgàdà mbàkàla 

 ‘praten’ *-gàmb- kamba 
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Merk dit laatste voorbeeld, kamba, ‘praten’ op. In het Centraal-Kongo dialect wordt *g hier 

gereflecteerd als /k/, terwijl in de 17e-eeuwse zuidelijke Kikongo variant het als Ø wordt 

gereflecteerd, i.e. cuambila (cf. voorbeeld 98 supra).  

 

Echter, in het hedendaags Kisikongo wordt dit ook als kamba gerealiseerd (cf. Ndonga Mfuwa 1995: 

38, cf. ook infra). Voor de andere gevallen lijkt de distributie gelijklopend. 

 

� *m 

De stemhebbende bilabiale nasaal *m blijft behouden in de Kikongo variant van het Vocabularium 

congense, zoals getoond wordt in het volgende voorbeeld: 

 

Klankregel: *m>m /V_V [+/-closed] 

(102)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘echtgenoot’ *-dύmè nlumi nlumi,  

mu-lumi 

- 

 ‘koe, vee’ *-gòmbè ngombe ngombe ngombe 

 ‘ding’ *-jύmà quiuma ki-uma kiuma 

 ‘besprenkelen’ *-mὺang- cúmúanga mwanga  mwanga 

 ‘zwangerschap’ *-jɩḿì ezima e-zimi jimi 

 

� *n 

De stemhebbende alveolaire nasaal *n blijft behouden als /n/, zoals geïllustreerd wordt in het 

volgende voorbeeld: 

 

Klankregel: *n>n /V_V [+/-closed] 

 (103)   BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘schrijven’ *-cònɩk- cussoneca soneka soneka 

 ‘aanduiden?’ *-púanɩkɩdi- - fwanikisa  - 

 ‘groot(heid)’ *-nénè  qaqúinene -nene -anene,  

nene (naamw.) 

 ‘chef’ → ‘adel’ *-jéné   üana a muene mwene - 

 ‘groot zijn’→ ‘groot 

maken’ 

 *-nénep- cunenebhessa nenevesa - 

 ‘dans’ *-kɩńà  maqúinú ma-kina ekinu 

 ‘gezegde, 

spreekwoord’ 

*-gànà  ngana ngana kingana 

ngana 

 ‘wortel (van een 

boom of plant)’→  

‘begin, oorsprong’ 

*-tínà  essina e-sina exina 

 ‘regenen’ *-nók-   cúnòca noka noka 

 ‘een kam’ *-cànὺ   quissanú ki-sanu sanu 
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b) Consonantclusters 

� Regelmatige reflexen van de NC clusters *mb, *nd, *ng, *mp, *nt, *nk 

Deze NC clusters zijn allemaal behouden in de Kikongo variant beschreven in het Vocabularium 

congense, wanneer gevolgd door een niet-gesloten klinker, zoals getoond wordt in het volgende 

voorbeeld. 

 

 (104)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘zingen’ *-jɩḿbɩd- cuimbila imbila yimbila 

 ‘stortvloed’ *-dùmbɩ ́ muúmbi38 mu-vumbi - 

 ‘koe, vee’ *-gòmbè ngombe ngombe ngombe 

 ‘ontvangen’ *-támbυd- cutambula tambula tambula 

 ‘kleven aan’ *-dɩm̀bam- rimbama rimbama - 

 ‘man, mens’ *-ntὺ  muntú mu-ntu muntu 

 ‘tak’ *-tábɩ ̀  lutai, ntai lutai, ntai tai 

 ‘hamer’ *-jὺndò39 nzúndú nzundu nzundu 

 ‘reis, weg, pad’ *-jèndò  lúendo lw-endo - 

 ‘vastmaken’ *-gàng- cucanga kanga kanga 

 ‘gezegde, 

spreekwoord’ 

*-gànà  ngana ngana kingana 

ngana 

 ‘buffel’ *-pàkàcà npacassa mpakasa mpakasa 

 ‘blazen (als de 

wind)’ → ‘(zachte) 

wind’ 

*-pèèp-  npebhelo mpevelo mpevelo 

 ‘rieken, stinken’ *-nùnk- cununca nunka - 

 ‘leeuw’ *-kócì  ncossi nkosi nkoxi 

 ‘krab’ *-kádá ncala nkala nkala 

 

Echter, naast /nd/ komt ook /nr/ voor in het Vocabularium. In deze gevallen bestaat er soms een 

equivalent met /nd/. Bijvoorbeeld:  

 

(105)  vorm met /nr/  vorm met /nd/ 

 ‘ik heb gegeten’ nriri 

< curia 

↔ ndiri 

< curia, cudia 

 ‘bewaker’ mulunri ↔ mulundi 

 

Desalniettemin komt dit grafeem <nr> in verhouding slechts zeer weinig voor, en wordt over het 

algemeen <nd> gebruikt. In de heruitgave van Van Wing & Penders (1928) werd <nd> 1139 

                                                 
38 Dit staat ofwel voor [mvumbi], en is dus foutief gekopieerd door Van Wing & Penders (1928) als /mu-vumbi/, of het is 

een schrijffout van Van Gheel en zou /muúumbi/ of /m’úumbi/ geweest moeten zijn. Deze laatste is het meest 

waarschijnlijk, aangezien een geprenasaliseerde consonant steeds met een <n> geschreven wordt in het Vocabularium. 

Men zou dus /nuumbi/ verwachten in plaats van /muúmbi/, naar analogie met bijvoorbeeld /núúla/ ([mvula]), ‘regen. Het 

gaat hier wellicht om het prefix van klasse 3, onder de vorm van mumumumu- of de syllabische nasaal m’m’m’m’-. 
39 Voor een semantische discussie van deze PB term, zie De Maret & Nsuka (1977: 52-53). 
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keer gevonden, terwijl <nr> slechts 54 keer voorkomt. Aangezien een verandering in schrijfwijze 

van <nr> naar <nd> niet vermeld wordt door Van Wing & Penders (1928), zijn deze cijfers 

waarschijnlijk ook representatief voor het Vocabularium. De vrije variatie die tussen /r/ en /d/ bestaat 

is minder aanwezig tussen hun geprenasaliseerde varianten /nr/ en /nd/. 

 

� Regelmatige reflexen van de NC clusters *nj and *nc,  

De reflexen van deze NC clusters zijn in het algemeen hetzelfde in intervocalische als in postnasale 

positie. Dit is in tegenstelling tot de consonantclusters beschreven in de vorige sectie, waarin de 

nasaal een conservatieve invloed uitoefende op de occlusieve consonant.  

 

- *nj 

Bijgevolg wordt de NC cluster *nj meestal gerealiseerd als *nz, gelijkaardig aan de klankverandering 

voor *j, beschreven hierboven. 

 

(106)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘krekel’ *-jénjé nzenze nzenze nzenze 

 ‘rib’ *-bànjɩ ́  lubançi lubanzi - 

 ‘binnenhof’ → ‘stad’ *-bánjá40 nbanza mbanza mbanza 

 ‘baard’ *-jèdù nzeúú nzevu nzevo 

 ‘bliksem’ *-jàdí  nzazi nzazi - 

 ‘pad’ *-j`ɩdà nzila nzila njila 

 

In andere gevallen wordt *nj gerealiseerd als /NØ/, in analogie met de reflex van de andere, meer 

problematische, fonetische waarde van de gereconstrueerde *j, namelijk Ø. 

 

(107)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘snelheid’ *-jangὺ  quiniangu ki-niangu - 

 ‘rug, schouders’ *-jìmà  nima nima nima 

 ‘vogel’ *-jὺnì   nuni nuni nuni 

 

- *nc 

Deze consonantcluster heeft ook dezelfde klankverandering ondergaan als zijn niet-genasaliseerde 

tegenhanger *c, i.e. naar /s/. 

 

(108)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘grond, land’ *-cɩ ́ nsi  

(ook: nzi) 

nsi nxi 

 ‘schaamte’ *-cónì   nssoni nsoni nsoni 

 ‘kip’ *-cύcύ nssusu nsusu nsusu 

 ‘haar’ *-cὺkɩ ́  lussuqui lu-suki, nsuki nsuki 

 ‘zand’ *-cèngè - nsenge esenge 

                                                 
40 Voor een semantische discussie van deze PB term, zie Grégoire (1976). 
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nyenge  

 ‘druppel per 

druppel regelen’ → 

‘druppelen’ 

*-cónc- cussonza -sonsa sonsa 

 ‘spijker’  *-conco nçonço nsonso nsonso 

 

Zoals in de inleiding besproken alterneert het grafeem <s> vaak met <z> in postnasale positie. 

Het gaat hier mogelijk om een verandering of alternatie in klank. In dit geval zou *nc gerealiseerd 

worden als /nz/. 

 

(109)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘soil, country’ *-cɩ ́ nzi  

(ook: nsi) 

nsi nxi, 2 

 ‘grassland’ *-cégé   nzeque nseke/nzeke nseke, 2. (Bako.)  

 

3.1.2.3 Bantoe Spirantizatie 

 

Bantoe Spirantizatie (BS) is een klankverandering die occlusieve consonanten met verschillende 

plaatsen van articulatie, zowel stemhebbend als stemloos, beïnvloedt. Kenmerkend is dat BS 

sibilanten creëert, i.e. zowel fricatieven als affricaten, die voorheen geen deel uitmaakten van het 

consonantensysteem. BS vindt enkel plaats bij consonanten die gevolgd worden door een klinker van 

de eerste graad (*i of *u), en wordt geassocieerd met de reductie van het klinkersysteem (‘7>5 

vowel merger’), cf. Schadeberg (1994-1995) en Bostoen (2008). Zoals het merendeel van de 

Bantoetalen heeft ook de Kikongo variant uit het Vocabularium BS ondergaan. Voor de gesloten 

voorklinker *i zijn twee plaatsen van articulatie behouden gebleven: labiodentaal en alveolair. Enkel 

bilabiale plosieven spirantiseren naar labiodentale fricatieven, terwijl alveolaire en velaire plosieven 

spirantiseren naar alveolaire fricatieven. 

 

Klankregel:  *p>f, *t>s, *k>s /_i [+gesloten] 

*b>v, *d>z, *g>z /_i [+gesloten] 

(110)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘roeispaan’ *-kápí  ncafi nkafi nkafi 

 ‘nier’ *-pígò  nfió mfio  

 ‘blijven’ *-tígad- cussaàla, 

cussala 

sala  sala 

 

 ‘graven’ *-tím-  cussima sima tima 

 ‘wortel (van een boom of 

plant)’→ ‘begin, oorsprong’ 

*-tínà  essina e-sina exina 

 ‘nacht’ *-tika   maxika 

 ‘geluid, lawaai, voetstap’ *-kíndò musindú  mu-sindu nxindu 

 ‘nek’ *-kíngó nçingú nsingu nxingu 

 ‘rook’ *-jíkì múissi: mÿssi mw-isi mwixi 
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 ‘opzwellen’ *-bímb- cúúimba vimba vimba 

 ‘oorlog’ *-bìtá  üita vita  vita 

 ‘uitwerpsel’ *-biì túui tu-vi  tuvi, wi 

 ‘verbranden’ *-dìɩk-  cúzica 

(núúmbi) 

zika jika 

 ‘gewicht’ → ‘vracht, last’ *-dìtò  quizitú ki-zitu  ejitu 

 ‘knoop’ *-dítà  ezita e-zita ejita 

 ‘vlieg’ (insect) *-gì nzi nzi nji 

 ‘zich onthouden, vermijden, 

weigeren, taboe zijn, gestraft 

zijn’  

→ ‘onzuiverheid’ 

*-gìd- uzila uzila - 

 → ‘onzuiver’  qa̅ múzila (kia) mu-zila - 

 

Gevolgd door de gesloten achterklinker *u blijft slechts een plaats van articulatie behouden, namelijk 

alveolair. Alle stemloze plosieven worden /f/, alle stemhebbende plosieven worden /v/.  

 

Klankregel:  *p>f, *t>f, *k>f /_u [+gesloten] 

*b>v, *d>v, *g>v /_u [+gesloten] 

(111)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘schuim *-púdò  effúlú e-fulu efulufulu 

 ‘passend zijn, geschikt 

zijn’ 

*-púan- cufwana fwana fwana 

 ‘imiteren, aanduiden’ *-púanɩkɩdi- - fwanikisa - 

 ‘smeden’ *-túd-  cúffúla fula fula 

 ‘nacht’ *-túkὺ  ufúcú u-fuku fuku 

 ‘beschuldigen’ *-túnd-  - funda - 

 ‘sterven’ *-kú-  cúfúa  fwa  fwa 

 ‘erfenis’ → ‘onterven’ *-kúá  cucatula efua katula efwa efwa  

 ‘chef’ *-kúmú nfumu mfumu mfumu 

 ‘blinde (man)’ *-pòkù  npofu mpofu mpofo 

 ‘jaar’ *-bú  mú-uú muvu mvu 

 ‘wit haar’ *-bú`ɩ  lú-úú, p. núú lu-vu  mvu 

 ‘regen’ *-búdà  núúla mvula mvula 

 ‘geur’ → ‘bloem’ ****----dùmbá núúma mvuma mvuma 

 ‘(kleren) dragen’ *-dúat-  cúúúáta vwata vwata 

 → ‘kleed’  múúúata mu-vwatu mvwatu 

 ‘brullen, rommelen’ → 

‘donderen’ 

*-dùm-  cúúúma vuma mvumu 

(naamw.) 

 ‘drinker, dronkaard’ *-dògù ndúúú nduvu nduvu 
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3.1.2.4 Nasaalassimilatie 

    

Nasaalassimilatie komt ook diachroon voor in de 17e-eeuwse variant, in dezelfde context als bij 

synchrone nasaalassimilatie. Een liquida die voorafgegaan wordt door een enkelvoudige nasaal /n/ of 

/m/ in de voorgaande syllabe, wordt geassimileerd naar /n/, zoals getoond wordt in het volgende 

voorbeeld. 

 

(112)  BLR Vocabularium VW & P 

 ‘ademen’ *-pύυmυd- - vumuna 

 ‘bekomen, bereiken’ - cucumuna kumuna 

 ‘splijten’ → ‘schillen, pellen’ *-bàmυd- cubamuna 

ibhabala 

bamuna 

ivavala 

 ‘opgraven, ontwortelen’ *-timυd- - simuna 

    

Ook op diachroon niveau veroorzaken consonantclusters geen nasaalassimilatie:  

    

(113)  BLR Vocabularium VW & P 

 ‘zeven’ *-càmbὺàd`ɩ nsambuari nsambwari 

 ‘verliezen’ *-dimbad- cuzimbala zimbala 

 ‘(ver)krijgen, bekomen’ *-támbυd- cutambula tambula 

    

3.1.2.5 Regel van Meinhof 

 

De regel van Meinhof is ook niet diachroon geattesteerd in de 17e-eeuwse Kikongo variant, zoals 

blijkt uit volgende voorbeelden: 

 

(114) *-bánjá > nbanzanbanzanbanzanbanza [mbanza]  ‘binnenhof’ → ‘stad’ 

En niet: *(m)manza 

 

*-bòmà > nbomanbomanbomanboma [mboma]  ‘python’   

En niet: *(m)moma 

3.1.2.6 Regel van Kongo 

 

Er werden geen diachrone voorbeelden van de regel van Kongo gevonden in het Vocabularium 

congense.  
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3.23.23.23.2 Kisikongo eind 19e eeuw (Bentley 1887; 1895)Kisikongo eind 19e eeuw (Bentley 1887; 1895)Kisikongo eind 19e eeuw (Bentley 1887; 1895)Kisikongo eind 19e eeuw (Bentley 1887; 1895)    

3.2.1 Synchrone fonologie 

3.2.1.1 Segmentale fonologie 

 

Op basis van Bentley’s (1887: 518-519) beschrijving van het alfabet en de Engelstalige, Franstalige 

en Duitstalige voorbeelden waarmee hij de klanken illustreert kan volgende foneeminventaris 

opgesteld worden voor het Kisikongo zoals gesproken op het einde van de 19e eeuw. Allofonen 

worden in cursief aangeduid, problematische fonemen worden tussen haakjes geplaatst.  

a) Klinkers 

Het klinkersysteem is identiek aan dat van de 17e-eeuwse variant, en telt 5 klinkers. Klinkerlengte 

wordt niet genoteerd door Bentley (1887), maar speelde hoogstwaarschijnlijk een 

betekenisonderscheidende rol, naar analogie met het hedendaagse Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995). 

b) Consonanten 

 

(115)  bilabiaal labio-

dentaal 

alveolair palataal velair 

 plosief p b  t d  k 

 nasaal m  n ɲ   

 trill   -   

 fricatief - f          v s         z ʃ ʒ  

 affricaat    tʃ  

 lat. approximant   l   

 approximant w   y  

 geprenasal. plosief mp mb  nt nd  ŋk ŋg 

 geprenasal. fricatief - mf mv41 ns nz nʃ nʒ  

 geprenasal. lat. 

approximant 

  (nl)   

 geprenasal. trill   -   

 

Deze foneeminventaris verschilt weinig met die van de 17e-eeuwse variant beschreven in het vorige 

hoofdstuk. Toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen:  

1) het ontbreken van de stemhebbende bilabiale fricatief /β/  

                                                 
41 De consonantcluster /mv/ wordt niet behandeld in Bentley’s (1887: 518-520) uitwijding over het Kongo alfabet, maar 

komt wel voor in het woordenboek. Deze is dus hoogstwaarschijnlijk vergeten in de appendix. Jammer genoeg werd op 

deze manier de fonetische waarde van dit foneem niet behandeld, en is het niet mogelijk om met zekerheid te bepalen of 

het om de geprenasaliseerde labiodentale fricatief /mv/ of de geprenasaliseerde bilabiale fricatief /mβ/ gaat. In Kizombo 

bijvoorbeeld, staat het grafeem <mv> voor de klank /mβ/ (Fernando 2008: 32).  
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2) het ontbreken van de liquida /r/ en het gebruik van de stemhebbende alveolaire occlusief 

/d/ in diens plaats (en bijgevolg het ontbreken van de reeds beperkt gebruikte 

consonantcluster /nr/) 

3) de veel grotere aanwezigheid van de nasaal /n/ gevolgd door /l/ 

4) de fonologisch onderscheidende rol van /d/ vs. /l/ 

5) de aanwezigheid van de palatale fricatieven /ʃ/ en /ʒ/, hun geprenasaliseerde varianten 

/nʃ/ en /nʒ/, en de palatale affricaat /tʃ/. 

6) de aanwezigheid van de stemloze bilabiale occlusief /p/ als foneem 

 

1) Nergens wordt melding gemaakt van een afwijkende uitspraak van de bilabiale occlusief /b/ of de 

labiodentale fricatief /v/ richting de bilabiale fricatief /β/, dus er is geen reden om aan te nemen dat 

dit foneem voorkomt in de 19e-eeuwse variant, al is het niet helemaal uit te sluiten dat het voorkomt 

in postnasale positie, cf. voetnoot 41.  

  

2) Het gebruik van /d/ in plaats van /r/ is onambigu, nergens wordt referentie gemaakt naar deze 

laatste klank. Bentley (1887: xii) verduidelijkt zelfs expliciet dat het gebruik van /d/ in plaats van /r/ 

kenmerkend is voor het Kikongo van de oude hoofdstad, i.e. San Salvador of Mbanza Kongo (cf. 

supra).  

 

3) Het gebruik van de laterale approximant /l/, voorafgegaan door de alveolaire nasaal /n/ is 

opmerkelijk. Het komt systematisch voor in de 19e-eeuwse variant, terwijl in de 17e-eeuwse variant 

slechts twee gevallen werden gevonden (cf. supra). Toch kan ook in het geval van de 19e-eeuwse 

variant niet van een foneem of consonantcluster /nl/ gesproken worden. Het gaat ook hier om een 

syllabische nasaal van klasse 1 of klasse 3, geëvolueerd uit het prefix mumumumu-. Bentley (1887: 387) 

merkt dit ook op: “NlNlNlNl = nnnn (heavy nasal) + llll, the light nasal always turns llll into dddd. All nouns in nlnlnlnl 

belong to cl. 4.”42 Deze ‘heavy’ nasaal is een syllabische nasaal. Het onderscheid dat Bentley (1887) 

maakt lijkt inderdaad te kloppen. Enerzijds corresponderen alle woorden die in Bentley (1887) met 

/nl/ beginnen met woorden die in het Vocabularium met het prefix mumumumu- beginnen (zie voorbeelden in 

116). Beiden staan dus in klasse 1 of 3, maar in de 17e-eeuwse variant heeft mumumumu- nog geen (of slechts 

in beperkte mate) prefixverlies ondergaan. Dit is een morfologisch verschijnsel, en zal uitgebreider 

in het volgende hoofdstuk besproken worden. Anderzijds worden de meeste woorden die in Bentley 

(1887; 1895) met /nd/ beginnen, ook in het Vocabularium met /nd/ weergegeven (zie voorbeelden in 

117). Dit is een morfofonologische regel die stelt dat een geprenasaliseerde /l/ als /nd/ wordt 

gerealiseerd, die dus zowel in de 17e als in de 19e-eeuwse variant voorkomt. Een ogenschijnlijke 

uitzondering hierop zijn de voorbeelden in (118), allen woorden uit class 4 van Bentley (1887), waar 

men dus /nl/ zou verwachten. Echter, in al deze gevallen wordt /l/ gevolgd door de gesloten 

voorklinker /i/, wat zorgt voor een morfofonologische verandering van /l/ naar /d/ (cf. infra).  

 

                                                 
42 Bentley (1887) gebruikt een idiosyncratisch klassensysteem, waarin class 4 verwijst naar de naamwoorden uit klasse 1/2 

of 3/4 die prefixverlies geleden hebben (cf. infra). 



79 

 

Hoewel Bentley (1887: 520) de klank /nl/ behandelt alsof het een foneem was, is zijn hierboven 

geciteerde opmerking hiermee in strijd. In /nl/ is de nasaal /n/ steeds ‘heavy’, i.e. syllabisch. Het is 

bijgevolg niet mogelijk van de consonantcluster /nl/ te spreken, gezien deze uit twee verschillende 

syllabes bestaat.   

 

 

(116)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘taal’ → ‘vlam’43 *-dákó nlaku múlacú mu-laku 

 ‘koken’ → ‘kok’ *-dámb nlambi mulambi mu-lambi 

 ‘kind’ - nleke muleque mu-leke 

 ‘avondmaal’ - nlekelo mulequelo mu-lekelo 

 ‘slaper’ - nleke mulequi mu-leki 

 ‘stuk stof, weefsel’ *-dédé nlele mulélé mu-lele 

 ‘vinger’ *-démbó nlembo mulembo mu-lembo 

 

 

(117)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘palm(tak)’ ****----dàdá ndala - ndala 

 ‘stem, accent’ - ndinga ndinga ndinga 

 ‘zwart’ → ‘zwartheid’ *-dombe ndombe ndombe ndombe 

 ‘jong meisje’ - ndumba ndumba ndumba 

 ‘drinker, dronkaard’ *-dògù nduvu ndúúú nduvu 

 ‘voedsel, maniokpuree’ *-dɩḿbá : 

maniokheuvel 

 

ndiba ndiúa ndiva 

 

 

(118)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘ingewanden’ *-dà   

 

ndia miria    mi-ria, mi-dia 

 ‘grens’ *-d`ɩdò  ndila múrilú    mu-dilu, mu-rilu 

 ‘vallei, dal’ - ndimba murimba mu-rimba 

 

De systematische oppositie van /nd/ vs. /nl/ in het Kisikongo van de late 19e eeuw resulteert in 

verschillende minimale paren: 

 

(119) Ndaku,  ‘een houten rammelaar’  vs.  Nlaku, ‘vlam’ 

Ndambi, ‘ring’    vs. Nlambi, ‘kok’, ‘munt (kruid)’ 

Ndembo, ‘fetisj’    vs. Nlembo, ‘vinger’ 

                                                 
43 Hoewel deze semantische verschuiving op het eerste zicht vergezocht kan lijken, is ze dat bij nader inzien niet. Een 

andere PB term, *-dɩḿì, is gereconstrueerd met zowel de betekenis ‘tong’, ‘taal’ als ‘vlam’. Ook de Nederlandse 

uitdrukking ‘vurige tongen’ illustreert de semantische link tussen deze verschillende woorden. 
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Ndambu, ‘kust, oever’/’stuk, deel’  vs. Nlambu, ‘spoor van een dier’ 

Ndombo, ‘papyrus mat (om op te slapen)’ vs. Nlombo, ‘debat’ 

  

4) In tegenstelling tot de variant beschreven in het Vocabularium is in de variant beschreven door 

Bentley (1887) /d/ niet enkel een allofoon van /l/ wanneer gevolgd door een gesloten voorklinker /i/. 

Hoewel de sequentie /l/ + /i/ ook hier steeds /di/ wordt (Bentley 1887: 323), komt de stemhebbende 

alveolaire occlusief ook in andere fonologische contexten voor. Op die manier kunnen verschillende 

minimale paren geïdentificeerd worden: 

 

(120) lula ‘bitter zijn’ vs. duda ‘meer nemen dan nodig is’ 

 lunga ‘armband, oorring’ vs. dunga ‘dwaas’ 

 luka ‘overgeven, braken’ vs. duka ‘wroeten (als een varken)’ 

 lunguka ‘in overmaat zijn’ vs. dunguka ‘ergens uitkomen, uitgehaald 

worden’ 

 lungula ‘ophopen, in overvloed 

bijvullen, opstapelen’ 

vs. dunguna ‘trekken, uittrekken aan de 

wortels’ 

 landa ‘volgen’ vs. danda ‘vol zijn’ 

 leka ‘slapen’ vs. dêka ‘ergens uitkomen, rijzen (van 

sterren), …’ 

 

Helaas zijn er geen equivalenten voor de woorden in de rechterkolom gevonden in het 

Vocabularium, met een enkele uitzondering van volgend voorbeeld, waarin de afgeleide 

causatiefvorm met /d/ in Bentley (1887) wordt weergegeven, terwijl de basisvorm met /l/ begint in 

het Vocabularium. Opmerkelijk, de basisvorm wordt ook in Bentley (1887) met /l/ weergegeven: 

 

(121)  BLR Vocabularium VW & P Bentley 

 ‘vergeven’ - culoloca -loloka -loloka 

 ‘verontschuldigen,  

vergiffenis vragen’ 

- - - -dolokesa 

 

Deze woorden in Bentley (1887; 1895) met /d/ gevolgd door /a/, /e/, /o/ of /u/ zijn reflexen van *d of 

*t, een klankverschuiving die uitgebreider besproken zal worden in de subsectie ‘Diachrone 

fonologie’, cf. infra. 

 

5) Een vijfde verschil met de foneeminventaris van de variant uit het Vocabularium is de 

aanwezigheid van de palatale fricatieven /ʃ/ en /ʒ/, hun geprenasaliseerde varianten /nʃ/ en /nʒ/, en de 

palatale affricaat /tʃ/. Deze klanken zijn eigenlijk geen fonemen, maar allofonen van /s/, /z/ en /t/ 

voor een hedendaagse gesloten voorklinker /i/. Bentley (1887: 519) gebruikt het grafeem <x> om 

de palatalisatie van /s/ naar /ʃ/ aan te duiden, en het grafeem <j> voor de palatalisatie van /z/. Het 

grafeem <t> wordt behouden ook voor /tʃ/, aangezien de palatalisatie niet plaatsvindt in alle Kongo 

varianten, maar wel (en vooral) in het Kisikongo van San Salvador (Bentley 1887: 519). Zoals reeds 

werd besproken is het is niet duidelijk of deze palatalisatie al voorkwam in de Kikongo variant uit 

het Vocabularium. Het is mogelijk dat het wel voorkwam, maar gewoon niet genoteerd werd. Dit is 
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namelijk ook het geval in Bentley’s appendix (1895), waarin hij volgende orthografische 

veranderingen maakt ten opzichte van de versie uit 1887: 

 

The soft sounds of ssss and zzzz, when followed by iiii, are no longer expressed by the letters x and j; ssss and zzzz 

are used throughout, and the natives of those districts in which the harder sounds of ssss and zzzz are 

persistent after iiii can then read after their own fashion, and those who pronounce those letters softly 

will do so naturally. (Bentley 1895: 945) 

 

6) Een laatste verschil met de 17e-eeuwse variant is de aanwezigheid van de stemloze bilabiale 

plosief /p/ als afzonderlijk foneem. Deze komt in het Vocabularium enkel in geprenasaliseerde vorm 

voor, of in enkele leenwoorden uit het Portugees (cf. vb. 55 supra). In de variant van Bentley (1887), 

daarentegen, komt /p/ wel voor in woorden van Bantoe origine, hoewel in zeer kleine getalen. 

Slechts enkele reconstructies werden gevonden, waaruit /p/ een reflex van *p blijkt, cf. infra. 
 

(122) papa ‘fladderen, klapwieken’ 

 papala ‘fladderen, klapwieken’ 

 patalala ‘zich uitstrekken, zich verspreiden’ 

 pemba ‘kaolien, witte klei’ → ‘wit zijn / worden’ 

 paka ‘scharrelen (als een kip) 

 piata, piatula ‘likken, drinken (als een hond) 

 pipa ‘bewolkt worden, donker worden’ 

 

3.2.1.2 Morfofonologie 

 

In dit deel zullen dezelfde morfofonologische regels als besproken voor de 17e-eeuwse variant 

vergeleken worden met het Kisikongo beschreven door Bentley (1887). 

a) Allofonen van /l/ 

 

Zoals hierboven besproken is de kwestie van de klanken /l/ vs. /d/ (of /r/) ingewikkelder bij de 

Kisikongo variant uit de late 19e eeuw dan bij de variant beschreven in het Vocabularium. /d/ is de 

allofoon van /l/ wanneer gevolgd door de gesloten achterklinker /i/, maar is in andere gevallen ook 

een apart foneem. Ook is /d/ de allofoon van /l/ in postnasale positie, maar enkel bij het prefix van 

klasse 9/10 of het verbaal prefix van de 1e persoon enkelvoud. De combinatie /n/ + /l/ komt in 

tegenstelling tot de Vocabularium variant wel voor, maar enkel na het prefix van klasse 1 en 3. /n/ is 

hier een syllabische nasaal. 

b) Nasaalassimilatie 

 

Net zoals de 17e-eeuwse variant kent de 19e-eeuwse Kikongo variant nasaalassimilatie van de liquida 

wanneer die voorafgegaan wordt door een enkelvoudige nasaal in een van de vorige syllabes. Ook in 



82 

 

deze variant hoeft de lettergreep met de assimilerende nasaal niet aaneengrenzend te zijn met de 

geassimileerde liquida of /d/. Dit wordt geïllustreerd door volgende applicatiefconstructies: 

 

(123)        (uit: Bentley 1887: 419, 627-628) 

 

-vana, ‘geven (aan)’  → -vanina, ‘geven voor, omwille van, ...’ 

-nona, ‘oprapen’  → -nonena, ‘oprapen voor, met, ...’ 

-noka, ‘regenen’  → -nokena, ‘regenen op, voor, omwille van, ...’ 

-nata, ‘dragen’   → -natina, ‘dragen met, voor, ...’ 

-soneka, ‘schrijven’  → -sonekena, ‘schrijven naar, voor, met, …’ 

 

De consonantclusters /mb/, /mp/, /nd/, /nt/, /nk/, /nz/ en /ns/ veroorzaken ook hier geen assimilatie. 

Een ambigu geval is de consonantcluster /ng/. In de meeste gevallen veroorzaakt deze geen 

assimilatie (vb. 124a), maar in andere gevallen wel (vb. 124b). Het gaat hier echter eerder om 

diachrone gevallen van nasaalassimilatie, en zal dus uitgebreider in de volgende subsectie besproken 

worden. Het voorbeeld in (124b), -dongona-, veroorzaakt nasaalassimilatie bij het applicatiefsuffix 

door de aanwezigheid van de extensie -onononon- (/-υdddd-/). De nasaalassimilatie van de separatieve extensie 

-υdddd- is echter een geval van (onregelmatige) diachrone nasaalassimilatie, cf. infra.  

 

 (124) Infinitief   Applicatiefvorm Dieptestructuur  

a. -bangula ‘vernietigen’ → -bangwila /bangul-il-a/ ‘vernietigen voor’ 

 -bongolola ‘vinden’ → -bongolwela /bongolol-il-a/ ‘vinden voor, met …’ 

       

b. -dongona ‘uitkiezen, 

uitnemen’ 

→ -dongwena /dongon-il-a/ ‘uitkiezen voor’ 

 -dunguna ‘trekken, 

uittrekken’ 

→ -dungwina /dungun-il-a/ ‘uittrekken voor’ 

 

Men zou kunnen vermoeden dat in de gevallen waarin wel nasaalassimilatie plaatsvindt, het grafeem 

<ng> de velaire nasaal /ŋ/ representeert, en niet de geprenasaliseerde velaire consonant /ŋg/. 

Echter, bij de klankillustratie van de verschillende grafemen die Bentley (1887) geeft, illustreert hij 

enkel de consonantcluster /ŋg/. Hij meldt nergens het gebruik van de velaire nasaal /ŋ/ op zich: “ngngngng 

has the sound of the ng in fi-nger” (Bentley 1887: 520). Opmerkelijk is ook dat de twee voorbeelden 

in (124b) een atypisch gebruik van /d/ vertonen, dat normaliter enkel voorkomt wanneer gevolgd 

door /i/. Dit lijkt te suggereren dat het mogelijk om leenwoorden gaat, waarin de nasalisatie wel 

plaatsvindt. Dit vergt verder onderzoek naar een mogelijke taal van herkomst. 

c) Klinkerharmonie (indirecte assimilatie) 

 

De Kikongo variant beschreven door Bentley (1887) kent dezelfde regels voor klinkerharmonie als 

de variant uit het Vocabularium. Wanneer de gesloten voor- en achterklinkers /i/ en /u/ worden 
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voorafgegaan door een middenklinker, ondergaan deze klinkerharmonie naar respectievelijk /e/ of 

/o/. Of zoals Bentley (1887) het stelt:  
 

When there is: a, i,a, i,a, i,a, i, or uuuu in the simplest form of a verb, iiii of uuuu are preferred in any suffixes in which euphonic 

preference is possible; eeee or uuuu requires eeee or oooo, and a pure nasal requires a nasal (Bentley 1887: 618). 

 

Dit wordt voor de voorklinker /i/ geïllustreerd door volgende applicatiefconstructies uit Bentley 

(1887: 627): 

 

(125) -boka, ‘roepen’ → -bokela, ‘roepen voor, naar’ 

-kela, ‘filteren’ → -kelela, ‘filteren met, door, voor’ 

 

Volgende voorbeelden tonen dat ook de achterklinker /u/ klinkerharmonie ondergaat. Voorbeeld 

(126) toont dit bij enkele repetitiefconstructies: 

 

(126)         (uit: Bentley 1887: 635) 

-noka, ‘regenen’ → -nokonona, ‘opnieuw of herhaaldelijk regenen’ 

 

Ook de passiefconstructie in de perfectief ondergaat klinkerharmonie, zoals ook het geval is in de 

17e-eeuwse variant. Dit wordt in volgend voorbeeld geïllustreerd (uit Bentley 1887: 642): 

 

(127)  Werkwoordsstam Passief Perfectief Dieptestructuur 

 ‘ergeren,  

onaangenaam zijn’ 

-tondol- -tondwelo 

 

/tondol-IDI-U/ 

d) Klinkercontact (directe assimilatie) 

 

Ook dezelfde regels voor regressieve klinkerassimilatie worden toegepast in de variant beschreven 

door Bentley (1887). Klinkercontact resulteert in volgende assimilatieprocessen: 

- /u/ + /o/ → /o/ 

- /a/ + /o/ → /o/ 

- /a/ + /u/ → /u/ 

- /a/ + /i/ → /e/ 

- /a/ + /e/ → /e/ 

Merk op dat Bentley (1887) geen (of toch niet consistent) klinkerlengte aanduidt en dat deze 

assimilatieprocessen waarschijnlijk lange klinkers als resultaat heeft, naar analogie met het 

hedendaagse Kisikongo, cf. infra.  

 

 (128) 

a. /u/ + /o/ → /o/ 

Mongo, ‘berg’    /mu-ongo/ 

 

b. /a/ + /o/ → /o/ 
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Moko, ‘armen, handen’  /ma-oko/ 

 

c. /a/ + /u/ → /u/ 

Vuma, ‘plaats, positie, ruimte’ /va-uma/ 

 

d. /a/ + /i/ → /e/ 

Meno, ‘tanden, slagtanden’  /ma-ino/ 

Meso, ‘ogen’    /ma-iso/ 

 

 e. /a/ + /e/ → /e/ 

 -ejitu, ‘zwaar’    /a-ejitu/ 

  -ekumbu, ‘wonderlijk’  /a-ekumbu/ 

 -elunde, ‘lichtbruin (kleur van een /a-elunde/ 

  mierennest)  

e) Regel van Meinhof 

 

De regel van Meinhof zal enkel diachroon besproken worden (cf. infra), aangezien geen synchrone 

voorbeelden van het wel of niet toepassen van de regel gevonden zijn.44  

f) Regel van Kongo 

 

De regel van Kongo zal enkel diachroon besproken worden (cf. infra), aangezien geen synchrone 

voorbeelden van het wel of niet toepassen van de regel gevonden zijn.45  

g) Enkele imbricatieregels bij de perfectief (op basis van Ndonga 1995: 36-43) 

 

De imbricatieregels beschreven voor de 17e-eeuwse variant worden ook toegepast in de 19e-eeuwse 

variant. Bentley (1887: 642) vermeldt echter voor elk geval slechts één of twee voorbeelden, dus het 

is niet mogelijk na te gaan of deze imbricatieregels zich systematisch verder voltrokken hebben in 

vergelijking met de 17e-eeuwse variant. De imbricatieregels zullen niet opnieuw uitgelegd worden 

(cf. supra), maar wel geïllustreerd worden. 

 

• Onregelmatige werkwoorden 

 

Bentley (1887: 643, 659) vermeldt volgende onregelmatige werkwoordsvervoegingen, waarvan 

enkelen in alternatie met een regelmatige vorm voorkomen: 

                                                 
44 Hiervoor is een werkwoordsvervoeging in de 1e persoon enkelvoud nodig van een werkwoord beginnend met een 

stemhebbende consonant, gevolgd door een stemhebbende NC cluster in de volgende syllabe. Bentley (1887: 656-689) 

geeft enkel extensieve voorbeelden van werkwoordsvervoegingen van kwiza, ‘komen, kwenda, ‘gaan’, tonda, ‘houden van’, 
45 Hiervoor is een werkwoordsvervoeging in de 1e persoon enkelvoud nodig van een werkwoord beginnend met een nasaal. 

Dit wordt niet gegeven door Bentley (1887), cf. voetnoot 44 hierboven.  
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(129)  Infinitiefvorm  Onregelmatige vorm vs. Regelmatige vorm 

 ‘volgen’ -landa → -lende ↔ -landidi 

 ‘dragen’ -nata → -nete ↔ -natini 

 ‘kijken’ -tala → -tele ↔ -tadidi 

 ‘gaan’ -kwenda → -ele  *onbestaand* 

  

Deze lijst is hoogstwaarschijnlijk onvolledig, aangezien meer vormen in de 17e-eeuwse variant 

voorkomen (cf. supra). Het Vocabularium geeft enkel een regelmatige vervoeging van -tala, ‘kijken’, 

maar het is ook mogelijk dat de onregelmatige vervoeging wel voorkwam maar niet genoteerd is. 

 

• /-UD-IDI/ => /-wIDI/ 

 

(130)  Infinitiefvorm  Perfectief Dieptestructuur 

 ‘stromen, neervloeien’ -kukula → -kukwidi /kukul-IDI/ 

 

Deze imbricatieregel werd systematisch toegepast in de 17e-eeuwse variant. 

 

• /-Is-IDI-/ => /-IIsI-/ 

 

(131)  Infinitiefvorm  Perfectief Dieptestructuur 

 ‘doen breken’ -bakisa → -bakixi (bakisi) /bak-IS-IDI/ 

 ‘doen liefhebben’ -tondesa → -tondese /tond-IS-IDI/ 

 

Deze imbricatieregel werd ook systematisch toegepast in de 17e-eeuwse variant. 

 

• /-ID-IDI-/ => /-IIDI-/ 

 

(132)  Infinitiefvorm  Perfectief Dieptestructuur 

 ‘breken voor, met …’ -bakila → -bakidi  /bak-iID-IDI/ 

 

Deze imbricatieregel werd ook systematisch toegepast in de 17e-eeuwse variant. 

 

• /-at-IDI-/ => /-ete-/ 

 

(133)  Infinitiefvorm  Perfectief Dieptestructuur 

 *Vertaling en lemma 

ontbreken* 

-swatata → -swatete /swatat-IDI/ 

 

Deze imbricatieregel werd niet systematisch toegepast in de 17e-eeuwse variant. Gezien het weinig 

aantal voorbeelden dat Bentley (1887; 1895) geeft, is het niet mogelijk na te gaan of deze 

imbricatieregel wel systematisch voorkomt in de 19e-eeuwse variant.  
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• /-an-IDI/ => /ene/ 

 

Van deze imbricatieregel, die niet systematisch werd toegepast in de 17e-eeuwse variant, werd geen 

melding gemaakt door Bentley (1887; 1895). Er is dus geen vergelijking tussen de twee historische 

varianten mogelijk.  

 

3.2.2 Diachrone fonologie 

 

In deze subsectie zullen de klankveranderingen die het Kisikongo beschreven door Bentley (1887; 

1895) heeft ondergaan, vergeleken worden met die van het Vocabularium. Aangezien deze 

grotendeels overeenkomen zullen enkel de verschillen (uitgebreid) behandeld worden. 

 

3.2.2.1 Klinkerveranderingen 

 

a) Reductie van het klinkersysteem 

 

Deze variant onderging dezelfde reductie van het 7 klinkersysteem naar een 5 klinkersysteem. 

 

b) Verhoging van de middenklinkers 

 

Ook de verhoging van de finale middenklinkers /e/ en /o/ komt voor in de variant beschreven door 

Bentley (1887). Over het algemeen zijn deze vormen gelijk aan de 17e-eeuwse variant en geldt nog 

steeds dat de verhoging wordt tegengehouden wanneer de voorgaande lettergreep een middenklinker 

bevat, zodat de klinkerharmonie behouden blijft. Hier werd tot nu toe slechts een enkele uitzondering 

op gevonden bij Bentley (1887), waarbij de klinkerharmonie toch verbroken wordt (zie voorbeeld 

82). Dit is eigenaard, want over het algemeen kent de 19e-eeuwse variant meer klinkerharmonie dan 

de 17e-eeuwse variant (cf. infra). 

 

(134)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘borst’ *-béénè eyeniiii, 8 eiene, p. maene E-yene,  

ki-ene-ene 

 

c) Klinkerharmonie 

 

De variant beschreven door Bentley (1887) kent ook klinkerharmonie. Wanneer een voor- of 

achterklinker van de tweede graad /ɩ/ of /υ/ voorafgegaan wordt door een middenklinker in de vorige 

syllabe, ondergaat deze tweedegraads klinker klinkerharmonie naar respectievelijk /o/ en /u/.  

 

(135) *-cònɩk-  > -soneka  ‘schrijven’    
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 *-jógɩd-  > -yowela  ‘baden’ 

 

*-jégɩk-  > -yekeka  ‘leunen op, tegen’ 

 

*-bèmbɩ ́ > eyembe  ‘duif’46 

 

*-pépʋk- > -vevoka  ‘licht zijn (niet zwaar)’ 

 

*-kóokʋd- > -kokola  ‘kraaien (van een haan) 

 

*-tómbʋk- > -tomboka  ‘rijzen, opstaan, springen’ → ‘klimmen’ 

 

Opmerkelijk is dat in de variant van Bentley (1887) deze klinkerharmonie zich in enkele gevallen 

verder heeft voltrokken, zelfs naar klinkers van de eerste graad (136b). Deze ondergaan geen 

klinkerharmonie in de variant van het Vocabularium, maar er zijn wel voorbeelden van te vinden in 

Bentley (1887): 

 

(136)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

a. ‘vrouw’ *-káíntύ nkentoooo muquentuuuu    mu-kentu,  

mu-nkentu 

b.  ‘blinde (man)’ *-pòkù  mpofoooo npofuuuu mpofu 

 ‘baard’ *-jèdù nzevoooo  nzeúúúúú nzevu 

 ‘slapen’ → ‘slaper’ - nlekeeee mulequiiii    mu-leki 

 

Toch zijn dergelijke voorbeelden schaars, en zijn er veel meer voorbeelden te vinden waarin de 

klinkerharmonie ook in Bentley’s (1887) variant niet plaatsvindt: 

  

(137)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘maneschijn’ *-jédì mieji  ----    - 

 ‘schaamte’ *-cónì   nsoni nssoni    nsoni 

 ‘droom’ *-dòòdí ndoji ndozi ndozi 

 ‘leeuw’ *-kócì  nkoxi, 2 ncossi nkosi 

 ‘nek, achterkant van 

het hoofd’ 

*-kòtì ekoxi ----    e-kosi 

 ‘één, enige’ *-mòtí -moxi quimoçi ki-mosi 

 ‘paling’ *-combi nsomvi mússonúi    mu-somvi 

 ‘koud’, ‘koude’ *-jodi -akioji quiozi ki-ozi 

 ‘handenklap’, 

‘applaus’ 

*-kópi lukofi lúcofi lu-kofi 

                                                 
46 Deze klinkerharmonie komt niet systematisch voor bij naamwoorden. Zo is de reflex van *-dògɩ:̀ ndoki, ‘heks’, (en niet 

*ndoke). Bij werkwoorden wordt ze wel systematisch toegepast. 
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3.2.2.2 Consonantveranderingen 

 

Over het algemeen kent de variant van Bentley (1887) dezelfde consonantveranderingen als die de 

variant beschreven in het Vocabularium, zoals getoond werd in het vorige hoofdstuk. Daarom zullen 

hier enkel de (kleine) verschillen besproken worden, alsook een vergelijking met de minder 

duidelijke en/of problematische klankverschuivingen van het Vocabularium, i.e. *p, *b, *t, *d, *g en 

*j.  

 

• *p 

De ongeconditioneerde reflex van *p is de stemhebbende labiodentale fricatief /v/ in de variant van 

de 19e eeuw, en niet de stemhebbende bilabiale fricatief /β/. Over het algemeen loopt de 

klankverandering parallel met die van het Vocabularium. Er zijn echter ook verschillende gevallen 

waarin *p gereflecteerd wordt als de stemhebbende bilabiale plosief /b/. Dit komt soms ook voor in 

het Vocabularium, maar minder frequent dan in Bentley (1887). Dit is mogelijk te wijten aan het 

verschil in omvang van beide werken. Bentley’s (1887; 1895) woordenboek is aanzienlijk groter dan 

het Vocabularium. Echter, de reflexen komen niet steeds overeen (cf. *-pápat- bijvoorbeeld, waar het 

Vocabularium /β/ heeft, en Bentley (1887) /b/). 

 

Klankregel: *p>b / V__V [-gesloten] 

(138)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘splitsen’ *-pàc- basa/vasa cubaça basa 

 ‘snijden, scheiden’ → 

‘vernietigen’ 

*-pàngυd- bangula cubangula    vangula. 

mpangwiri 

 ‘rondtasten, betasten’ *-pápat- babata bhabhata babata, 

mpabete 

 ‘(goed) vastbinden’ *-pámb- bamba - - 

 ‘roepen’ → ‘kwaad 

spreken, schelden’ 

*-pám- bama - - 

 ‘omhoog gaan, (een berg 

be)klimmen’ 

*-pand- banda - - 

 ‘vlechten’ → ‘sluiten, 

vergrendelen, vlechten’  

*-p`ɩnd- binda - bindika, pr. 

mbindikiri. 

 ‘draaien, veranderen’ *-p`ɩnd- binda - - 

 ‘gieten’ → ‘gieten over, 

verspillen, vergieten 

(bloed) 

*-pύngυd- bungula bungula menga bungula menga 

 

De enkele gevallen waarin /p/ voorkomt in Bentley (1887) zijn ook een reflex van *p. Geen van deze 

reflexen heeft een equivalent met /v/ of /b/. 

 

 

 



89 

 

Klankregel: *p>p / V__V [-gesloten] 

(139)  BLR Bentley 

 ‘fladderen, klapwieken’ *-pàp- papa 

 ‘fladderen, klapwieken’ *-pàpad- papala 

 ‘zich uitstrekken, zich verspreiden’ *-pàdad- patalala 

 ‘kaolien, witte klei’ → ‘wit zijn / wit 

worden’ 

*-pémbá pemba 

 

Bijgevolg vertoont de Kisikongo variant beschreven door Bentley (1887; 1895) drie verschillende 

reflexen van *p in ongeconditioneerde positie, namelijk /v/, /b/ en /p/. /v/ is hiervan de meest 

regelmatige. De aanwezigheid van /b/ en /p/ is mogelijk een gevolg van contact met andere 

varianten, maar hiervoor is verder onderzoek vereist.  

 

• *b 

De bilabiale plosief *b heeft ook in deze variant twee reflexen. Enerzijds wordt het Ø, of een semi-

vocaal /y/ of /w/. Anderzijds kan *b, net zoals in de variant van het Vocabularium, ook behouden 

blijven. Opmerkelijk is dat Bentley (1887) ook soms deze reflex geeft, weliswaar steeds naast de Ø 

reflex, wanneer in het Vocabularium enkel de zero reflex voorkomt: 

 

(140)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘start, begin’ *-bádɩk- yatika, batika cúatica -atika 

 ‘start, begin’ *-bánd- yantika, bantika cuandica -andika 

 ‘bear (a child)’ *-bύt-   uta, wuta, buta cúúta  -uta  

 

Wanneer het Vocabularium /b/ als reflex heeft, heeft Bentley (1887) ook enkel /b/. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat Bentley uitdrukkelijk vermeldt dat /b/ vaker wordt gebruikt in plaats van 

/u/ of /w/ door de Bakongo47:  

 

UUUU before a vowel becomes wwww. when is stands as the initial of a root, u u u u is frequently pronounced as wuwuwuwu; 

the Bakongo often prefix it with bbbb (Bentley 1887: 437, eigen onderlijning).  

 

Bijvoorbeeld: 

 

(141) Bola, v.i. (Bako), see Wola.   (wola, ‘rotten, ontbinden’) 

  

Bele (Bako.), see yela.   (yela, ‘ziek zijn, zich ziek voelen’) 

 

                                                 
47 Over deze bevolkingsgroep zegt Bentley het volgende:  

“The Bakongo referred to elsewhere in this work, are the independent Kongos .living east of the Kwilu River. The prefix 

BaBaBaBa used to distinguish them is applied by thern to all plural nouns which are the names of persons; hence its appearance in 

their tribal name.” (Bentley 1887: ix) 
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Toch komt /b/ in intervocale positie zeker niet enkel voor in woorden uit de afkomstig uit de regio 

van de Bakongo. Doorheen het hele woordenboek van Bentley (1887) wordt /b/ vaker gebruikt dan 

in het Vocabularium congense. 

 

(142)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘branden, schroeien’ *-báb- baba - - 

 ‘kleven (trans.)  

→ ‘lijmen, kleven op’ 

*-bátik- batika - - 

 ‘vlechten’ → ‘sluiten, 

vergrendelen, vlechten’  

*-bɩǹd- binda - bindika. pr. 

mbindikiri 

 ‘draaien, veranderen’ *-bɩǹd- binda - - 

 ‘nat, zacht zijn’  

→ rotten, ontbinden 

*-bòmb- bomba - - 

 ‘breken, doden’ 

 → ‘splijten, openrijten’ 

*-bύd- bula - - 

 ‘boetseren, pottenbakken’ *-bύmb- bumba - - 

 

Merk op dat *-pɩǹd- en *-bɩǹd- (‘vlechten’ of ‘draaien, veranderen’) een osculant paar vormen. De 

reconstructie met *p is in beide betekenissen wijder verspreid. Echter, de Kikongo termen gedragen 

zich eerder als een reflex van *b, zoals blijkt uit het werkwoord -bindika, ‘vastbinden’, uit het 

Vocabularium, waarvan de 1e persoon enkelvoud gevormd wordt als mbmbmbmbindikiri, en niet als 

*mpmpmpmpindikiri. De reconstructies met *b komen voor in zones B, H, K en R (cf. BLR 3), wat erop wijst 

dat dit een veel ouder fenomeen is dan het Proto-Kongo. Hoewel de reconstructie van *b een reflex 

lijkt te zijn van *p in het Proto-Bantoe, kunnen bovenstaande termen wel als reflex van *b 

beschouwd worden in de Kongo talen.  

 

• *t 

De stemloze alveolaire occlusief *t blijft, net zoals in de 17e-eeuwse variant, doorgaans behouden als 

/t/. Echter, in tegenstelling tot het Vocabularium zijn er in Bentley (1887; 1895) enkele gevallen 

gevonden waarin *t gereflecteerd wordt als zijn stemhebbende tegenhanger /d/. Het gaat hier om een 

eerder klein aantal woorden waarin /d/ gevolgd wordt door de klinkers /a/, /e/, /o/ of /u/. Normaal 

gezien komt /d/ enkel voor wanneer gevolgd door de voorklinker /i/, als allofoon van /l/. 

 

(143)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘schudden, beven, trillen’ *-tètem- dedema - - 

 ‘kloppen, slaan, beuken’ *-tὺυt-  doda - - 

 ‘scheuren’ → ‘uittrekken’ *-tokυd- dokola - - 

 ‘ophopen’ → ‘meer nemen 

dan nodig is’ 

*-tύt- duda - - 

 ‘donderen’ *-tὺtυm- 

(ook: *-dὺdυm-) 

duduma - - 

 ‘(uit)halen/-trekken’  

→ ‘ontwortelen’ 

*-tυkυmυn- dukumuna - - 
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• *d 

Ook in het Kisikongo beschreven door Bentley (1887) is de reguliere reflex van de stemhebbende 

alveolaire plosief *d de laterale approximant /l/. Analoog met het synchrone fonologische systeem, 

wordt *d gereflecteerd als /d/ wanneer voorafgegaan door de niet-gesloten voorklinker *ɩ, en niet als 

/r/ zoals in de 17e-eeuwse variant. 

 

144)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘eat’ *-dɩ-́   dia cudia/curia  -ria 

    curia  

 ‘weep’ *-d`ɩd-  dila curila -rila 

 ‘birdlime’ *-d`ɩmbo edimbu urimbu u-rimbu 

 ‘sign’ *-d`ɩmbò dimbu quirimbu ki-rimbu  

 

Een ander verschil met de variant is uit het Vocabularium is de aanwezigheid van /d/ voor de andere 

klinkers, i.e. /a/, /e/, /o/ en /u/, zoals besproken in het deel van de synchrone fonologie. Hoewel /d/ 

hier in de meeste gevallen een reflex is van *t, is het in enkele gevallen ook en reflex van *d (waar 

men dus normaal gezien /l/ zou verwachten). 

 

(145)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘loskomen’ → ‘springen’ *-dàmυk- damuka - - 

 ‘verspillen (van vloeistof)’ 

→ ‘vloeien’ 

*-dυkυmυk- dukumuka - - 

 ‘man’ → ‘dwaas’ *-dύngà dunga - - 

 ‘donderen’ *-dὺdυm- 

(ook: *-tὺtυm-) 

duduma - - 

 

Tenslotte zijn er ook enkele voorbeelden te vinden waarin *d gereflecteerd wordt als /t/, de stemloze 

variant van de alveolaire occlusief /d/, zowel enkelvoudig als geprenasaliseerd. Deze voorbeelden 

zijn echter te schaars om van een regelmatige klankverschuiving te spreken. 

 

(146)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘start, begin’ *-bádɩk- yatika, batika cúatica atika 

 ‘start, begin’ *-bánd- yantika, bantika cuandica andika 

 

• *g 

Ook Bentley’s (1887) variant kent twee reflexen voor *g, en de verdeling is gelijk aan die van het 

Vocabularium. Ook hier worden door Bentley (1887) meer glides genoteerd, maar dit wijst wellicht 

niet op een fonologische verandering. 

 

(147)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘walk’  *-gènd- kwenda, yenda, enda cuenda kwenda, enda 
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 ‘swim, bath’ *-jóg-  yowela 

yobela (Bako.) 

coela. ioéle oela  

 

Opmerkelijk is dit laatste voorbeeld, waar bij de Bakongo /b/ wordt gegeven als reflex van *g. Dit is 

waarschijnlijk geen rechtstreeks reflex van *g, maar een geval van analogische reanalyse. Dit moet 

dan gebeurd zijn op basis van de frequente correspondentie van /w/ in Kisikongo met /b/ bij de 

Bakongo, bijvoorbeeld in het prefix van klasse 2 of 14 (cf. supra). Naar analogie hiermee is de /w/ in 

-yowela dan gereanalyseerd naar /b/ in de variant van de Bakongo, ondanks het feit dat dit een reflex 

van *g is.  

  

• *j 

Ook *j heeft, gezien het ambigue karakter van zijn reconstructie (cf. supra), beide reflexen in de 

variant beschreven door Bentley (1887). Er zijn geen meldenswaardige verschillen met de 17e-

eeuwse variant. 

 

3.2.2.3 Bantoe Spirantizatie 

 

Bantoe Spirantizatie heeft hetzelfde resultaat in het Kisikongo uit de late 19e eeuw als in de Kikongo 

variant uit de 17e eeuw. Er zijn geen noemenswaardige verschillen te melden, uitgezonderd een enkel 

geval waar de spirantizatie niet plaatsneemt. Dit laat echter niet toe enige conclusies te trekken. 

 

 (148)  BLR Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘dig’ *-tím-  ttttima cussima sima 

 

3.2.2.4 Nasaalassimilatie 

 

Bentley’s (1887) variant kent ook diachrone nasalisatie, vergelijkbaar met de variant uit het 

Vocabularium. Enkelvoudige nasalen veroorzaken nasaalassimilatie (zie voorbeeld 149), maar de NC 

clusters niet. 

 

(149) 

 *-pύυmυd- > vumuna  ‘ademen, ademhalen’ 

 

 *-còmυd- > somona  ‘uittrekken => uithalen’ 

 

 *-kámυd- > kamuna  ‘uitwringen, persen, samendrukken’ 

 

Net zoals in de variant van het Vocabularium is de /ng/ cluster een ambigu geval. Normaal gezien 

veroorzaakt deze cluster geen assimilatie, maar verschillende voorbeelden (meer dan in het 

Vocabularium) zijn gevonden waarbij dit wel het geval is. Dit zijn mogelijk leenwoorden, maar de 
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eventuele taal van herkomst is onbekend. In verschillende gevallen worden minimale paren 

onderscheiden tussen de genasaliseerde en de niet-genasaliseerde vormen. Deze worden in (150) 

getoond. Merk op dat de woordparen in (150a, f) wel twee maal ongeveer dezelfde betekenis hebben, 

en voornamelijk vormelijk alterneren tussen een genasaliseerde en een niet-genasaliseerde extensie. 

Het tweede voorbeeld in (150f), zokona, is opmerkelijk, aangezien hier een genasaliseerde extensie 

wordt gebruikt zonder mogelijke nasaal die de nasalisatie kan veroorzaken. 

 

(150) 

 

geen 

nasalisatie 

Betekenis BLR  wel 

nasalisatie 

Betekenis BLR 

a. kungulakungulakungulakungula    ‘afvegen, 

afschuren, 

schoon-

maken’ 

*-kὺngυd- : 

‘het veld 

schoon-

maken, 

oogsten’  

↔ kungunakungunakungunakunguna    ‘vegen, 

schuren’ 

*-kὺngυd- : 

‘het veld 

schoonmaken, 

oogsten’  

           

b.  sangulasangulasangulasangula    ‘nemen, 

neerslaan (met 

een stok)’ 

- ↔ sangunasangunasangunasanguna    ‘verheugd zijn’ *-cáng-: 

‘verheugd 

zijn’ 

 sangulasangulasangulasangula ‘vanop een 

lange afstand 

doden’ 

-  sangunasangunasangunasanguna Cf. sangasangasangasanga:  

a) ‘mengen’ 

b) ‘een vreugde-

dans doen’ 

*-càng-: 

‘ontmoeten, 

mengen’ 

        

c. tungululatungululatungululatungulula ‘ontdekken, 

achterhalen’ 

- ↔ tungununatungununatungununatungununa ‘kijken, staren 

naar’ 

- 

 tungululatungululatungululatungulula ‘herbouwen’ *-tύng-: 

‘bouwen’ 

    

        

d. vengelekavengelekavengelekavengeleka ‘(deur) op een 

kier zetten’ 

*-pengυd-

 ‘deur 

openlaten’ 

*-péngɩk-

 ‘laten 

leunen’ 

↔ vengenekavengenekavengenekavengeneka ‘vertrekken, 

weggaan’ 

*-pèng-: 

‘vermijden, 

ontwijken’ 

              

e. wongolawongolawongolawongola Cf. wongawongawongawonga: 

‘angst, 

bedreiging’ 

*-jòngá: 

‘angst’ 

↔ wongonawongonawongonawongona    ‘grimassen’ *-gòng-: 

‘uitschreeuwe

n van pijn’ 

              

f. zokolazokolazokolazokola    ‘uithalen, 

uittrekken’ 

*-jòkυd-: 

‘uit het vuur 

halen, 

redden’ 

↔ zokonazokonazokonazokona    ‘uitpikken, 

uithalen (zoals 

maïs van de 

kolf’ 

- 
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Zoals eerder besproken meldt Bentley (1887) geen gebruik van de velaire nasaal /ŋ/ op zich, wat 

eventueel ook het verschil in nasalisatie kunnen verklaren. Verder onderzoek op het hedendaagse 

Kisikongo zal dit moeten uitwijzen. 

 

3.2.2.5 Regel van Meinhof 

 

Ook in de Kikongo variant van Bentley (1887) wordt de regel van Meinhof niet toegepast. Dit wordt 

geïllustreerd in onderstaand voorbeeld: 

 

(151)  Mbembo,  ‘begrafeniszang, lied’ 

En niet: *mmembo 

 

  Mbende,  ‘gestreepte muis’ 

 En niet: *mmende 

 

  Mbeni,  ‘vijand, tegenstander’  

En niet: *mmeni  

 

3.2.2.6 Regel van Kongo 

 

De regel van Kongo lijkt zich in de variant van Bentley (1887) wel systematisch toe te passen. Deze 

werd geformuleerd als NN → NC (cf. supra). Bentley merkt uitdrukkelijk op dat:  

 

 “Mb = m (light nasal) + m pure or b (see m). Mona, to see; mbona, a sight” (Bentley 

1887: 339). 

“Nd = light nasal + d or l or n pure. Nd is often a combination of the light nasal on n, 

pure, or d; n + nana = ndana; n + lula = ndula; n + danuka = ndanuka”. (Bentley 1887: 

366, eigen onderlijning)48 

 

Volgende voorbeelden tonen dat de regel van Kongo zich inderdaad toepast in de 19e-eeuwse 

variant: 

 

(152) *-món- ‘zien’ > mbona /N-mona/ ‘een zicht’ 

 *-náng- ‘wandelen’ > ndanga /N-nanga/ ‘verkenning’ 

 -nata ‘dragen’ → ndata /N-nata/ ‘manier van dragen’ 

 

                                                 
48 De vertaling van ndana werd niet opgenomen in het woordenboek (Bentley 1887; 1895). Het werkwoord nana betekent 

‘uitstrekken’. Het derivatief ndana zou bijgevolg iets zoals ‘manier van uitstrekken’ betekenen. 
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Dit zijn echter de enige voorbeelden die gevonden werden, en een systematische vergelijking met de 

17e-eeuwse variant is op basis hiervan niet mogelijk. Bovengeformuleerd citaat suggereert echter dat 

de regel zich wel systematisch toepast, in tegenstelling tot de 17e-eeuwse variant.  

 

3.2.3 Overzicht van de verschillen 

 

De belangrijkste verschillen wat betreft de fonologie tussen de 17e en de 19e-eeuwse variant kunnen 

als volgt samengevat worden: 

- De bilabiale fricatief /β/ maakt geen deel uit van de foneeminventaris van de 19e-eeuwse 

variant. Deze is (bijna) overal /v/. Bijgevolg heeft *p dezelfde reflex als *b voor de 

gesloten voorklinker *i, en als *b en *d voor de gesloten achterklinker *u. Dit 

onderscheid wordt wel gemaakt in de 17e-eeuwse variant. 

- De stemhebbende bilabiale plosief *b blijft vaker behouden in de 19e-eeuwse variant dan 

in de 17e-eeuwse variant, maar dit is mogelijk te wijten aan een verschil in omvang 

tussen het Vocabularium en de woordenboeken van Bentley (1887; 1895). Bentley 

(1887: 437) meldt dat de Bakongo vaker /b/ gebruiken.  

- Er zijn verschillende gevallen geattesteerd in de 19e-eeuw waarin /d/ in contrastieve (i.e. 

betekenisonderscheidende) distributie staat met /l/. Deze klanken komen in de 17e-

eeuwse variant enkel voor in complementaire distributie, en zijn dus allofonen.  

- In deze gevallen is /d/ een reflex van *d of *t, die in de 17e-eeuwse variant in dezelfde 

fonologische context uitsluitend resp. als /l/ of /t/ worden gereflecteerd. 

- De alveolaire trill /r/ maakt geen deel uit van de foneeminventaris van de 19e-eeuwse 

variant en is overal vervangen door de alveolaire dentaal /d/. 

- Klinkerharmonie is vaker geattesteerd in de 19e-eeuwse variant, vooral op diachroon 

niveau. 

- De combinatie /n/ + /l/ komt systematisch voor in de 19e-eeuwse variant, en niet in de 

17e-eeuwse. Dit is een morfologische verandering, waarin het nominaal prefix mumumumu- van 

klasse 1 en 3 geëvolueerd is naar NNNN’-. Cf. infra. 
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3.33.33.33.3     Hedendaags Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995)Hedendaags Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995)Hedendaags Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995)Hedendaags Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995)    

3.3.1 Synchrone fonologie 

3.3.1.1 Segmentale fonologie 

a) Klinkers 

Het klinkersysteem is identiek aan dat van de 17e-eeuwse variant, en telt 5 klinkers. Klinkerlengte 

speelt een betekenisonderscheidende rol, zoals volgende minimale paren uit Ndonga (1995: 29-30) 

illustreren: 

 

(153) bákà,  ‘nemen’  vs. bàákà,  ‘vernietigen’ 

 kólà,  ‘rijp worden’ vs. kòólà,  ‘plukken’ 

 búlà,  ‘spelen’  vs. bùúlà,  ‘doen barsten, breken’ 

 

b) Consonanten 

De foneeminventaris van de consonanten van het hedendaagse Kisikongo kan op basis van Ndonga 

Mfuwa (1995: 30) als volgt weergegeven worden: 

 

(154)  bilabiaal labio-dentaal alveolair palataal velair 

 plosief p b  t d  k 

 nasaal m  n   

 trill  f v s z   

 fricatief      

 affricaat      

 lat. approximant   l   

 approximant w   y  

 geprenasal. 

plosief 

mp mb  nt nd   

 geprenasal. 

fricatief 

 mf mv ns nz  nk ng 

 geprenasal. lat. 

approximant 

     

 geprenasal. trill      

 

Dit is in essentie dezelfde foneeminventaris als diegene die gereconstrueerd werd op basis van 

Bentley (1887; 1895) voor het 19e-eeuwse Kisikongo, met als enige verschil dat hier de allofonen /ʃ/ 

en /ʒ/, hun genasaliseerde varianten /nʃ/ en /nʒ/, en de affricaat /tʃ/ - allofonen van respectievelijk /s/, 

/z/, /ns/, /nz/ en /t/, voor de gesloten voorklinker /i/ - niet vermeld staan.  
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3.3.1.2 Morfofonologie 

a) Allofonen van /l/ 

 

Het hedendaags Kisikongo kent dezelfde allofonen van de laterale approximant /l/ als de variant 

beschreven door Bentley (1887; 1895). /l/ wordt als /d/ gerealiseerd wanneer gevolgd door de 

gesloten voorklinker /i/ (cf. Ndonga Mfuwa 1995: 36), of wanneer voorafgegaan door een niet-

syllabische nasaal (cf. Ndonga Mfuwa 1995: 32). 

 

(155)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 36) 

 /-sállll-ìs-à/ → -sàddddìsà  ‘helpen’ 

 /-wúllll-ìk-à/ → -wúddddìkà  ‘breken (intrans.)’ 

 

(156)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 33) 

 /N-lùngù/ → ndùngù  ‘peren’ 

 

b) Nasaalassimilatie 

 

Het moderne Kisikongo kent ook dezelfde regels voor nasaalassimilatie als de 19e-eeuwse variant. 

Ook hier kan zowel de eerste als de tweede consonant van de stam nasaalassimilatie veroorzaken op 

de extensie. 

 

(157)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 36) 

 /-ník-ìllll-à/ → -níkìnnnnà  ‘vermalen, fijn stampen voor’ 

 /-mán-ìllll-à/ → -mánìnnnnà  ‘beëindigen voor’  

 

c) Klinkerharmonie 

 

Dezelfde regels van klinkerharmonie als in Bentley (1887; 1895) worden toegepast (Ndonga Mfuwa 

1995: 35-36).  

 

(158)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 35-36) 

 /-vónd-ìllll-à/ → -vóndèlà  ‘doden voor’ 

 

Ook hier ondergaat het passiefsuffix in de perfectief vervoeging klinkerharmonie wanneer 

voorafgegaan door de middenklinkers /e/ of /o/, net zoals in de 17e en 19e-eeuwse variant. Dit wordt 

geïllustreerd in volgend voorbeeld: 

 

(159)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 171) 

    O munzo mukotelO munzo mukotelO munzo mukotelO munzo mukoteloooo    kwa mbwakwa mbwakwa mbwakwa mbwa    

 O mu-n-zo  mu-kot-idi-u   ku-a m-bwa 



98 

 

 AUG NP18-NP9-huis VP18-binnengaan-PERF-PASS door NP9-hond 

 ‘Een hond is binnengegaan in het huis.’ 

 

d) Klinkercontact 

Dezelfde regels van klinkercontact als beschreven voor de 19e-eeuwse variant in Bentley (1887; 

1895) worden toegepast in deze variant (Ndonga Mfuwa 1995: 34). Bijgevolg gelden dezelfde 

voorbeelden als in (59) hierboven, zij worden hier niet meer herhaald. 

 

e) Regel van Meinhof 

De regel van Meinhof past zich niet toe in de hedendaagse Kisikongo variant. 

 

f) Regel van Kongo 

Ndonga Mfuwa (1995: 32) stelt als regel dat een niet-syllabische nasaal gevolgd door de bilabiale 

nasaal /m/ gerealiseerd wordt als /mb/, en wanneer gevolgd door de alveolaire nasaal /n/, als /nd/. 

Met andere woorden, de regel van Kongo past zich ook toe in de hedendaagse Kisikongo variant. 

Volgend voorbeeld illustreert dit: 

 

(160)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 265) 

    Nánì ndàtàNánì ndàtàNánì ndàtàNánì ndàtà        

 Nánì N-nàt-à 

 Wie VP.1enk-dragen-SBJV 

 ‘Dat ik wie drage?’ 

 ‘Wie moet ik dragen?’ 

 

g) Enkele imbricatieregels bij de werkwoordsvervoeging (naar Ndonga Mfuwa 1995: 36-

43) 

Over het algemeen kan men stellen dat er meer imbricatieregels toegepast worden in het hedendaags 

Kisikongo dan in de 17e-eeuwse Kikongo variant uit het Vocabularium. (Een vergelijking met de 

19e-eeuwse variant is niet mogelijk wegens een tekort aan gegevens). 

 

Ndonga Mfuwa (1995: 36) meldt verplichte imbricatie voor het werkwoord lánda, ‘volgen’, dat geen 

imbricatie kent in de 17e-eeuwse variant. Bovendien meldt hij optionele imbricatie voor de 

werkwoorden opgelijst in (161), die geen imbricatie kennen in de 17e-eeuwse variant (zie voorbeeld 

162). 

 

(161)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 38) 

 -kámb- , ‘zeggen’ 

 -káng-,   ‘sluiten, binden’ 

 -lám-,   ‘kleven, plakken’ 
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 -váng-,  ‘doen’ 

 

(162)  Infinitief Perfectief Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘volgen’ culanda ndandiri [ndandiri] /N-land-IDI/ 

 ‘binden’ cucanga ncangúiri [ŋkaŋgiri] /N-kang-IDI/ 

 ‘doen’ cubhanga npanguiri [mpaŋgiri] /N-vang-IDI/ 

 

 

3.3.2 Diachrone fonologie 

3.3.2.1 Klinkerveranderingen 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen gevonden wat betreft de diachronische verandering van 

het klinkersysteem tussen het 19e-eeuwse en het huidige Kisikongo. De verder geëvolueerde 

klinkerharmonie uit de 19e eeuw is bewaard gebleven (cf. vb. 163), maar er werden geen gevallen 

gevonden waarin deze klinkerharmonie nog verder evolueerde in de huidige variant. 

  

(163)  BLR 17e-eeuwse variant 

(Vocabularium) 

19e-eeuws 

Kisikongo 

(Bentley 1887) 

Hedendaags Kisikongo 

(Ndonga Mfuwa 1995) 

 ‘vrouw’ *-káíntύ muquentuuuu    nkentoooo nkentoooo 

 

3.3.2.2 Consonantveranderingen 

Ook wat betreft de consonantveranderingen werden geen noemenswaardige verschillen gevonden 

met de 19e-eeuwse variant. Hieronder een kort overzicht van *p, *b, *t, *d, *j en *g, i.e. 

klankveranderingen die niet helemaal duidelijk zijn voor de 17e en 19e-eeuwse varianten. 

 

• *p 

De regelmatige reflex van *p is net zoals in Bentley’s (1887) variant /v/, zoals blijkt uit voorbeeld 

(164). Er werden geen voorbeelden gevonden waarin *p gereflecteerd wordt als /b/ of /p/, zoals het 

geval is in de 19e-eeuwse variant (cf. voorbeelden (138-39) supra). Er werden echter ook geen 

tegenvoorbeelden hiervan gevonden, en verder onderzoek is vereist om een eventuele verdere 

evolutie te bepalen. 

 

Klankregel:  *p > v / V_V [-gesloten] 
(164)  BLR Hedendaags Kisikongo 

(Ndonga Mfuwa 1995) 

 ‘branden’ *-pɩ-́ -ví- 

 ‘beëindigen’ *-pύ- -vú- 

 ‘doen’ *-páng- -váng- 
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• *b 

De twee mogelijke reflexen van *b in de 17e-eeuwse en de 19e-eeuwse variant, i.e. Ø en /v/,  zijn ook 

geattesteerd in het hedendaags Kisikongo, zoals getoond wordt in het volgende voorbeeld: 

 

Klankregel:  *b > Ø / V_V [-gesloten] 

  *b > b / V_V [-gesloten] 

(165)  BLR Hedendaags Kisikongo 

(Ndonga Mfuwa 1995) 

a. NP kl.14 *bὺ- ù- 

 ‘ziek zijn’ *-béed- -yèélà 

b. ‘vallen’ *-bὺ- -bú- 

 ‘vernietigen’ *-bàag-  -bàák- 

 ‘nemen’ *-bàk- -bák- 

 

• *t en *d 

Er werden geen onregelmatige reflexen voor de alveolaire plosieven gevonden, zoals wel het geval 

was in de 19e-eeuwse variant (cf. voorbeelden (143) en (144) supra). Verder onderzoek moet 

uitwijzen of hier al dan niet verandering in is gekomen. 

 

• *j 

Ook beide reflexen van *j komen voor in het hedendaags Kisikongo, zoals getoond wordt in volgend 

voorbeeld: 

 

Klankregel:  *j > Ø / V_V [-gesloten] 

  *j > z / V_V [-gesloten] 

(166)  BLR Hedendaags Kisikongo 

(Ndonga Mfuwa 1995) 

a. ‘zingen’ *-jɩḿbɩd- yímbìlà 

 ‘dief’ *-jíbì mú-ìvì 

 ‘bladeren’ *-kájá mà-káyà 

b. ‘eergisteren’ *-jύύdì zúzì 

 

• *g 

De stemhebbende velaire occlusief *g, ten slotte, heeft ook zowel Ø als /k/ als reflex in het 

hedendaagse Kisikongo. Eén opmerkelijk geval betreft de reflex voor *-gàmb-, ‘spreken’. Hierin 

wordt *g in het hedendaagse Kisikongo als /k/ gereflecteerd, maar in de 17e-eeuwse variant als Ø. 

 

(167)  BLR Hedendaags Kisikongo  

(Ndonga Mfuwa 1995) 

Vocabularium 

 ‘zeggen, spreken’ *-gàmb- -kámb- cuambila 
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3.3.2.3 Bantoe Spirantizatie 

 

Er werden geen verschillen gevonden met de 17e of 19e-eeuwse variant wat betreft Bantoe 

Spirantizatie. 

 

3.3.2.4 Nasaalassimilatie 

 

Er werden geen voorbeelden van diachrone nasaalassimilatie gevonden in het werk van Ndonga 

Mfuwa (1995). Dit betekent geenszins dat dit niet voorkomt in het hedendaags Kisikongo, maar is 

hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een tekort aan data.  

 

3.3.2.5 Regel van Meinhof 

 

De regel van Meinhof past zich ook niet diachroon toe in de hedendaagse Kisikongo variant: 

 

(168)  nzámbà, ‘olifant’ < *-jàmbá 

 En niet: n(n)amba 

 

  mbànzá, ‘stad’  < *-bánjá 

 En niet: m(m)banza 

 

3.3.2.6 Regel van Kongo 

 

Ook op diachroon niveau werd de regel van Kongo geattesteerd in de hedendaagse Kikongo variant, 

zoals getoond wordt in het volgende voorbeeld: 

 

(169)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 33) 

 

 /N-mónà/ > /mbónà/ ‘manier van kijken’ 

 /N-nátà/ > /ndátà/  ‘manier van transporteren’ 

 

3.3.3 Overzicht van de verschillen 

 

 

Deze subsectie heeft getoond dat het hedendaagse Kisikongo zeer weinig verschilt van het 19e-

eeuwse Kisikongo als beschreven door Bentley (1887; 1895). Echter, een volledige vergelijking zal 

slechts mogelijk zijn wanneer genoeg fonologische data voor de hedendaagse Kisikongo variant 

beschikbaar zijn.  
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3.43.43.43.4 Kisolongo (TavKisolongo (TavKisolongo (TavKisolongo (Tavares 1915; Lembe 2007)ares 1915; Lembe 2007)ares 1915; Lembe 2007)ares 1915; Lembe 2007)    

3.4.1 Synchrone fonologie 

3.4.1.1 Segmentale fonologie 

a) Klinkers 

 

Het Kisolongo kent een 5 klinkersysteem, net zoals alle andere reeds besproken Kikongo varianten. 

Tavares (1915: 2) vermeldt een lichte nasalisatie van de klinkers wanneer gevolgd door een 

nasaalconsonantcluster.49  

 

Lembe (2007) observeert betekenisonderscheidende klinkerlengte (zie voorbeeld 118). Klinkerlengte 

wordt niet behandeld, noch genoteerd door Tavares (1915). 

 

(170)        (Lembe 2007: 86) 

Sála,  ‘werken’ vs. sáála,  ‘blijven’ 

Lúka,  ‘braken’  vs. lúuka,  ‘intelligent zijn’ 

Kóla,  ‘groeien’  vs.  kóola,  ‘plukken 

 

b) Consonanten 

(171)  bilabiaal labio-

dentaal 

alveolair palataal velair 

 plosief p b  t d  k 

 nasaal m  n   

 trill      

 fricatief β f v s z ʃ ʒ  

 affricaat    tʃ  

 lat. approximant   l   

 approximant w   y  

 geprenasal. 

plosief 

mp mb  nt nd  nk ng 

 geprenasal. 

fricatief 

 mf mv ns nz   

 

Deze foneeminventaris is gebaseerd op de beschrijvingen van Tavares (1915) en Lembe (2007), die 

gelijk zijn aan elkaar, en weinig verschillen toont met de andere reeds besproken Kikongo varianten. 

                                                 
49 Deze nasalisatie is volgens Tavares (1915: 2) lichter dan in het Portugees, en neemt ook plaats over woordgrenzen heen: 

“Para que tal nasalação tenha lugar, indispensável se trone que o m seja imediatamente seguido doutra consonante. A 

nasalação das vogais tem lugar ainda que estas sejam final de palavra antecedente” (Tavares 1915: 2). Eigen vertaling: “de 

voorwaarde van deze nasalisatie is dat m onmiddellijk wordt gevolgd door een andere consonant. De nasalisatie van de 

klinkers heeft plaats zelfs wanneer deze het einde van het vorige woord vormen.”  
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Het voornaamste verschil met de foneeminventarissen van het Kisikongo (Bentley 1887; Ndonga 

Mfuwa 1995) is de aanwezigheid van de stemhebbende bilabiale fricatief /β/, die ook voorkomt in de 

variant van het Vocabularium. Tavares (1915: 3) zegt hierover: “Esta consonante [v], antes de e, i, u, 

é, em geral, mais labial que lábiodental”. 50 Het is hierdoor niet duidelijk of ook de labiodentale 

fricatief /v/ voorkomt volgens Tavares (1915). Lembe (2007), echter, maakt wel een duidelijk 

onderscheid tussen beide fonemen: 
 

Le kikongo distingue entre le V labio-dental qui ressemble au V français et un autre /v /, qui n'existe 

pas en français. Celui-ci se prononce des deux lèvres et non en joignant la lèvre inférieure et les dents 

de la mâchoire supérieure. Il importe de bien distinguer entre le labiodental v et la fricative sonore / 

v/, car ce /v/ provoque des changements euphoniques que le v français. Ex: Vátá [i.e. vata], cultiver et 

vata [i.e. βata], village (Lembe 2007: 83).  

 

Dit zijn echter de twee enige voorbeelden die gegeven worden, en vreemd genoeg corresponderen 

beiden met het <bh> grafeem in het Vocabularium, waarvoor de klank van de stemhebbende 

bilabiale fricatief /β/ werd gereconstrueerd: 

 
(172) Vocabularium Fonetische reconstructie Kisolongo 

(Lembe 2007) 

 

 cubhata [kuβata] [vata] ‘bewerken’ 

 ebhata [eβata] [βata] ‘dorp, huizen’ 

 

Net zoals in het 19e-eeuwse Kisikongo komt de alveolaire occlusief /d/ niet enkel voor in 

allofone variatie met /l/, maar zijn er ook enkele uitzonderlijke gevallen waarin het 

voorkomt voor een andere klinker dan /i/. Lembe (2007: 90) meldt de werkwoorden dasuka, 

‘zich kwaad maken’ en dumuka, ‘springen’. Er werd echter van geen van beiden een PB 

reconstructie gevonden, en het is dus niet duidelijk of deze reflexen zijn van *d of *t, zoals 

in de 19e-eeuwse variant (cf. supra). Tavares (1915) meldt geen zulke woorden. 
 

Ook geeft Lembe (2007: 318-319) enkele woorden beginnend met de stemloze bilabiale occlusief /p/, 

een klank die niet als foneem voorkomt in de 17e-eeuwse variant, maar wel in het 19e-eeuwse 

Kisikongo. Hier werden echter ook geen reconstructies van gevonden (cf. infra). Ook hier meldt 

Tavares (1915) geen zulke gevallen. 

 

(173) Lembe (2007)  

 páaka ‘vernederen’ 

 páalá ‘beëindigen’ 

 péeka ‘jagen’ 

 pîii ‘stilte, kalmte’ 

 piúka ‘donker, somber worden’ 

                                                 
50 Eigen vertaling: “Deze consonant [v], voor e, i, u, en, in het algemeen, is eerder labiaal dan labiodentaal.” 
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3.4.1.2 Morfofonologie 

a) Allofonen van /l/ 

In het Kisolongo bestaat dezelfde allofonische variatie van /l/, die als /d/ wordt gerealiseerd wanneer 

gevolgd door de gesloten voorklinker /i/. Er werden geen voorbeelden van /l/ voorafgegaan door een 

niet-syllabische nasaal, wat in de andere varianten gerealiseerd wordt als /nd/.  

         

(174)      (uit: Tavares 1915: 60, 95) 

       

 sumbila ‘kopen voor’ → sumbidila /sumb-il-il-a/ ‘kopen voor door middel van’ 

 bala ‘vertellen’ → mbadi /N-bal-i. ‘verteller’ 

 

b) Nasaalassimilatie 

Ook /l/ of /d/ worden hier gerealiseerd als /n/ wanneer voorafgegaan door een nasaal in de kern. 

Lembe (2007) geeft hiervan geen voorbeelden, en Tavares (1915) enkel werkwoorden waarvan C2 

een nasaal is. Het is dus niet duidelijk of ook C1 nasalisatie kan veroorzaken. Wel wordt getoond dat 

een extensie tussen de kern en de genasaliseerde extensie de nasalisatie niet verhinderd. Zie volgende 

perfectiefvormen: 

    

(175) Infinitief  Perfectief Dieptestructuur (uit: Tavares 1915: 50) 

 kama → -kamini /-kam-idi/ ‘drukken’ 

 kana → -kanini /-kan-idi/ ‘beloven’ 

 simika → -simikini /-sim-ik-idi/ ‘vastmaken’ 

 tuma → -tumini /-tum-idi ‘zenden’ 

 

c) Klinkerharmonie 

Dezelfde synchrone klinkerharmonie als in de andere varianten wordt toegepast in het Kisolongo, 

zoals geïllustreerd wordt in volgende perfectiefvormen: 

          
(176) Infinitief  Perfectief Dieptestructuur (uit: Tavares 1915: 49) 

 lemba → -lembele /-lemb-idi/ ‘besprenkelen’ 

 kenda → -kendele /-kend-idi/ ‘snijden’ 

 vonda → -vondele /-vond-idi/ ‘doden’ 

 

Het Kisolongo kent ook klinkerharmonie in de passiefconstructies van de perfectief, zie volgend 

voorbeeld (uit: Tavares 1915: 59): 

          

(177) Perfectief actief  Perfectief passief Dieptestructuur  

 mpovele → mpovelo /N-vov-idi-u/ ‘mij werd gezegd’ 
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d) Klinkercontact 

Gevallen van klinkercontact worden niet (uitvoerig) behandeld door Tavares (1915) of Lembe 

(2007), maar volgende voorbeelden tonen dat dezelfde regels van klinkercontact als in het Kisikongo 

zich ook voordoen in deze variant.  

 

• /u/ + /o/ /u/ + /o/ /u/ + /o/ /u/ + /o/ → /o/→ /o/→ /o/→ /o/    

 

(178) Mongo,  ‘berg’   /mu-ongo/ 

 Koko,  ‘arm, hand’  /ku-oko/ 

 

• /a/ + /o/ /a/ + /o/ /a/ + /o/ /a/ + /o/ → /o/→ /o/→ /o/→ /o/    

 

(179) Moko,  ‘armen, handen’  /ma-oko/ 

 

• /a/ + /u/ /a/ + /u/ /a/ + /u/ /a/ + /u/ → /u/→ /u/→ /u/→ /u/    

 

(180) Vuma, ‘plaats, positie, ruimte’ /va-uma/ 

 

• /a/ + /i/ /a/ + /i/ /a/ + /i/ /a/ + /i/ → /e→ /e→ /e→ /e////    

 

(181) Menu, ‘tanden’   /ma-inu/ 

Mesu, ‘ogen’   /ma-isu/ 

 

• /a/ + /e/ /a/ + /e/ /a/ + /e/ /a/ + /e/ → /e/→ /e/→ /e/→ /e/    

(182)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    vond’e ngombe eiivond’e ngombe eiivond’e ngombe eiivond’e ngombe eii    

 vond-a  e N-gombe e-i 

 doden-FN AUG NP9.koe DEM-PP9 

 ‘Slacht deze koe!’ 

 

e) Regel van Meinhof 

De regel van Meinhof zal enkel diachroon besproken worden (cf. infra), aangezien geen synchrone 

voorbeelden van het wel of niet toepassen van de regel gevonden zijn.51  

 

 

 

                                                 
51 Hiervoor is een werkwoordsvervoeging in de 1e persoon enkelvoud nodig van een werkwoord beginnend met een 

stemhebbende consonant, gevolgd door een stemhebbende NC cluster in de volgende syllabe. Tavares (1915: 52-58) geeft 

enkel extensieve voorbeelden van werkwoordsvervoegingen van sumba, ‘kopen, kenda, ‘snijden’, tuma, ‘zenden’ en sona, 

‘schrijven’. Lembe (2007) geeft geen werkwoordsvervoegingen. 
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f) Regel van Kongo 

De regel van Kongo zal enkel diachroon besproken worden (cf. infra), aangezien geen synchrone 

voorbeelden van het wel of niet toepassen van de regel gevonden zijn.52  

 

g) Enkele imbricatieregels bij de werkwoordsvervoeging  

Noch Taveres (1915), noch Lembe (2007) geven voldoende gegevens om de imbricatieregels die 

besproken werden voor de andere Kikongo varianten te vergelijken met het Kisolongo. Tavares 

(1915: 104-105) suggereert echter dat er veel onregelmatigheden bij de perfectiefvervoeging 

voorvallen, vooral bij afgeleide werkwoorden. Dit lijkt overeen te komen met de behandelde 

werkwoorden in de reeds besproken varianten. Tavares (1915) argumenteert het als volgt: 
 

Por verbos irregulares do kikongo entendem se queles que formam o seu pretérito perfeito indefinido 

de um modo irregular, ou os que admitem, além du pretérito regular, um outro irregular. Há bastantes 

verbos nestas condições, principalmente entre os verbos derivados. Como a conjugação de tais verbos 

nada tem de singular, pois que apenas há diferença na formação do pretérito, limitamos nos a dar a 

conjugação completa dos verbos kala (estar) e ina (ser) [...] (Tavares 1915: 104-105)53 
 

3.4.2 Diachrone fonologie  

3.4.2.1 Klinkerveranderingen  

 

Slechts één opmerkelijk verschil werd geobserveerd wat betreft diachrone klinkerverandering tussen 

het Kisolongo en het Kisikongo, dit met betrekking tot klinkerverhoging en klinkerharmonie. Zoals 

eerder besproken wordt een finale /e/ of /o/ verhoogd naar respectievelijk /i/ of /u/, tenzij deze wordt 

voorafgegaan door een middenklinker in de voorgaande syllabe. In dit geval wordt de 

klinkerharmonie behouden. De voorbeelden in (183) tonen vijf gevallen waarin klinkerharmonie niet 

wordt toegepast in het Kisolongo van de vroege 20e eeuw. Dit is opmerkelijk, aangezien deze 

klinkerharmonie wel wordt toegepast in beide Kisikongo varianten (Bentley 1887; Ndonga Mfuwa 

1995), maar niet (altijd) in de 17e-eeuwse variant. In dit opzicht lijken het Kisolongo en de 17e-

eeuwse variant meer op elkaar. Echter, het gaat hier om een geval van shared retention, en geen 

shared innovation, en is daarvoor historisch minder relevant. Een bijkomende belangrijke opmerking 

                                                 
52 Hiervoor is een werkwoordsvervoeging in de 1e persoon enkelvoud nodig van een werkwoord beginnend met een nasaal. 

Dit wordt niet gegeven door Tavares (1915) of Lembe (2007), cf. voetnoot 51 hierboven.  
53 Eigen vertaling: “Onder onregelmatige werkwoorden in het Kikongo worden deze werkwoorden verstaan die in hun 

perfectiefvervoeging een onregelmatige vorm hebben, of die naast een regelmatige vorm ook een onregelmatige vorm 

toelaten. Er zijn vele zulke werkwoorden, voornamelijk onder de afgeleide werkwoorden. Aangezien een vervoeging van 

zulke werkwoorden niets bijzonder is, gezien er nauwelijks verschil is met de [regelmatige] vorm van het perfectief, 

beperken we ons hier tot de vervoeging van de werkwoorden kala (zijn, zich bevinden) en ina (zijn) […]”. De 

werkwoorden voor ‘zijn’ worden onvoldoende besproken in de andere varianten om een systematische vergelijking te 

maken. 
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is dat in de 21e-eeuwse Congolese variant van het Kisolongo (Lembe 2007) de klinkerharmonie wel 

plaatsvindt, net zoals in de latere Kisikongo varianten (Bentley 1887; Ndonga Mfuwa 1995). Dit 

verschil kan zowel geografisch als historisch bepaald zijn, en nieuw veldwerk op de actuele 

Angolese Kisolongo variant is vereist om te bepalen of de klinkerharmonie zich ook in deze regio 

verder heeft voltrokken. 

 

(183)  BLR Kisolongo  

(Angola, 

1915) 

Bentley 

(1887) 

Ndonga 

Mfuwa 

(1995) 

Vocabularium 

(1652) 

Kisolongo 

(DRC, 

2007) 

 ‘oog’ *-jícò disu, mesuuuu  

 

disu, mesoooo - riso/diso 

risu/disu 

messoooo 

disu, mesoooo 

 ‘tand’ *-jínò

  

dinu, menuuuu  

 

dinu, menoooo - rino/dino 

menoooo 

/, menoooo 

 ‘vrouw’ *-káíntὺ nkentuuuu nkentoooo nkentoooo muquentuuuu nkéentoooo 

 ‘kleinkind

’ 

- ntekúluuuu ntekoloooo  mu-tekuluuuu 

(VW&P) 

ntékoloooo 

 ‘drempel 

(van 

deur)’ 

*-jédò mueluuuu    mweloooo - mweloooo    

(VW&P) 

mweloooo 

 

Deze observaties zijn ook relevant voor de analyse van klinkerverhoging. Er werd eerder gesteld dat 

een finale /o/ of /e/ verhoogd werd naar respectievelijk /u/ of /i/, tenzij deze werd voorafgegaan door 

een middenklinker in de vorige syllabe. Een andere mogelijke analyse is dat de klinkerverhoging in 

de eerste plaats werd toegepast in alle gevallen, en dat klinkerharmonie pas later plaatsnam en enkele 

van de veranderingen onder invloed van de regel van klinkerverhoging ongedaan maakte. Dit lijkt 

toepasbaar op het geval van het vroege 20e-eeuwse Kisolongo, waar voor *-jícòjícòjícòjícò, ‘oog’ en *-jínòjínòjínòjínò, 

‘tand’ zowel in het enkelvoud als in het meervoud de klinkerverhoging plaatsneemt, ondanks de 

middenklinker /e/ in de meervoudsvormen (i.e. mesu en menu). Dit verklaart echter niet waarom in 

de 17e-eeuwse variant de klinkerverhoging niet plaatsvindt bij de enkelvoudsvormen. Dit is mogelijk 

een reanalyse op basis van de meervoudsvorm, maar dit valt niet te verzoenen met het feit dat in de 

latere varianten van zowel het Kisikongo (Bentley 1887; Ndonga Mfuwa 1995) als het Kisolongo 

(Lembe 2007), de klinkerverhoging wel plaatsvindt in de enkelvoudsvorm. 

 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het aantal voorbeelden erg beperkt is, en meer data voor 

het Kisolongo vereist zijn om een grondige vergelijking te maken wat betreft de klinkerharmonie in 

de verschillende Angolese Kikongo varianten. 
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3.4.2.2 Consonantveranderingen   

 

Er werden weinig verschillen opgemerkt met de reeds besproken Kikongo varianten wat 

betreft de diachronische evolutie van de consonanten. Dit is waarschijnlijk deels te wijten 

aan het zeer geringe aantal gegevens dat voor de Kisolongo variant beschikbaar was in het 

huidige onderzoek.  

 

• *p 

De stemloze bilabiale plosief heeft drie verschillende reflexen in de 19e-eeuwse Kisikongo variant. 

De regelmatige reflex is in het Kisolongo is /β/ of /v/, zie voorbeeld (184). Het is moeilijk een 

onderscheid tussen beide fonemen te maken. De reden hiervoor is dat Tavares (1915: 3, cf. supra) 

wel een opmerking over de bilabiale fricatief maakt, maar geen onderscheid maakt in de schrijfwijze 

tussen /β/ en /v/. Lembe (2007: 83, cf. supra), maakt gebruik van een idiosyncratische spelling, i.e. 

<V> voor de labiodentale fricatief en <v> voor de bilabiale fricatief. Hij lijkt dit echter niet 

consequent toe te passen.54 Het enige minimale paar dat hij geeft is [vata], ‘grond bewerken’ vs. 

[βata], ‘dorp’ (Lembe 2007: 83). Enkel van dit laatste werd een PB reconstructie gevonden, zie 

voorbeeld (184).  

 

(184) Betekenis BLR Tavares (1915) Lembe (2007) 

 ‘dorp’ *-pátà vata vata [βata] 

 ‘grond bewerken’ - - Vata [vata] 

 ‘veld’ *-pɩá di-via divia 

 ‘doen, maken’ *-páng- vanga vánga 

 ‘praten, spreken’ *-póp- vova vóova 

 

Verder onderzoek met nieuwe data is vereist om de distributie tussen /v/ en /β/ in het Kisolongo 

nauwkeurig te beschrijven. 

 

Verschillend van de Kisikongo variant werden hier geen voorbeelden gevonden van /b/ als reflex van 

*p, maar dit is mogelijk te wijten aan een tekort aan data. Ook hier is verder onderzoek vereist. 

 

Lembe (2007: 318-119) geeft enkele woorden die beginnen met de bilabiale occlusief /p/. Eerder 

werd aangetoond dat deze voor het Kisikongo reflexen zijn van *p. Echter, er werd voor geen van 

deze Kisolongo woorden een reconstructie gevonden in BLR: 

 
(185) Lembe (2007)  BLR 

 páaka ‘vernederen’ - 

 páalá ‘beëindigen’ - 

                                                 
54 Het gebruik van een hoofdletter bij Lembe (2007) is bepaald door de beginpositie in de zin, en niet door de fonetische 

waarde /β/ of /v/.  



109 

 

 péeka ‘jagen’ - 

 pîii ‘stilte, kalmte’ - 

 piúka ‘donker, somber worden’ - 

 

• *b 

De stemhebbende bilabiale plosief *b lijkt ook in het Kisolongo twee mogelijke reflexen te hebben. 

Enerzijds is de regelmatige reflex Ø, wat bijvoorbeeld blijkt uit het prefix van klasse 14, uuuu-, reflex 

van *bὺ- (cf. Schadeberg 2003b: 149). Anderzijds blijft het in sommige gevallen ook behouden, wat 

blijkt uit volgende voorbeelden: 

 

(186)  BLR Tavares (1915) Lembe (2007) 

 ‘nemen, grijpen, begrijpen’ *-bàk-  baka báaka 

 ‘letten op’ *-kéb-   - keba 

 

• *t en *d 

In de 19e-eeuwse Kisikongo variant beschreven door Bentley (1887) zijn de alveolaire occlusieven 

/d/ gevolgd door een klinker verschillend van /i/ ofwel een reflex van *t, ofwel van *d (cf. supra). 

Echter, voor de enkele gevallen die Lembe (2007) geeft werd geen reconstructie gevonden: 

 

(187) Lembe (2007)  BLR 

 dasuka ‘zich kwaad maken’ - 

 dumuka ‘springen’ - 

 

• *j 

De twee mogelijke reflexen van *j, i.e. Ø en /z/, komen ook voor in het Kisolongo:  

 

(188)  BLR Tavares (1915) Lembe (2007) 

 ‘zingen’ *-jɩḿbɩd- - yimbila 

 ‘ding’ *-jύmà  kiuma kiuma 

 ‘(in stukken) snijden’ *-jéng zenga zéénga 

 

• *g 

De twee mogelijke reflexen van *g, i.e. Ø en /k/, komen ook voor in het Kisolongo:  

 

(189)  BLR Tavares (1915) Lembe (2007) 

 ‘gaan, wandelen’ *-gènd- kuenda kwenda 

 ‘man’ *-bàgàdà mbakala mbakala 
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3.4.2.3 Bantoe Spirantizatie 

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen met de andere Kikongo varianten wat betreft Bantoe 

Spirantizatie. 

3.4.2.4 Nasaalassimilatie   

 

Voorbeelden van diachrone nasaalassimilatie worden nauwelijks gegeven. Dit wil uiteraard niet 

zeggen dat diachrone nasaalassimilatie niet voorkomt in het Kisolongo, en verder onderzoek is 

wellicht in staat wel voorbeelden te verschaffen. Tavares (1915: 110) geeft enkel het werkwoord -

somona, echter zonder vertaling. Dit werkwoord werd eerder vertaald als ‘uithalen’ in het Kisikongo 

(cf. voorbeeld 149 supra). 

 

3.4.2.5 Regel van Meinhof   

 

Volgende voorbeelden tonen dat de regel van Meinhof zich niet diachroon toepast in beide 

Kisolongo varianten:  

 

(190)  Mbéndi,  grote gestreepte rat   (uit: Lembe 2007: 152) 

En niet: *m(m)éndi 

 

  Mbembo,  ‘begrafeniszang, lied’   (uit: Tavares 1915: 146) 

 En niet: *m(m)embo 

 

3.4.2.6 Regel van Kongo   

 

Er werden ook geen diachrone voorbeelden van het wel of niet toepassen van de regel van Kongo 

gevonden in Tavares (1915) of Lembe (2007). Verder onderzoek zal dit met nieuwe gegevens 

moeten aanvullen 

 

3.4.3 Overzicht van de verschillen   

 

De verschillen die het Kisolongo vertoont met de andere varianten kunnen schematisch als volgt 

weergegeven worden: 

- De bilabiale fricatief /β/ maakt wel deel uit van de foneeminventaris in beide Kisolongo 

varianten, vergelijkbaar met de 17e-eeuwse variant, maar verschillend van beide 

Kisikongo varianten. /β/ is een regelmatige reflex van *p in ongeconditioneerde positie. 
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- De vroege 20e-eeuwse Kisolongo variant kent, vergelijkbaar met de 17e-eeuwse variant, 

minder klinkerharmonie dan de hedendaagse Congolese Kisolongo variant. De graad van 

klinkerharmonie bij deze laatste is vergelijkbaar met beide Kisikongo varianten. 

- Het hedendaagse Congolese Kisolongo kent contrastieve distributie tussen /d/ en /l/ in 

enkele gevallen, maar hiervoor werden geen reconstructies gevonden. 

- Het hedendaagse Congolese Kisolongo kent ook enkele woorden met een intervocalische 

/p/, maar hiervoor werden geen reconstructies gevonden. 
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3.53.53.53.5 Samenvatting en besprekingSamenvatting en besprekingSamenvatting en besprekingSamenvatting en bespreking    

 

In dit hoofdstuk werd voor elke variant afzondelijk de synchrone en diachrone fonologie besproken. 

Algemeen kan men stellen dat de vier (of vijf) varianten fonologisch zeer nauw verwant zijn, en er 

slechts kleine verschillen zijn opgemerkt. Bijgevolg is er ook geen bevredigend fonologisch bewijs 

gevonden om te bepalen welke geografische variant beschreven staat in het Vocabularium congense.  

 

Volgende opmerkelijke gelijkenissen en verschillen werden toch geattesteerd: 

- De ongeconditioneerde reflex van *preflex van *preflex van *preflex van *p is in de 17e-eeuwse variant en in beide Kisolongo 

varianten de bilabiale fricatief /β/. In de 17e-eeuwse variant is deze duidelijk 

onderscheiden van de van labiodentale fricatief /v/, die de reflex is van *b voor een 

gesloten voorklinker *i en van *b, *d en *g voor de gesloten voorklinker *u. Dit 

onderscheid is onduidelijk in het Kisolongo, gezien de inconsistente schrijfwijze gebruikt 

door Tavares (1915) en Lembe (2007) wat betreft deze fricatieven. Verder onderzoek is 

vereist om de distributie in het Kisolongo nauwkeurig te beschrijven. Het onderscheid 

tussen /β/ en /v/ bestaat niet (meer) in het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo, waarin 

de bilabiale fricatief /β/ verder geëvolueerd is naar de labiodentale fricatief /v/. 

- Een andere reflex van *p in ongeconditioneerde context is de bilabiale plosief /b/. Deze 

werd regelmatig geattesteerd in de 19e-eeuwse variant, en enkele keren in de 17e-eeuwse 

variant. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze ook in de andere varianten voorkomt, 

en of dit mogelijk een contactfenomeen is. 

- De ongeconditioneerde reflex van *breflex van *breflex van *breflex van *b is Ø in alle varianten. Echter, ook /b/ werd 

regelmatig geattesteerd. Een korte vergelijking met het Centraal-Kongo dialect 

beschreven door Laman (1936) toont dat deze alternatie ook buiten de zuidelijke Kongo 

talen voorkomt. 

- De alveolaire trill /r/alveolaire trill /r/alveolaire trill /r/alveolaire trill /r/ uit de 17e-eeuw is in geen enkele van de latere varianten 

teruggevonden, en wordt steeds als /d/ gerealiseerd. Dit is zeer opmerkelijk, en trekt de 

bewijsvoering omtrent het beschouwen van Kisolongo als de variant beschreven in het 

Vocabulairum sterk in twijfel. Mogelijk evolueerde *d > /r/ in de 17e-eeuwse variant, 

waarna het terug naar /d/ evolueerde in een later stadium. Een grondige analyse van 

andere historische bronnen kan misschien meer duidelijkheid in deze kwestie brengen. 

- In de 19e-eeuwse Kisikongo variant werden enkele onregelmatige reflexen vanonregelmatige reflexen vanonregelmatige reflexen vanonregelmatige reflexen van *p, *t en *p, *t en *p, *t en *p, *t en 

*d*d*d*d in ongeconditioneerde positie geattesteerd, i.e. respectievelijk /p/, /d/ en /d/. Deze 

werden als foneem ook geattesteerd in het hedendaagse Congolese Kisolongo, maar 

hiervoor werden geen reconstructies gevonden. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze 

gevallen te wijten zijn aan contact met andere talen, en indien dit zo is, met welke talen. 

- KlinkerharmonieKlinkerharmonieKlinkerharmonieKlinkerharmonie komt minder voor in de 17e-eeuwse variant en in het Kisolongo van de 

vroege 20e eeuw, in vergelijking met de 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo 

varianten, alsook het hedendaagse Congolese Kisolongo. Dit verschil tussen beide 

Kisolongo varianten kan zowel historisch als geografisch gemotiveerd zijn, en verder 
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onderzoek naar het hedendaagse Angolese Kisolongo moet uitwijzen of de 

klinkerharmonie ook hier verder geëvolueerd is. 

 

Hoewel ondanks de algemene grote gelijkenissen tussen de vier (of vijf) varianten er toch nog meer 

gelijkenis is tussen de 17e-eeuwse variant en het vroege 20e-eeuwse Kisolongo, kan hieruit niet 

geconcludeerd worden dat de variant beschreven in het Vocabularium een voorloper van het 

Kisolongo is. De gelijkenis, i.e. een mindere mate van klinkerharmonie (waarvan het aantal gegevens 

bovendien zeer klein is) en de aanwezigheid van de bilabiale fricatief /β/ zijn gevallen van shared 

retention, en niet van shared innovation. Het is perfect aannemelijk dat de bilabiale fricatief /β/ uit de 

17e-eeuwse variant geëvolueerd is naar de labiodentale fricatief /v/ in het Kisikongo, en dat ook 

klinkerharmonie zich verder heeft voltrokken in de latere Kisikongo varianten, wat bovendien ook 

het geval is voor het Congolese Kisolongo van de 21e eeuw.  
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Hoofdstuk 4: Morfologie 

 

4.14.14.14.1 OOOOpzet en inleidende begripppzet en inleidende begripppzet en inleidende begripppzet en inleidende begrippenenenen    

 

In dit hoofdstuk wordt de morfologie van de verschillende Kikongo varianten behandeld. Er wordt 

gefocust op één bepaald aspect van de morfologie, namelijk het klassensysteemklassensysteemklassensysteemklassensysteem. In Bantoetalen 

worden woorden ingedeeld in verschillende klassen, die elk gekenmerkt worden door een prefix. 

Voor een naamwoord is dit het nominaal prefix (NP). In dit hoofdstuk zullen de nominale prefixen 

van de verschillende Kikongo varianten met elkaar vergeleken worden. Dit prefix is het eenvoudigst 

afleidbaar, aangezien alle woorden uit een woordenboek hiermee aangeduid worden.  

 

Een belangrijk aspect van het klassensysteem, echter, is concordantieconcordantieconcordantieconcordantie (cf. Katamba 2003: 111-113). 

Woorden die betrekking hebben op het naamwoord (aangeduid met het NP), concorderen hiermee 

door middel van een prefix uit dezelfde klasse. Elke klasse heeft zo verschillende prefixenprefixenprefixenprefixen voor 

verschillende categorieën van woorden. Meeussen (1967: 96-97, geciteerd in Katamba 2003: 111) 

onderscheidt volgende prefixen: 

- nominaal prefix (NP), voor naamwoorden, locatieven en adjectieven 

- numeriek prefix (EP), voor telwoorden van 1-5 en de uitdrukking “hoe veel” 

- pronominaal prefix (PP), in substitutieven, connectieven, possessieven, demonstratieven, 

determinatieven en betrekkelijke werkwoordsvormen. 

- verbaal prefix (VP), voor werkwoorden in de absolute vorm 

- verbale preradicale prefix (infix) in werkwoordsvormen; naast personen en klassen heeft 

dit infix ook een wederkerige vorm 

 

Een volledige vergelijkende studie van het klassensysteem zou al deze verschillende prefixen moeten 

behandelen. Dit is helaas niet mogelijk wegens een gebrek aan data voor verschillende varianten. 

Een woordenboek, zoals het Vocabularium congense, geeft enkel naamwoorden. Deze zijn soms 

vergezeld van een voorbeeld, waaruit een pronominaal prefix kan afgeleid worden. Echter, 

Brusciotto’s (1659) grammatica behandelt impliciet wel kort alle pronominale prefixen van de 

verschillende klassen. Naast het nominaal prefixnominaal prefixnominaal prefixnominaal prefix zullen dan ook alle pronominale prefixenpronominale prefixenpronominale prefixenpronominale prefixen met elkaar 

vergeleken worden. Het verbaal prefix heeft in vele gevallen dezelfde vorm als het pronominaal 

prefix, zoals blijkt uit Ndonga Mfuwa’s (1995: 129) overzicht van het klassensysteem voor het 

hedendaags Kisikongo. Bovendien meldt hij dat het pronominaal prefix ook gebruikt wordt voor 

telwoorden (Ndonga Mfuwa 1995: 128). Het pronominaal prefix lijkt dus een geschikte kandidaat 

om een relatief uitgebreid beeld van het concordantiesysteem te geven.  

 

Een derde en laatste morfeem dat in dit hoofdstuk vergeleken zal worden, is het augmentaugmentaugmentaugment. Het 

augment, ook wel preprefix of initiële klinker genoemd, is een formatief dat een nominaal prefix 

voorafgaat (Katamba 2003: 107). Dit morfeem had wellicht een bepalende functie in het Proto-
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Bantoe, maar deze functie werd minder prominent in volgende stadia (De Blois 1970: 152). En 

inderdaad, hoewel het augment in vele Bantoetalen nog aanwezig is, is het in enkele talen zelfs 

helemaal verdwenen. Voorbeelden hiervan zijn het Tuki (A601), het Lingala (C36d) en het Swahili 

(G40) (Katamba 2003: 107). Het augment heeft verschillende functies in verschillende Bantoetalen, 

gaande van bepalende syntactische contexten tot definieerbare semantische functies, zoals 

‘bepaaldheid’ (De Blois 1970: 114-133). Dit is echter minder relevant voor de huidige studie. In dit 

hoofdstuk zal geconcentreerd worden op de vorm dat het augment aanneemt in de verschillende 

Kikongo varianten. In het Proto-Bantoe werd het augment vormelijk als identiek aan het pronominaal 

prefix gereconstrueerd (De Blois 1970: 152; Meeussen 1967, geciteerd in De Blois 1970: 93). Echter, 

het heeft verschillende vormelijke verandering ondergaan in verschillende Bantoetalen. De meest 

voorkomende vorm is een enkele klinker (De Blois 1970: 93), vandaar de alternatieve benaming 

‘initiële klinker’. Deze klinker is vaak dezelfde klinker als die uit het pronominaal prefix. Dit blijkt 

ook in de besproken Kikongo varianten het geval, cf. infra. De reden dat het augment ook in de 

oudere bronnen behandeld is, is te wijten aan de verwarring die bij vroege wetenschappers heerste 

tussen dit augment en het lidwoord in Europese talen. Zo noemt Brusciotto (1659) het - in de 

Engelse vertaling - article. Ook Bentley (1887: 555) gebruikt de term article, en Tavares (1915: 7) 

het Portugese artigo.   

 

Dit hoofdstuk bestaat uit vijf delen. In de eerste vier delen zullen gegevens gepresenteerd worden uit 

de verschillende Kikongo varianten. Het nominaal prefix, het pronominaal prefix en het augment 

zullen achtereenvolgens en afzonderlijk per Kikongo variant per genera behandeld worden. (Een 

gengengengenusususus (mv. genera) is een klassenpaar waarvan de klassen in een enkelvoud/meervoud relatie staan.) 

Het vijfde deel bestaat, als vorm van conclusie, uit een bespreking van de verschillende klassen (en 

dus niet de verschillende varianten), en de verschillen die deze klassen vertonen tussen de 

behandelde Kikongo varianten. 
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4.24.24.24.2 Beschrijving en vergelijking van de klassensystemenBeschrijving en vergelijking van de klassensystemenBeschrijving en vergelijking van de klassensystemenBeschrijving en vergelijking van de klassensystemen    

4.2.1 De 17
e
-eeuwse variant (Vocabularium congense (1652) en Brusciotto (1659)) 

 

De reconstructie van het klassensysteem van de 17e-eeuwse variant is enerzijds gebaseerd op het 

lexicon van het Vocabularium congense (1652), en anderzijds op de beschrijvende grammatica van 

Brusciotto (1659)55, dat vertaald werd uit het Latijn naar het Engels door H. Grattan Guinness in het 

jaar 1882, onder de titel ‘Grammar of the Congo Language as spoken two hundred years ago, 

translated from the Latin of Brusciotto’ (cf. Doke 1935: 97-98). Deze versie werd recentelijk 

herdrukt. 

 

Onderstaande reconstructie volgt de nummering van het klassensysteem zoals voor het eerst 

voorgesteld door Bleek (1869: 282-284). Deze nummering is nog steeds het meest gebruikte systeem 

in Bantoestudies (cf. Katamba 2003: 103-105).56 Brusciotto (1659), echter, gebruikt een 

idiosyncratisch klassensysteem dat - in de Engelse vertaling - aangeduid wordt door ‘Principiations’. 

Wanneer nodig zal deze term gebruikt worden, zodat duidelijk is dat Brusciotto’s (1659) systeem 

bedoeld wordt.  

 

Volgende klassen en genera werden gereconstrueerd voor de 17e-eeuwse Kikongo variant: 

4.2.1.1 Genus 1/2 

a) Nominale prefixen 

Klasse 1 wordt gevormd door het nominaal prefix mumumumu-, en neemt zijn meervoud in klasse 2, 

aangeduid door het nominaal prefix aaaa----. Deze klasse bevat uitsluitend levende wezens, meer bepaald 

menselijke wezens (cf. Hendrikse & Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 2003: 115-116). 

Enkele voorbeelden: 

 

 

                                                 
55 Giacinto Brusciotto a Vetralla was een Italiaanse Kapucijner missionaris, actief in Kongo, en auteur van de eerste 

grammatica (1659) van een Bantoetaal ooit (Doke 1935: 97). Zoals eerder vermeld is de taal beschreven in deze 

grammatica hoogstwaarschijnlijk dezelfde als die uit het Vocabularium congense, gezien de identieke spellingswijze die 

gebruikt wordt, naast het feit dat ook Brusciotto lid was van de Kapucijnerorde. Ook Bentley’s (1887: xii) criteria komen 

overeen, i.e. het gebruikt van /r/ in plaats van /d/ en het gebruik van het werkwoord -zitisa, ‘liefhebben’, hoewel dit laatste 

geen sluitend criterium lijkt te zijn. 
56 Bleeks (1869) nummering werd deels aangepast (cf. Katamba 2003: 104-105): De eerste verandering werd door Bleek 

zelf gemaakt, die klasse 13 en 14 omwisselde zodat het prefix van kl. 13 *kakakaka- werd en dat van kl. 14 *bubububu-. Een volgende 

aanpassing werd gemaakt door Jacottet (1896), die volgende herordening invoerde: kl. 12 *kakakaka-, kl. 13 *tutututu- en kl. 14 *bubububu-. 

Meinhof (1899/1932; 1906) reconstrueerde vijf bijkomende klassen voor het Ur-Bantu: kl.17 *kukukuku-, kl.18 *mumumumu-, kl. 19 *pɩ ̂pɩ ̂pɩ ̂pɩ,̂ 

kl. 20 *ɣuɣuɣuɣu- en kl.21 *ɣɩ ̂ɣɩ ̂ɣɩ ̂ɣɩ.̂ Dit systeem werd nog aangepast door Doke (1927), die de subklassen 1a en 2a toevoegde, Cole 

(1967) voegde de subklassen 2b en 8x toe, en Meeussen (1967) reconstrueerde een nieuwe klasse 23, met als nominaal 

prefix *iiii----.  
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(191)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘vrouw, echtgenote’ mucaça / acaçi 57 mu-kasa / a-kasa 

 ‘vrouw’ muquentu / a(n)quentu mu-kentu, mu-nkentu / a-nkentu 

 ‘jager’ múcongo / ancongo 

ook: ncongo / ncongo 

mu-kongo / a-nkongo 

 ‘gierigaard’ múcobho / acobho mu-kovo / a-kovo 

 ‘ouderling, voorouder’ - mu-kulu / a-kulu 

 ‘mens’ muntu / antu mu-ntu / a-ntu 

 ‘kind, knaap’ muleque / aleque mu-leke / a-leke 

 ‘echtgenoot’ mulumi / -  mu-lumi / a-lumi 

 ‘reus’ mulamula / alálá mula-mula / ala-ala 

 ‘overste, baas’ múcúluntú / aculuntú 

ook: nculuntú / aculuntú 

mu-kuluntu / a-kuluntu 

 

Klasse 1/2 is ook de klasse waarin de nomina agentis ondergebracht worden. Nomina agentis, of 

agent nouns, zijn naamwoorden die afgeleid zijn van een werkwoord, en een handeling uitdrukken. 

Enkele voorbeelden: 

 

(192)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘kok, keukenmeester’ mulambi / alambi mu-lambi / a-lambi 

 ‘danser’ muquini / aquini mu-kini / a-kini 

 ‘bewaker’ mulundi / alundi mu-lundi / a-lundi 

 ‘zwemmer’ moedi / oeri 

moezi / oezi 58 

mw-edi / oedi 

mw-ezi / oezi 

 

Naast het prefix mumumumu- wordt ook de syllabische nasaal m’m’m’m’----    of    N’N’N’N’---- als prefix voor klasse 1 gebruikt. 

Zoals in de inleiding werd besproken, hebben Van Wing & Penders (1928) deze nasaalprefixen 

allemaal naar mumumumu- veranderd. Dit correspondeert uiteraard niet met het morfologisch systeem van de 

17e-eeuwse variant, dat blijkbaar variatie kende tussen mumumumu- enerzijds en m’m’m’m’-/N’/N’/N’/N’- anderzijds. Zoals in 

vergelijking met de andere varianten getoond wordt (cf. infra), is het gebruik van het nasaalprefix de 

uitkomst van een proces van prefixverlies, dat zich tegen de late 19e eeuw volledig zal voltrokken 

                                                 
57 Eerder dan dit deze op het eerste zicht onregelmatige meervoudsvorming een schrijffout zou zijn van de schrijver van het 

originele woordenboek, reflecteert dit wellicht twee verschillende vormen voor de term ‘echtgenoot/echtgenote’. Dit is af te 

leiden uit volgende opmerking van Bentley (1887: 378): “NkajiNkajiNkajiNkaji, 1, n., a wife or husband. The singular form is seldom used 

in Kongo, NkazaNkazaNkazaNkaza taking its place, but the plural akajiakajiakajiakaji is always used in speaking of wives and husbands.” Dit komt overeen 

met het gebruik in het oude woordenboek: mucaça in het enkelvoud, en mucaçi in het meervoud.  
58 Het gebruik van de fricatief /z/ is een speciaal geval van spirantizatie, i.e. Agent Noun Spirantization (ANS). Zie Bostoen 

(2008) voor een uitgebreide beschrijving cross-Bantoe. Opmerkelijk, echter, is dat de 17e-eeuwse variant op het eerste zicht 

een limited ANS language (Bostoen 2008: 324-327) lijkt, d.w.z. dat ANS slechts sporadisch voorkomt, vooral bij de termen 

*-dògì, ‘heks’, en *-jíbì, ‘dief’ en in mindere mate *-dèdì, ‘ouder, verzorger’ (Bostoen 2008: 326). Moezi, ‘zwemmer’, 

behoort echter niet tot deze categorie. Het is bovendien - in tegenstelling tot de drie voorgenoemde termen - ook niet 

gereconstrueerd in PB, wat een recentere afleiding suggereert. Het geval van ANS in de 17e-eeuwse Kikongo variant dient 

verder onderzocht te worden.  
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hebben. Dit prefixverlies komt enkel voor wanneer de stam met een consonant begint (cf. infra). 

Merk op dat de syllabische nasaal slechts deels homorganisch gearticuleerd wordt met de consonant 

die erop volgt. Voor alveolaire consonanten wordt de nasaal <m’> geschreven (193a), die wellicht 

duidt op de bilabiale nasaal /m/ en dus niet homorganisch is. Bij velaire consonanten, echter, wordt 

<n> geschreven, die in deze fonologische context wellicht voor de velaire nasaal /ŋ/ staat (193b). 

Deze nasaal is wel homorganisch.59  

 

(193)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

a. ‘krijger’ m’tani / atani mu-tani / a-tani 

 ‘berekenaar’ m’tangui / atangui mu-tangi / a-tangi 

b. ‘jager’ múcongo / ancongo 

ook: ncongo / ncongo 

mu-kongo / a-nkongo 

 ‘overste, baas’ nculuntú / aculuntú 

ook: múcúluntú / aculuntú 

mu-kuluntu / a-kuluntu 

 ‘voorouder’ ncai / ancai 

ncaca / ancáca 

- 

 ‘verkenner, spion’ nssengui / anssenqui nsengi / a-nsengi 

 

De variatie die bestaat tussen bijvoorbeeld de vormen muculuntu/nculuntu en mucongo/ncongo toont 

dat het proces van prefixverlies zich nog volop aan het voltrekken is in de 17e-eeuwse variant.  

 

Brusciotto (1659: 3-5), behandelt genus 1/2 slechts kort onder zijn 2nd principiation, waar hij enkel 

voorbeelden geeft met het prefix mumumumu----. Echter, op het einde van zijn grammatica maakt hij de 

opmerking dat:  

 

All words, both nouns and verbs, having the letter U for the second letter of the first syllable are so 

pronounced, that the U is not heard except when another vowel follows it or the letter N, as 

Mubhobheri, advocate; mutima, conscience, Mutinu, king; are pronounced with a synalepha in the 

first syllable, thus, M’bhobheri, m’tima, m’tinu, and so in the plural, the letter I is not expressed, 

Mufunu mifunu, for the first U is dropped in the singular, and in the plural, I (Brusciotto 1659: 84, 

cursief in origineel). 

 

Dit zou willen zeggen dat het prefixverlies zich al volledig voltrokken had in de 17e-eeuwse variant. 

Het is eigenaardig, doch, dat in het Vocabularium zowel mumumumu- en m’m’m’m’- worden gebruikt. Men zou 

verwachten dat, wanneer dit prefix steeds als m’m’m’m’- werd gerealiseerd, men ofwel voor de historische, 

morfologische vorm mumumumu-, ofwel voor de fonetische vorm mmmm’- had gekozen. Dit kan enerzijds een 

inconsequentie van de schrijver van het Vocabularium zijn. Anderzijds heeft Brusciotto het proces 

mogelijk veralgemeend, en kwam de alternatie tussen mumumumu- en m’m’m’m’- wel nog voor in de 17e-eeuwse 

                                                 
59 Merk op dat er inconsistentie lijkt te zijn in het gebruik van de apostrof tussen m’m’m’m’---- enerzijds en nnnn---- anderzijds. Dit doet 

vragen rijzen bij de syllabiciteit van het prefix nnnn- in deze gevallen. Voor alternatieve analyses van dit nominaal prefix, cf. 

infra. 
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variant. Dit lijkt de meest plausibele optie, wat blijkt uit de oppositie m’m’m’m’----/mi/mi/mi/mi---- voor klasse 3/4, cf. 

infra. 

b) Pronominale prefixen 

In concordantie neemt klasse 1 als pronominaal prefix uuuu-, wat blijkt uit volgende 

connectiefconstructie: 

 

(194)         (uit: Brusciotto 1659: 5) 

 Omuleque ua FranciscoOmuleque ua FranciscoOmuleque ua FranciscoOmuleque ua Francisco    

 O mu-leke  u-a  Francisco 

 AUG NP1-knaap PP1-CONN Francisco 

 De knaap van Francisco. 

 

In klasse 2 wordt het pronominaal prefix aaaa----, zoals het meervoud van voorgaand voorbeeld toont: 

 

(195)         (uit: Brusciotto 1659: 5) 

 Oaleque a FranciscoOaleque a FranciscoOaleque a FranciscoOaleque a Francisco    

 O a-leke  a-a  Francisco 

 AUG NP2-knaap PP2-CONN Francisco 

 De knapen van Francisco. 

c) Augment 

Voorbeelden (194) en (195) tonen dat het augment voor zowel klasse 1 als 2 oooo---- is.  

 

4.2.1.2 Genus 3/4  

a) Nominale prefixen 

 

Klasse 3 wordt ook aangeduid door het nominaal prefix mumumumu-, en neemt zijn meervoud in klasse 4, 

aangeduid door mimimimi-. Deze klasse is semantisch gezien zeer divers. Traditioneel omvat ze 

natuurfenomenen, lichaamsdelen, planten, dieren, … (cf. Hendrikse & Poulos 1992: 199-201, 

geciteerd in Katamba 2003: 115-116). Enkele voorbeelden: 

 
(196) 

 

 Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘weefsel, stof’ mulélé / milélé mu-lele / mi-lele 

 ‘moeilijkheid’ múbhatalalu / mibhatalalu mu-vatalalu / mi-vatalalu 

 ‘jaar’ múúú / miuú mu-vu / mi-vu 

 ‘jaar, seizoen’ muaca /miaca mw-aka / my-aka 

 ‘val(strik) mutambu / mitambu mu-tambu / mi-tambu 

 ‘stok, paal’ muculu / miculu mu-kulu / mi-kulu 
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Echter, er zijn verschillende voorbeelden uit klasse 3 waarin het prefix mumumumu- vervangen wordt door de 

syllabische nasaal m’m’m’m’-. Dit is gelijkaardig met de gevallen uit klasse 1 (cf. supra). Dezelfde discussie 

is hier relevant: ofwel wordt mumumumu- steeds als mmmm’- gerealiseerd (cf. Brusciotto 1659: 84); ofwel bestaat 

er wel degelijk een alternatie tussen beide vormen. Wat echter interessant is bij de gevallen uit klasse 

3 is hun meervoudsvorming in klasse 4. Deze wordt steeds als mimimimi- geschreven in het Vocabularium, 

terwijl voor het enkelvoud wel m’m’m’m’---- wordt gebruikt. Het lijkt raar dat een inconsequente schrijfwijze 

bij hetzelfde woord zou voorkomen, en dit in verschillende gevallen. Dit wordt geïllustreerd in (197). 

Deze voorbeelden suggereren dat het prefix van klasse 3 als m’m’m’m’----    wordt gerealiseerd, en dat van 

klasse 4 als mimimimi----. Merk op dat het nasaalprefix niet homorganisch wordt gerealiseerd, noch bij 

alveolaire consonanten (197a), noch bij velaire consonanten (197b). Dit laatste verschilt met het 

nasaalprefix van klasse 1 (cf. supra). 

 

(197)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

a. ‘hoofd’ m’tu / mitu mu-tu / mi-tu 

 ‘hart’ m’tima / mitima mu-tima / mi-tima 

 ‘boom’ m’ti / miti mu-ti / mi-ti 

b. ‘boek’ m’canda / micanda mu-kanda / mi-kanda 

 

Brusciotto’s (1659: 84, cf. supra) opmerking wat betreft het prefix mimimimi- kan echter niet 

veronachtzaamd worden. Wellicht bestond er ook voor klasse 4 reeds alternatie tussen mimimimi- enerzijds 

en m’m’m’m’- anderzijds. Een mogelijk voorbeeld hiervan wordt getoond in (198). Dit lijkt echter 

kleinschaliger geweest te zijn dan voor klassen 1 en 3.  

 

(198)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘touw, koord, snaar’ muçinga / miçinga mu-singa / mi-singa 

nçinga / nçinga nsinga / nsinga 

 

Het is echter niet ondenkbaar dat bovenstaand voorbeeld een naamwoord uit klasse 9/10 is, dat 

steeds een nasaal (maar dan niet-syllabisch, cf. infra) als prefix heeft. Dit kan helaas niet geverifieerd 

worden, omdat er hiervan geen voorbeelden van concordantie worden getoond in het Vocabularium, 

noch in de grammatica van Brusciotto (1659). De stam -çinga, ‘touw, koord’ komt ook voor in 

klasse 11/13, zie voorbeeld (199). Totnogtoe werden er geen andere voorbeelden uit het 

Vocabularium gevonden waarin het prefix van klasse 4 als nnnn---- werd genoteerd. 

 
(199)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘touw, koord, snaar’ luçinga / tuçinga lu-singa / tu-singa 

 

b) Pronominale prefixen 

Klasse 3 heeft net als klasse 1 uuuu----    als pronominaal prefix, wat blijkt uit volgende 

connectiefconstructie: 
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(200)         (uit: Brusciotto 1659: 4-5) 

omufunu üa n’Zambianpungu omufunu üa n’Zambianpungu omufunu üa n’Zambianpungu omufunu üa n’Zambianpungu             

O mu-funu  u-a  n-zambi  i-a   m-pungu 

 AUG NP3-werk PP3-CONN PP9.god  PP9-CONN PP9.verhevenste 

 Het werk van het Opperwezen. 

 

De meervoudsvorm in (201) toont dat het pronominaal prefix van klasse 4 mimimimi---- is.  

 

(201)         (uit: Brusciotto 1659: 5) 

emifunu mia n’Zambianpungu  emifunu mia n’Zambianpungu  emifunu mia n’Zambianpungu  emifunu mia n’Zambianpungu          

E mi-funu  mi-a  n-zambi  i-a   m-pungu 

 AUG NP4-werk PP4-CONN PP9.god  PP9-CONN PP9.verhevenste 

 De werken van het Opperwezen. 

c) Augment 

Voorbeelden (200) en (201) tonen dat het augment van klasse 3 oooo- is, en dat van klasse 4 eeee----. 

 

4.2.1.3 Genus 5/6  

a) Nominale prefixen 

Klasse 5 wordt gevormd door twee nominale prefixen, namelijk riririri- (of diens variant didididi-) en eeee----, en 

neemt zijn meervoud in klasse 6, dat steeds door mamamama---- wordt aangeduid. Het gebruik van riririri----/di/di/di/di---- 

enerzijds en eeee---- anderzijds lijkt grotendeels fonologisch geconditioneerd te zijn. Het prefix riririri----/di/di/di/di---- 

wordt enkel gebruikt wanneer de stam van het woord begint met een niet-syllabische nasaal, of met 

een klinker. Het prefix eeee---- wordt gebruikt wanneer de stam van het woord begint met een consonant. 

Dit wordt geïllustreerd in de voorbeelden in (202). Klasse 5 bevat traditioneel gezien verschillende 

semantische categorieën, zoals lichaamsdelen, dieren en collectieve naamwoorden (cf. Hendrikse & 

Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 2003: 115-116). 

 

(202)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘ei’ riaqui / maqui ri-aki / maki  

 ‘woord’ riambú / mambu ri-ambu / mambu  

 ‘val(strik)’ rinçinga / mançinga ri-nsinga / ma-nsinga 

 ‘basilicum’ rinsusunzusu / - ri-nsusunsusu / - 

 ‘banaan’ - ri-nkondo / ma-nkondo 

 ‘tand’ dino, rino / meno dino, rino / meno 

 ‘oog’ risso / messo diso, riso / meso 

 ‘traan’ - ri-nsanga / ma-nsanga 

 

 
(203)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘handschrift, letter’ esòna / masona e-sona / ma-sona 
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 ‘woede, razernij’ ecassi / macassa e-kasi / ma-kasi 

 ‘kruispunt’ ebambu / mabambu60 e-vambu / ma-vambu 

 ‘schuim’ efulu / mafulu e-fulu / ma-fulu 

 ‘karaf, kruik, amfoor’ esanga / massanga e-sanga / ma-sanga 

 ‘steen’ etari / matari e-tari / ma-tari 

 ‘dorp’ ebhata / mabhata e-vata / ma-vata 

 ‘houten plank’ nog zoeken e-baya / ma-baya 

 

Hoewel bovengenoemde conditionering, i.e. het gebruik van riririri- voor een klinker of een niet-

syllabische nasaal en eeee- voor een consonant, grotendeels lijkt op te gaan, werden er toch 

verschillende voorbeelden gevonden waar het prefix eeee- werd gebruikt bij stammen die beginnen met 

een klinker of een niet-syllabische nasaal. Een groot deel van deze woorden heeft oorspronkelijk een 

*b als beginklinker in de PB reconstructie, zoals geïllustreerd wordt in (204). Het gebruik van eeee- zou 

erop kunnen wijzen dat de evolutie van *b > Ø nog recent was in de 17e-eeuw. Dit impliceert dan 

dat eerst het prefixverlies van riririri- naar eeee---- optrad, en dan pas de klankverschuiving van *b > Ø.61 

 

(204)  BLR Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘beginnen’ → ‘begin, 

aanvang’ 

*-bàd-  

*-bànd- 

eiandú / maandú e-andu (maandu) 

 ‘zien zijn’ → 

‘ziekenzaal’ 

*-béed- - e-elela mbevu (maelela) 

 ‘zien zijn’ → 

‘ziekenverpleger’ 

*-béed- - e-elesa mbevu (maelesa) 

 ‘vochtig zijn, zacht 

zijn’ → ‘zwijnenhok, 

(slijk)poel’ 

*-bòbɩdɩd-  - e-oelela ngulu (ma) 

 ‘goedheid’ → 

‘gelukwens, weldaad’ 

*-bote eóte / maóte e-ote /ma-ote 

    

Andere gevallen gaan niet terug op *b, maar op *j, of de reconstructie is onbestaande, zie voorbeeld 

(205). De reden voor het gebruik van eeee- is hier onduidelijk.  

 

(205)  BLR Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘zwemmen’ → 

‘zwemplaats 

*-jóg(ɩd)- eolelelo / maoelélo e-oelelo (ma) 

 ‘vuur, haard’ → *-jótò - e-otelelo (ma) 

                                                 
60 Het gebruik van <b> is mogelijk een schrijffout in het originele woordenboek, in plaats van <bh>. Dit omdat ook in 

Bentley’s (1887: 273) variant deze term met <v> wordt geschreven, i.e. evambu. 
61 Een andere mogelijke hypothese is dat onderstaande gevallen gerealiseerd worden met een glide tussen het prefix eeee- en 

de stam beginnend met een klinker, ook al staat de glide niet steeds genoteerd in het Vocabularium. De glide zou bijgevolg 

geïnterpreteerd kunnen worden als een consonant, wat ook het gebruik van eeee- zou verklaren. Het is echter zeer moeilijk het 

gebruik van glides af te leiden uit de gebruikte schrijfwijze. Dergelijke hypothese laat wel ruimte voor de mogelijkheid dat 

de verandering van *b > Ø eerst plaatsvond. 
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‘ondersteek’ 

 

Een enkel voorbeeld van het gebruik van eeee- voor een niet-syllabische nasaal werd gevonden, zie 

(206). Ook hier is het gebruik van eeee- onduidelijk, en zou men riririri- verwachten.  

    

(206)  BLR Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘eik’ - enzina e-nzina (ma) 

 

Brusciotto (1659), die genus 5/6 onderbrengt in zijn First Principiation, meldt enkel het gebruik van 

het prefix eeee----. Gezien het kleine aantal voorbeelden dat hij geeft kan hier geenszins uit geconcludeerd 

worden dat de vorm met riririri- niet voorkwam.62  

 

b) Pronominale prefixen 

RiRiRiRi- wordt wel door Brusciotto (1659: 2) gegeven als pronominaal prefix van klasse 5, zoals 

geïllustreerd wordt in volgende voorbeelden: 

 

(207)         (uit: Brusciotto 1659: 2) 

etondo ria n’Zambianpungu  etondo ria n’Zambianpungu  etondo ria n’Zambianpungu  etondo ria n’Zambianpungu          

e-tondo  ri-a  n-zambi  i-a   m-pungu. 

 NP5-lof PP5-CONN PP9.god PP9-CONN PP9.verhevenste 

 Verering van het Opperwezen. 

 

etondo ria eote etondo ria eote etondo ria eote etondo ria eote         

e-tondo  ri-a  e-ote 

 NP5-lof PP5-CONN NP5-goed 

 Goede lofuitingen. 

 

Voorbeeld (203) toont dat het pronominaal prefix van klasse 6 mamamama- is: 

 

(208)         (uit: Brusciotto 1659: 3) 

oooo    matondo matondo matondo matondo     ma ma ma ma         n’Zambianpungu  n’Zambianpungu  n’Zambianpungu  n’Zambianpungu                      

o ma-tondo ma-a  n-zambi  i-a   m-pungu. 

 AUG NP6-lof PP6-CONN PP9.god PP9-CONN PP9.verhevenste 

  

ma ma ma ma         maotemaotemaotemaote    

ma-a  ma-ote 

PP6-CONN NP6-goed 

Goede lofuitingen van (aan) het Opperwezen. 

                                                 
62 Het is niet verwonderlijk dat Brusciotto (1659) geen illustraties van het nominaal prefix riririri- geeft. Deze komen zeer 

weinig voor: de voorbeelden in (202) zijn de enige die in het Vocabularium werden gevonden. 
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c) Augment 

Voorbeeld (208) toont dat het augment van klasse 6 oooo---- is. Het augment van klasse 5 wordt niet 

behandeld. 

 

4.2.1.4 Monoklasse 6  

 

Er bestaan ook woorden uit klasse 6 die geen enkelvoudsvorm hebben. Deze worden logischerwijs 

met het prefix mamamama- aangeduid. In deze klasse bevinden zich voornamelijk vloeistoffen, cf. volgend 

voorbeeld: 

 

    

(209)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

 ‘olie, vet’ mazi mazi 

 ‘water’ maza maza 

 ‘urine’ mazéne ma-zene 

 ‘bloed’ menga menga 

    

Voor concordantie, cf. klasse 6 supra. 

 

4.2.1.5 Genus 7/8  

a) Nominale prefixen 

Klasse 7 wordt aangeduid met het nominaal prefix kikikiki-, en neemt zijn meervoud in klasse 8, 

aangeduid door iiii----. Ook deze klasse is semantisch gesproken zeer divers. Onder andere werktuigen, 

gebruiksvoorwerpen, talen, ziektes en mensen met gebreken worden in deze klasse uitgedrukt (cf. 

Hendrikse & Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 2003: 115-116). Enkele voorbeelden: 

 

(210)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘zitstoeltje’ quicunda / icunda ki-kunda / i-kunda 

 ‘verkorting, 

verkleining’ 

quibatú / ibatú ki-batu / i-batu 

 ‘luiheid’ quilezo / ilezo ki-lezo / i-lezo 

 ‘zitstoeltje’ quibhuna / ibhuna ki-vuna / i-vuna 

 ‘kreupele’ quiteri / iteri ki-teri / i-teri 

 ‘mand, korf’ quisanzi / isanzi ki-sanzi / i-sanzi 

 

Klasse 7 is bovendien ook de klasse waarin diminutieven worden ondergebracht. Dit is eerder 

uitzonderlijk, aangezien klasse 7 meestal augmentieven herbergt (cf. Hendrikse & Poulos 1992: 199-



126 

 

201, geciteerd in Katamba 2003: 115). Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat klasse 12, waarin 

diminutieven meestal worden uitgedrukt (Ibid.), een bijna onbestaande rol speelt in de 17e-eeuwse 

Kikongo variant. Merk ook op dat verkleinwoorden in klasse 7 steeds in reduplicatievorm uitgedrukt 

worden: 

 

(211)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

 ‘kleine jakhals’ quinbulunbúlú ki-mbulu-mbulu 

 ‘klein kind’ quilequeleqúe / ilequeleqúe ki-leke-leke  

 ‘kleine jongen’ qúiziezie ki-ziezie 

 ‘kort zwaard, degen’ - ki-mbele-mbele 

 

 ‘mandje’ - ki-mbanga-mbanga 

 ‘kleine koning’ - ki-tinu-tinu 

 

b) Pronominale prefixen 

Als pronominaal prefix neemt klasse 7 kikikiki-, zoals getoond wordt in volgende voorbeelden: 

 

(212)         (uit: Brusciotto 1659: 6) 

 Equicuma equiEquicuma equiEquicuma equiEquicuma equi    

e ki-kuma  e-ki 

 AUG NP7-fout DEM.1-PP7  

 ‘Deze fout’ 

 

    Quifu quia quiculuQuifu quia quiculuQuifu quia quiculuQuifu quia quiculu    

 Ki-fu  ki-a  ki-kulu 

 NP7-gewoonte PP7-CONN NP7-oud 

‘Een oude gewoonte’ 

 

In het meervoud in klasse 8 wordt het pronominaal prefix iiii----: 

 

(213)         (uit: Brusciotto 1659: 6) 

 Eilumbu eyEilumbu eyEilumbu eyEilumbu ey    

e i-lumbu  e-i 

 AUG NP8-dag DEM.1-PP8  

 ‘Deze dagen’ 

 

 Yuma ya nzaYuma ya nzaYuma ya nzaYuma ya nza    

i-uma  i-a  n-za 

 NP8-dag PP8-CONN NP9.wereld  

 ‘Een ding van de wereld’ 
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c) Augment 

Voorbeelden (212) en (213) tonen dat zowel bij klasse 7 als bij klasse 8 het augment eeee is. 

 

4.2.1.6 Genus 9/10 

a) Nominale prefixen 

Klasse 9 wordt gekenmerkt door de lichte, niet-syllabische en homorganische nasaal NNNN---- als NP. . . . Deze 

wordt in het Vocabularium steeds genoteerd als <n>, maar kan wellicht verschillende fonetische 

waarden aannemen. Wanneer gevolgd door een bilabiale plosief wordt ook de nasaal bilabiaal, i.e. 

/m/. Dit wordt door Van Wing & Penders (1928) ook als <m> genoteerd. Echter, het <n> 

grafeem in het Vocabularium stelt wellicht, naast de alveolaire nasaal /n/ en de bilabiale nasaal /m/, 

ook de velaire nasaal /ŋ/ voor, wanneer gevolgd door een velaire occlusief, en de palatale nasaal /ɲ/, 

wanneer gevolgd door een palatale consonant (zoals de semi-consonant /y/). Klasse 9 neemt zijn 

meervoud in klasse 10, dat hetzelfde prefix draagt als klasse 9. De enkelvoudsvorm is dus gelijk aan 

de meervoudsvorm. Genus 9/10 bevat onder andere dieren, mensen, lichaamsdelen en werktuigen 

(cf. Hendrikse & Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 2003: 115-116). 

 

(214)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘schaamte’ nssoni / nssoni nsoni / nsoni 

 ‘kip’ nssusu / nssusu nsusu / nsusu 

 ‘spijker’ nçonço / nçonço nsonso / nsonso 

 ‘nek’ nçingú / nçingú nsingu / nsingu 

 ‘grond, land’ nsi / nsi 

nzi / nzi 

nsi / nsi 

 ‘grasland’ nzeque / nzeque nseke / nseke 

nzeke / nzeke 

 ‘jakhals’ nbulú / nbulú mbulu / mbulu 

 

Ook leenwoorden worden vaak in deze klasse uitgedrukt: 

 

(215)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘zeep’ nzabaú nzabau / nzabau 

 ‘schoeisel, sandaal’ - nzampatu / nzampatu 

 

Een enkel voorbeeld werd gevonden waarbij het prefix van klasse 10 als zizizizi- wordt uitgedrukt. Deze 

zizizizi- is wellicht een oudere vorm van het nominale prefix van klasse 10, dat oorspronkelijk het 

augment van deze klasse was, i.e. *jɩ-́ als Proto-Bantoe reconstructie (cf. Schadeberg 2003b: 149).63 

Zoals ditzelfde voorbeeld illustreert, kan dit woord zijn meervoud ook in klasse 2 nemen (prefix aaaa-).  

 

                                                 
63 Schadeberg (2003b: 149) geeft *jɩ-́ als reconstructie van het PP van klasse 10, maar zoals eerder vermeld is het PP 

vormelijk gelijk aan het augment in Proto-Bantoe (cf. De Blois 1970: 93, 152).  
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(216)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘vogel’ nuni / zinúni, anúni Nuni / zinuni, anuni 

 

b) Pronominale prefixen 

In tegenstelling tot de nominale prefixen, verschillen klasse 9 en 10 wel in hun pronominaal prefix. 

Klasse 9 heeft iiii----, klasse 10 heeft zizizizi----, cf. volgende voorbeelden: 

 

(217)         (uit: Brusciotto 1659: 8-9) 

 Entazi eyEntazi eyEntazi eyEntazi ey    

e n-tazi  e-i 

 AUG NP9-uur  DEM.1-PP9  

 ‘Dit uur’ 

 

nzo yauquissinzo yauquissinzo yauquissinzo yauquissi    

n-zo  i-a  u-kisi 

 NP9.huis PP9-CONN NP14-heiligdom  

 ‘Een heilig huis’ 

 

(218)         (uit: Brusciotto 1659: 7, 23) 

 nbongo ezinbongo ezinbongo ezinbongo ezi    

m-bongo e-zi 

 NP10.vrucht DEM.1-PP10  

 ‘Deze vruchten’ 

 

npassi za quizingunpassi za quizingunpassi za quizingunpassi za quizingu64646464    

m-pasi  zi-a  ki-zingu 

 NP10-leed PP10-CONN NP7-leven  

 ‘Leed van het leven’ 

 

c) Augment 

Voorbeeld (217) toont dat het augment van klasse 9 eeee---- is. Dit is hetzelfde voor klasse 10. Er bestaat 

echter een opmerkelijke alternatieve vorm, die geïllustreerd wordt in voorbeeld (219). 

 
(219)         (uit: Brusciotto 1659: 9) 

 ezinbongo ezinbongo ezinbongo ezinbongo     

AUG-(AUG)-NP10.vrucht 

 ‘De vruchten’ 

 

                                                 
64 De contractie tussen het PP zizizizi- en de connectief -aaaa naar zizizizi- kan niet verklaard worden door de beschreven 

morfofonologische processen.  Dergelijke contractie komt echter vaker voor in Bantoetalen: zo is het PP in Swahili ook zizizizi-, 

en de connectiefconstructie zazazaza (cf. Schadeberg 1992: 37). 
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Deze vorm kan op twee manieren geanalyseerd worden. Enerzijds kan men stellen dat dit een tweede 

illustratie van het gebruik van zizizizi- als nominaal prefix is, na zinuni, ‘vogels’ (cf. supra). Echter, de 

vele voorbeelden van genus 9/10 in het Vocabularium en in Brusciotto (1659) tonen dat dit prefix 

bijna volledig is verdwenen. Een tweede mogelijke analyse is dat dit voorbeeld een ander type van 

augment toont. Vorige types kunnen als V omschreven worden, i.e. bestaande uit één enkele klinker. 

Echter, De Blois (1970: 96-98) toont dat het augment van klasse 10 in drie verschillende vormen kan 

voorkomen: 1) V, 2) CV en 3) VCV(V). Dit derde type lijkt in voorbeeld (219) gebruikt te worden. 

De Blois suggereert: 

 

The augment type VCV(V) seems to be a combination of the V- and the CV- augment. I suppose that 

the initial V- is an addition to the original CV- augment which probably was treated as belonging to 

the nominal prefix in a later stage (De Blois 1970: 98). 

 

Deze veronderstelling lijkt aannemelijk. Het bijna verdwenen nominaal prefix zizizizi- kan inderdaad als 

een restant van het augment *jɩ-́ beschouwd worden (cf. supra). Het verschil met de eerste analyse is 

dat eziezieziezi- in deze tweede analyse als een enkel augment (VCV) wordt beschouwd, oorspronkelijk een 

combinatie van eeee- en zizizizi-. Het beschouwt zizizizi- niet als een op zich staand nominaal prefix, zoals in de 

eerste analyse. 

 

De Blois (1970: 98) merkt nog op dat: “ In S-Kongo (H16) and Lala (M52) either type V- or type 

VCV(V) can be used”. Dit is dus waarschijnlijk ook al het geval in de 17e-eeuwse variant.  

 

4.2.1.7 Genus 11/13 

a) Nominale prefixen 

Klasse 11 wordt aangeduid met het nominaal prefix lulululu-. Een groot aantal woorden uit klasse 11 

neemt zijn meervoud in klasse 13, gekenmerkt door tutututu- als nominaal prefix. Dit is een eerder 

atypisch klassenpaar in de Bantoetalen, waar genus 11/10 veel vaker voorkomt (cf. Katamba 2003: 

109). Klasse 13 vormt in het algemeen de meervoudsklasse van klasse 12, maar zoals eerder 

vermeld, speelt deze klasse een bijna onbestaande rol in de 17e-eeuwse Kikongo variant. Klasse 11 

bevat onder andere lange, smalle voorwerpen, lichaamsdelen en natuurverschijnselen (cf. Hendrikse 

& Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 2003: 115-116). Enkele voorbeelden:  

 

(220)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘rib’ luuati / tuuati lu-vati / tu-vati 

 ‘gezag’ luzembo / tuzembo lu-sembo / tu-sembo 

 ‘oorlog, strijd’ lútanu / tutanu lu-tanu / tu-tanu 

 ‘slachting, 

slachtpartij’ 

lubhondo / tubhondo lu-vondo / tu-vondo 

 ‘rib’ lubançi / tubançi lu-banzi / tu-banzi 
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b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix van klasse 11 is lulululu-, het pronominaal prefix van klasse 12 is tutututu-, 

zoals geïllustreerd wordt in volgende voorbeelden: 
 

(221)         (uit: Brusciotto 1659: 11) 

 Luazimu lua ntaziLuazimu lua ntaziLuazimu lua ntaziLuazimu lua ntazi    

Lu-azimu  lu-a  n-tazi 

NP11-schittering  PP11-CONN NP9.zon 

 ‘Stralen van de zon’ 

 

(222)         (uit: Brusciotto 1659: 11) 

o tutumu otuo tutumu otuo tutumu otuo tutumu otu    

o tutumu  o-tu 

AUG NP13-gebod DEM.1-PP13 

 ‘Deze geboden’ 

c) Augment 

Voorbeeld (222) toont dat het augment van klasse 13 oooo is. Brusciotto (1659: 11) meldt dat dit ook zo 

is voor klasse 11. 

 

4.2.1.8 Genus 11/6 

 

Een klein aantal woorden uit klasse 11 neemt hun meervoud in klasse 6, aangeduid door het 

nominaal prefix mamamama-. Enkele voorbeelden: 

 

(223)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘blad (van een plant)’ lucaia / macaia lu-kaya, lu-kaa / ma-kaya, ma-kaa 

 ‘neus’ lúzúnú / mazúnú lu-zunu / ma-zunu 

 

Concordantie gebeurt via de pronominale prefixen van klasse 11 en 6, cf. supra. 

4.2.1.9 Genus 11/10 

 

Er zijn ook woorden uit klasse 11 die hun meervoud in klasse 10 nemen. Het gaat hier echter eerder 

om zogenaamde ‘ontelbare’ objecten uit klasse 10, die hun enkelvoud - wanneer dat gebruikt wordt - 

in klasse 11 nemen. Bijvoorbeeld: 

 

(224) 

 

 Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘haar’ lussuqui / - lu-suki / nsuki 

 ‘wit haar’ lúúú / núú lu-vu / mvu 

 ‘draad’ lúbhússú / mpussu lu-vusu / mpusu 
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Concordantie gebeurt via de pronominale prefixen van klasse 11 en 10, cf. supra. 

 

4.2.1.10 Klasse 12  

 

Het nominaal prefix van klasse 12 is gereconstrueerd als *kakakaka- (cf. Katamba 2003: 104). Deze klasse 

lijkt grotendeels verdwenen te zijn in de 17e-eeuwse Kikongo variant, maar er zijn enkele woorden 

gevonden die een mogelijk restant van klasse 12 zijn.65  

 

(225)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘haas’ calumba 

ook: múlumba / milumbu 

ka-lumba 

mu-lumba / mi-lumba 

 ‘wandaad’ - ka-bunga / iabunga 

 ‘draagbaar, 

draagstoel’ 

qalata / ialata ka-lata / ialata 

 

De enige twee naamwoorden die werden teruggevonden in het originele woordenboek zijn calumba, 

‘haas’, en qalata, ‘draagstoel’. Bij calumba wordt geen meervoudsvorm gegeven. Opmerkelijk is dat 

dit naamwoord ook in klasse 3/4 voorkomt, i.e. mulumba/milumba. Misschien is dit een van de 

laatste getuigen van de verdwijning van klasse 12 naar een andere klasse, in dit geval klasse 3/4. 

Helaas is het woord voor ‘haas’ niet terug te vinden in Bentley (1887; 1895), zodat het niet mogelijk 

is te controleren of calumba al dan niet verdwenen is in 19e-eeuwse variant. Ndonga Mfuwa (1995: 

159) meldt wel n’lumba voor ‘haas’, maar dit kan beschouwd worden als een verdere evolutie van 

mulumba uit de 17e-eeuw, cf. infra. 

 

Voor qalata wordt als meervoud ialata gegeven. Dit is vreemd, aangezien kl. 12 normaal gezien het 

meervoud in kl. 13 neemt (cf. Katamba 2003: 109), i.e. met het prefix tutututu-. Ook de schrijfwijze met 

<q> is vreemd, aangezien dit grafeem normaal enkel in combinatie met <u> voorkomt, of als 

<qa>, maar dan als afkorting van quia (/kia/). Wellicht gaat het hier om een schrijffout, of het 

vergeten van een lengteteken op de <q>, wat Van Wing & Penders (1928) geïnterpreteerd moeten 

hebben als een /k/ klank. Het woord qalata is waarschijnlijk een naamwoord uit klasse 7, /ki-alata/, 

wat ook de meervoudsvorm /i-alata/ zou verklaren. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor kabunga, 

‘wandaad’, ook al werd dit woord niet in het originele woordenboek teruggevonden.  

 

Ook Brusciotto (1659: 10) spreekt van het prefix ca-, dat hij bij de 6th principiation onderbrengt. Hij 

geeft echter slechts een voorbeeld, i.e. catianzi ‘midden’.66 Een specifieke meervoudsvorm bestaat 

                                                 
65 Ook het leenwoord ka-valu (<cabalho) wordt met het prefix ka- voorgesteld, maar dit is uiteraard onmogelijk een restant 

van klasse 12.  
66 Bentley (1887: 139) classificeert kati, ‘midden’ in class 9, i.e. genus 15/6 (cf. infra voor Bentley’s klassensysteem), Deze 

klasse wordt gekenmerkt door het prefix kukukuku- in het enkelvoud, en mamamama- in het meervoud. Er bestaat echter geen 
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volgens hem niet, maar wordt gegeven via een collectief naamwoord, i.e. catianzi caquenqui, ‘vele 

middens’. Deze constructie kan als volgt geanalyseerd worden: 

 

(226)         (uit: Brusciotto 1659: 10) 

catianzi caquenquicatianzi caquenquicatianzi caquenquicatianzi caquenqui 

ka-tianzi  ka-a  ka-engi 

 NP12-midden PP12-CONN NP12-veel 

 ‘vele middens’ 

 

Dit lijkt dus inderdaad een terechte classificatie in een aparte klasse, aangezien concordantie verloopt 

via een pronominaal prefix kakakaka-, onbekend aan een andere klasse verschillend van klasse 12. Dit 

wordt nogmaals geïllustreerd in volgende connectiefconstructie: 

 

(227)         (uit: Brusciotto 1659: 10) 

catianzi ca nzacatianzi ca nzacatianzi ca nzacatianzi ca nza        

 ka-tianzi  ka-a   nza 

 NP12-midden PP12-CONN  NP9.wereld 

 ‘het midden van de wereld’ 

 

Brusciotto geeft geen voorbeelden, maar stelt dat het augment van klasse 12 gelijk is aan dat van 

klasse 11/13, i.e. oooo---- (1659: 11-12). 

 

4.2.1.11 Genus 14/6 

a) Nominale prefixen 

Klasse 14 wordt gekenmerkt door het nominaal prefix uuuu-, en neemt zijn meervoud in klasse 6 (mamamama-). 

Enkele voorbeelden: 

 

 

(228)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘boog, geweer’ uta / mata u-ta / ma-ta 

 ‘net, val(strik)’ - wanda / manda 

 ‘nacht’ ufúcú u-fuku / ma-fuku (ook: u-fuku) 

 ‘prauw, boot’ ulungu / malungu u-lungu / ma-lungu 

 ‘verdorvenheid’ unquitiquingui u-nkitikingi / ma-nkitikingi 

 ‘buit, prooi’ unsansi u-nsansi / ma-nsansi 

 ‘primogenituur, 

eerstgeboorterecht’ 

- u-zulunkulu / ma-zulunkulu 

 ‘waardigheid, ambt, 

rijk’ 

uene / mene wene / mêne (ma-ene) 

                                                                                                                                                         
morfofonologische regel in het Kisikongo die deze analyse ondersteunt. M.a.w., kati, kan nooit gevormd geweest zijn met 

het prefix ku-. Bentley (1887) geeft geen voorbeelden van concordantie. 
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 ‘honing’ uiqúi / meqúi wiki / meki (ma-iki) 

 ‘schoonvader, 

schoonzoon’ 

üco / maco u-ko / ma-ko 

 ‘verdorvenheid’ undima undima 

 

b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix van klasse 14 is uuuu----, zoals geïllustreerd in voorbeeld (37). Het pronominaal 

prefix van klasse 6 is mamamama-, cf. supra. 

 

(229)         (uit: Brusciotto 1659: 10) 

uzita üa n’Zambianpunguuzita üa n’Zambianpunguuzita üa n’Zambianpunguuzita üa n’Zambianpungu        

u-zita  u-a  n-zambi  i-a   m-pungu. 

 NP14-gezag PP14-CONN PP9.god  PP9-CONN PP9.verhevenste 

 ‘het gezag van God’ → ‘godsdienst’67 

 

c) Augment 

Het augment van klasse 14 wordt niet behandeld of geïllustreerd door Brusciotto (1659). 

 

4.2.1.12 Monoklasse 14 

 

Klasse 14 bestaat echter voornamelijk uit abstracte of collectieve begrippen, die geen 

meervoudsvorm hebben, of die dezelfde enkelvoudsvorm als meervoudsvorm hebben. Bijvoorbeeld:  

 

(230)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

 ‘wijsheid’ uzai u-zai 

 ‘verwantschap’ unguri u-nguri 

 ‘lijm’ urimbu u-rimbu 

 ‘waardigheid’ unganga u-nganga 

 

Voor concordantie, zie genus 14/6 supra. 

 

4.2.1.13 Genus 15/6 

Klasse 15 wordt gekenmerkt door het nominaal prefix kukukuku----. De enkele woorden uit deze klasse die 

een meervoud nemen, doen dit in klasse 6 (mamamama-). Dit zijn allen lichaamsdelen die paarsgewijs 

voorkomen aan het lichaam. Bijvoorbeeld:  

                                                 
67 Brusciotto (1659: 4) geeft als vertaling “houses of God”. Dit lijkt echter een fout te zijn, aangezien hij elders ‘huis’ 

vertaald als nzo. Uzitu komt ook voor in het Vocabularium, waar het ‘gezag’ betekent. Het woordenboek meldt ook de 

connectiefconstructie uzitu ua nzambianpungu, ‘godsdienst’. 
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(231)  Vocabularium (enk. / mv.) Van Wing & Penders (enk. / mv.) 

 ‘arm, hand’ coco / moco ko-ko (ku-oko) / moko (ma-oko) 

 ‘voet’ cúlú / malú ku-lu / ma-lu  

 ‘oor’ cutú / matú ku-tu / ma-tu 

 

Voor concordantie in klasse 15, cf. infra, voor klasse 6, cf. supra. 

 

4.2.1.14 Monoklasse 15 

a) Nominale prefixen 

Klasse 15 wordt vooral gevormd door de infinitiefvormen van het werkwoord. Hierbij wordt geen 

meervoudsvorm gebruikt. Van Wing & Penders (1928) hebben echter, naar analogie met hun 

‘moderne’ variant, alle infinitiefprefixen weggelaten, behalve bij de werkwoorden kwiza, ‘komen’, 

en kwenda, ‘gaan’. Het gaat hier niet louter om een spellingsconventie, waardoor de infinitieven 

alfabetisch gerangschikt worden. Deze prefixen zijn daadwerkelijk weggevallen tegen het eind van 

de 19e eeuw (cf. Bentley 1887: 548). Dit zal gedetailleerder besproken worden bij de vergelijking 

met de andere varianten. 

 

(232)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

    ‘(kleren) dragen’ cúúúáta vwata 

    ‘donderen’ cúúúma vuma 

    ‘sterven’ cúfúa fwa 

    ‘onterven’ cucatula efua katula efwa 

    ‘eten’ curia, cudia ria, dia 

 

b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix van klasse 15 is kukukuku-, zoals blijkt uit volgende connectiefconstructies: 

 

 

(233)         (uit: Brusciotto 1659: 9-10) 

Cutanga cua cuinguiCutanga cua cuinguiCutanga cua cuinguiCutanga cua cuingui    

Ku-tang-a ku-a  ku-ingi 

 NP15-lezen-FN PP15-CONN NP15-veel 

 ‘vele lezingen’ 

 

Cusoneca cua cuinguiCusoneca cua cuinguiCusoneca cua cuinguiCusoneca cua cuingui    

Ku-sonek-a  ku-a  ku-ingi 

 NP15-schrijven-FN PP15-CONN NP15-veel 

 ‘(het) vele schrijven’ 
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c) Augment 

Het augment van deze klasse wordt niet behandeld door Brusciotto (1659). 

 

4.2.1.15 Locatiefklassen 16, 17 en 18 

 

De locatiefklassen 16, 17 en 18 gedragen zich anders dan de andere nominale klassen. Een typische 

locatieve constructie bestaat uit een locatief nominaal prefix, gevolgd door een naamwoord (Grégoire 

1975: 4). M.a.w., een locatieve constructie bestaat niet enkel uit een NP + stam, maar uit een 

locatief prefix, gevolgd door een NP + stam. Anders dan de andere prefixen komt het locatief prefix 

dus in pre-initiële positie voor, en niet in initiële positie (Grégoire 1975: 4, 137). Dergelijk gebruik 

wordt niet geïllustreerd in het Vocabularium. In uitzonderlijke gevallen kan een locatief ook als 

substantief gebruikt worden. In deze gevallen komt het prefix wel in initiële - en niet in pre-initiële 

positie- voor (cf. Grégoire 1975: 137-149). Het Vocabularium kent zo slechts één voorbeeld uit 

klasse 16, gekenmerkt door het prefix βaβaβaβa-:  

 

(234)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

 ‘plaats’ bhuma vuma 

 

De andere locatiefklassen 17 en 18 staan niet vermeld in het Vocabularium, maar kwamen 

hoogstwaarschijnlijk wel voor in de 17e-eeuwse variant, aangezien ze nog steeds bestaan in de 

hedendaagse Kikongo varianten (cf. infra). De locatiefklassen worden niet door Brusciotto (1659) 

behandeld.  

 

Wel toont volgend voorbeeld in (44) uit het Vocabularium dat het pronominaal prefix van klasse 16 

ook βaβaβaβa- is.  Merk op dat het hier om een gereconstrueerd neologisme gaat, gebruik makend van een 

parafrase, voor een concept dat duidelijk zijn oorsprong in het Europese woordenboek van Nebrija 

vindt, cf. ook supra. 
 

(235) bhuma b[h]a cutarilabhuma b[h]a cutarilabhuma b[h]a cutarilabhuma b[h]a cutarila    

 βa-uma  βa-a  ku-tal-il-a 

 NP16-plaats PP16-CONN NP15-kijken-APPL-FN 

 ‘plaats van kijken (naar)’ → ‘schouwburg, amfitheater’  

 

 

4.2.1.16  Klasse 19 

 

Klasse 19, ten slotte, bestaat enkel uit diminutiefvormen en wordt gekenmerkt door het nominaal 

prefix fifififi----.  
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(236)  Vocabularium  Van Wing & Penders  

 ‘een beetje’ fiole fiole 

 ‘een beetje olie’ - fiazi 

 ‘een beetje water’ - fiza 

 ‘een beetje wijn’ - filafu 

 ‘een beetje honing’ - fiki 

 ‘een beetje bloed’ - fienga 

 

Merk op dat de betekenis van klasse 19 eerder het concept van ‘weinig’ (klein in aantal), uitdrukt, in 

tegenstelling tot klasse 7 (cf. supra), dat het concept ‘klein’ (klein op zich) uitdrukt. Aangezien 

voorlopig geen enkele van de vijf laatste voorbeelden gevonden zijn in het originele woordenboek, 

valt het voorlopig niet uit te sluiten dat Van Wing & Penders (1928) deze voorbeelden zelf hebben 

toegevoegd. Echter, het gebruik van de diminutiefklasse 19 is wel degelijk productief, zoals ook 

blijkt uit de latere varianten (cf. infra). 

 

Brusciotto (1659) behandelt klasse 19 niet, waardoor de concordantiepatronen niet besproken kunnen 

worden. 
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1.1.16 SCHEMATISCHE VOORSTELLING 

 

Een schematische voorstelling van het nominale klassensysteem van de 17e-eeuwse Kikongo variant 

wordt gegeven in (237). Prefixen tussen haakjes duiden op de zeer lage frequentie van dit prefix.  

 

(237) Klasse Augment Nominaal Prefix Pronominaal Prefix 

 1 o mu-, m’-, (N-) u- 

 2 o a- a- 

 3 o mu-, m’- u- 

 4 e mi- , (m’-) mi- 

 5 - ri- (di-), e- ri- 

 6 o ma- ma- 

 7 e ki- ki- 

 8 e i- i- 

 9 e N- i- 

 10 e(zi) N- zi- 

 11 o lu- lu- 

 12  (o) (ka-)  (ka-) 

 13 o tu- tu- 

 14 - u- u- 

 15 - ku- ku- 

 16 - βa- βa- 

 17 - - - 

 18 - - - 

 19 - fi- - 
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4.2.2 De laat 19
e
-eeuwse Kisikongo variant (Bentley 1887; 1895) 

 

Ook Bentley (1887: 545-551) gebruikt een idiosyncratisch klassensysteem, waarin hij de 

verschillende naamwoorden opdeelt in 15 classes (waarin een class gelijk staat aan een genus, niet 

aan een klasse). Omwille van duidelijkheid zullen deze echter gerangschikt worden zoals hierboven, 

volgens het gangbare systeem (cf. Katamba 2003). Wel zal, omwille van transparantie, steeds 

vermeld worden om welke class het bij Bentley (1887) gaat.  

 

Anders dan Brusciotto (1659) vermeldt Bentley (1887: 555) het augment - dat hij het article noemt - 

niet per klasse, maar behandelt hij deze afzonderlijk vooraf. Deze zullen hier wel per klasse gegeven 

worden, maar door een gebrek aan voorbeelden bij Bentley (1887) zullen ze niet steeds geïllustreerd 

kunnen worden. 

 

4.2.2.1  Genus 1/2  

a) Nominale prefixen 

Genus 1/2 wordt bij Bentley (1887: 545) als class 1 behandeld. Klasse 1 wordt gekenmerkt door het 

nominaal prefix mumumumu----, of door het nasaalprefix NNNN-‘.68 Deze laatste is een syllabische, homorganische 

nasaal.69 Beide vormen nemen hun meervoud in klasse 2, aangeduid door het nominaal prefix aaaa----. De 

verdeling tussen mumumumu- enerzijds, en NNNN- anderzijds is niet willekeurig. MuMuMuMu-, dat opmerkelijk minder 

voorkomt, wordt enkel gebruikt wanneer de stam begint met een niet-syllabische nasaal, of met een 

klinker. NNNN---- wordt gebruikt wanneer de stam begint met een consonant. Merk op dat dit nasaalprefix 

dezelfde plaats van articulatie heeft als de consonant die erop volgt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

het standaard Kiswahili (Kiswahili Sanifu), waarin deze nasaal niet homorganisch is en steeds als 

m’m’m’m’- wordt gerealiseerd voor een consonant, bv. m’totom’totom’totom’toto, ‘kind’ (cf. Schadeberg 1992: 14). Dit 

ahomorganisch gebruik van het nasaalprefix komt ook nog voor in de 17e-eeuwse variant (cf. supra), 

en houdt dus een duidelijke verandering in tussen beide historische varianten. 

 

(238)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘mens’ muntu antu 

ook: wantu 

 ‘kind’ mwana ana 

ook: wana 

                                                 
68 Ook het naamwoord eyakala, ‘man’ (mv.: akala) behoort tot deze klasse (Bentley 1887: 545). Hoewel Bentley (1887) 

geen voorbeelden geeft, concordeert dit naamwoord wellicht in klasse 1. Dit ondanks zijn prefix uit klasse 5 (e-), maar 

omwille van zijn ‘levenheid’ (animacy). Dergelijke concordantie op basis van de semantiek van het naamwoord, en in het 

bijzonder op basis van animacy, komt wel vaker voor in Bantoe, zoals bv. ook in het Swahili (cf. Katamba 2003: 113).  
69 Naar analogie met de opmerking betreffende N’N’N’N’---- in de 17e-eeuwse variant (cf. supra), kan <n> ook de velaire nasaal /ŋ/ 

representeren wanneer gevolgd door een velaire consonant. Dit blijkt uit Bentley’s (1887: 520) illustratie van de cluster 

/nk/, i.e. in het Engelse donknknknkey, ‘ezel’. Hetzelfde geldt hoogstwaarschijnlijk voor de palatale nasaal /ɲ/ wanneer gevolgd 

door een palatale consonant, maar dit wordt niet geïllustreerd. 
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 ‘slaaf’ muwayi awayi 

 ‘inwoner van’ mwixi 

ook: muxi 

exi (/a-ixi/) 

 ‘slaaf’ mwayi awayi 

miayi 

 

 

(239)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘jager’ nkongo akongo 

 ‘vrouw’ nkento akento 

 ‘een jongere broer’ mbunji abunji 

 ‘eigenaar, bezitter’ nkwa akwa 

 ‘verkoper’ nteki ateki 

 ‘lezer, student’ ntangi atangi 

 

Het gebruik van de syllabische nasaal als nominaal prefix is duidelijk prominenter aanwezig in deze 

variant dan in de 17e-eeuwse variant. Het wordt hier zonder uitzondering gebruikt bij stammen 

beginnend met een consonant. Met andere woorden, de evolutie van prefixverlies dat reeds in de 17e 

eeuw bezig was, heeft zich tegen de late 19e eeuw voltrokken. Volgend voorbeeld illustreert deze 

verdere evolutie naar prefixverlies: 

 

(240)  Bentley70 Vocabularium VW&P 

  enk. mv. enk. mv. enk. mv. 

 ‘kok’ n’n’n’n’lambi  alambi mumumumulambi alambi mu-lambi a-lambi 

 ‘kind, knaap’ n’n’n’n’leke aleke mumumumuleque aleque mu-leke a-leke 

 ‘vrouw’ n’n’n’n’kento akento mumumumuquentu  anquentu mu-kentu, 

munkentu 

ankentu 

 ‘echtgenoot, 

echtgenote’ 

n’n’n’n’kaji, 

n’n’n’n’kaza 

akaji, 

akaza 

mumumumucaça 

    

acaçi71 mu-kasa 

 

a-kasa 

 

 ‘eigenaar, bezitter’ n’n’n’n’kwa akwa mumumumucua, 

m’m’m’m’cua 

acua mu-kwa a-kwa 

 

Merk ook op dat de syllabische nasaal overal homorganisch gerealiseerd wordt in de 19e-eeuwse, i.e. 

ook voor de alveolaire consonanten, wat in de 17e-eeuwse variant beschreven in het Vocabularium 

niet het geval is: 

 

(241)  Bentley Vocabularium VW&P 

 ‘krijger’ n’n’n’n’tani m’m’m’m’tani mu-tani 

                                                 
70 Bentley (1887) gebruikt geen apostrof om de syllabische nasaal te onderscheiden van de stam. Dit is hier wel gedaan om 

een duidelijk onderscheid met de niet-syllabische nasaal van kl. 9/10 te maken. 
71 Zie voetnoot 43 supra voor een verklaring van deze schijnbaar onregelmatige meervoudsvorming. 
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 ‘eigenaar, bezitter’ n’n’n’n’kwa m’m’m’m’cua mu-kwa 

 ‘lezer, rekenaar n’n’n’n’tangi m’m’m’m’tangi mu-tangi 

 

b) Pronominale prefixen 

Ongeacht het nominaal prefix mumumumu- of NNNN- dat gebruikt wordt, heeft klasse 1 altijd als pronominaal 

prefix uuuu-. Dit wordt geïllustreerd in volgend voorbeeld72:  

 

(242)         (uit: Bentley 1887: 586) 

muntu oyumuntu oyumuntu oyumuntu oyu 

 mu-ntu  o-u 

 NP1-mens DEM.1-PP1 

 ‘Deze man’ 

 

Het meervoud in klasse 2 neemt aaaa- als pronominaal prefix:  

 

(243)         (uit: Bentley 1887: 587)    

bokela a antu awanabokela a antu awanabokela a antu awanabokela a antu awana       

 Bok-il-a  a a-ntu  a-wana 

 Roepen-APPL-FN AUG NP2-mens PP2-DEM.3a 

 ‘Roep die mensen daar!’ 

 

Echter, in bepaalde contexten valt het pronominaal prefix van klasse 1 en 2 weg. Bentley (1887: 556) 

maakt een onderscheid tussen primary en secondary form, zowel voor ‘adjectieven’, i.e. 

connectiefconstructies, als possessieven. Dit onderscheid komt eigenlijk neer op attributief gebruik 

versus predicatief gebruik. Wanneer een connectiefconstructie attributief gebruikt wordt, valt het PP 

van klasse 1 en 2 weg, zoals geïllustreerd wordt in voorbeeld (244). Ditzelfde voorbeeld vinden we 

terug in het Vocabularium, cf. voorbeeld (245). Echter, Bentley’s criteria voor prefixverlies, i.e. 

directe opeenvolging van naamwoord en kwalificeerder, lijkt niet steeds op te gaan in de 17e-eeuwse 

variant, zoals de possessiefconstructie in (246) demonstreert. 

 

(244)         (uit: Bentley 1887: 562) 

nleke a nkentonleke a nkentonleke a nkentonleke a nkento    

n-leke  Ø-a  n-kento 

NP1-kind PP1-CONN NP1-vrouw 

 ‘een vrouwelijk kind’ → ‘een meisje’ 

 

(245)      (17E-EEUWSE VARIANT) 

múleque a muqentúmúleque a muqentúmúleque a muqentúmúleque a muqentú 

                                                 
72 Bentley (1887) geeft geen voorbeeld voor een naamwoord met de syllabische nasaal NNNN’- als NP. Hij maakt echter geen 

verwijzing naar een ander PP. De voorbeelden in andere klassen bij prefixverlies van het NP (cf. infra), tonen dat ook daar 

het PP steeds behouden blijft. 
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mu-leke  Ø-a  mu-kentu 

NP1-kind PP1-CONN NP1-vrouw 

 ‘een vrouwelijk kind’ → ‘een meisje’ 

 

(246)      (17E-EEUWSE VARIANT. Uit: Brusciotto 1659: 5) 

 Omuleque ua FranciscoOmuleque ua FranciscoOmuleque ua FranciscoOmuleque ua Francisco    

 O mu-leke  u-a  Francisco 

 AUG NP1-knaap PP1-CONN Francisco 

 De knaap van Francisco. 

 

Voor klasse 2 is de vergelijking moeilijk, aangezien noch Brusciotto (1659), noch Bentley (1887) 

consistent klinkerlengte noteren. Het al dan niet aanwezig zijn van het PP in de connectiefconstructie 

uit zich in een verschil in klinkerlengte, i.e. ØØØØ----aaaa vs. aaaa----aaaa. Bentley (1887: 562) stelt dat het PP van 

klasse 2 in secondary form, i.e. attributief gebruikt, voorafgegaan wordt door de glide /w/, maar hij 

geeft hiervan geen voorbeelden.  

c) Augment 

Bentley (1887: 555) geeft oooo---- als augment van klasse 1, en aaaa---- als augment van klasse 2. 

 

4.2.2.2 Genus 3/4 

a) Nominale prefixen 

Genus 3/4 wordt door Bentley (1887: 545-546) opgesplitst in class 3 en class 4 (niet te verwarren 

met de hedendaagse klasse 3 en klasse 4). Deze opsplitsing gebeurt omwille van de twee 

verschillende vormen dat het prefix in klasse 3 kan aannemen, net zoals het geval is bij klasse 1. 

Enerzijds, wanneer de stam begint met een niet-syllabische nasaal of een klinker, wordt het prefix 

mumumumu- gebruikt. Deze woorden nemen hun meervoud in klasse 4, waarin het prefix mimimimi- wordt. Enkele 

voorbeelden: 

 

(247)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘wortel (van een plant)’ mwanji mianji 

 ‘stamper’ mwisu misu    (/mi-isu/) 

 ‘deuropening’ mwelo mielo 

 ‘dief’ mwivi mivi    (/mi-ivi/) 

 ‘heuvel, berg’ mongo  (/mu-ongo/) miongo 

 ‘een lui persoon’ molo     (/mu-olo/) miolo 

 ‘leven’ moyo    (/mu-oyo/) mioyo 

 ‘suikerriet’ munse minse 

 ‘een blanke man’ mundele mindele 

 

Anderzijds, wanneer de stam van het naamwoord begint met een consonant, wordt de homorganische 

syllabische nasaal N’N’N’N’- gebruikt als prefix. Belangrijk hier is dat het meervoudsprefix mimimimi- in deze 
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gevallen ook een homorganische nasaal N’N’N’N’---- wordt. Dit is in tegenstelling tot klasse 2, waar wel in 

elk geval het prefix aaaa---- behouden blijft (cf. supra). In concordantie echter, vertoont klasse 4 wel 

steeds het pronominaal prefix mimimimi- (cf. infra). Enkele voorbeelden van naamwoorden uit klasse 3/4 

(uit: Bentley 1887: 546): 

 

(248)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘boom’ n’ti n’ti 

 ‘lied’ n’kunga n’kunga 

 ‘hart’ n’tima n’tima 

 ‘snaar, draad’ n’xinga n’xinga 

 ‘kledingstuk’ m’vwatu m’vwatu 

 ‘jaar, seizoen’ m’vu m’vu 

 

Ook dit is een vorm van prefixverlies ten opzichte van de 17e-eeuwse variant, waarin het prefix mumumumu- 

veel vaker werd gebruikt. Bentley (1887: 547) merkt dit ook op:  

 

It has been shown that this prefix was originally mumumumu in the singular and mimimimi in the plural, which 

assumed the form of the heavy nasal before all stems having a light nasal or vowel initial. 

 

In (249) worden voorbeelden getoond waar het prefix mumumumu- en mimimimi- in de 17e-eeuwse variant gebruikt 

wordt, maar prefixverlies heeft ondergaan bij Bentley (1887).  

 

(249)  Bentley Vocabularium VW & P 

  enk. mv. enk. mv. enk. mv. 

 ‘vlam’ n’n’n’n’laku n’n’n’n’laku múmúmúmúlacú mimimimilacú mu-laku mi-laku 

 ‘avondmaal’ n’n’n’n’lekelo n’n’n’n’lekelo mumumumulequelo mimimimilequelo mu-lekelo mi-lekelo 

 ‘stuk stof, 

weefsel’ 

n’n’n’n’lele n’n’n’n’lele mumumumulélé mimimimilélé mu-lele mi-lele 

 ‘vinger’ n’n’n’n’lembo n’n’n’n’lembo mumumumulembo mimimimilembo mu-lembo mi-lembo 

 ‘excuus, 

voorwendsel’ 

n’n’n’n’kalu n’n’n’n’kalu mumumumucalu *ontbreekt

* 

mu-kalu mi-kalu 

 

Zoals eerder geargumenteerd lijkt het aannemelijk dat het grafeem <mi> in het Vocabularium in 

vele gevallen ook werkelijk de klank /mi/ representeert, en niet slechts de syllabische nasaal /m’/ (cf. 

Brusciotto 1659: 84). Deze assumptie berust vooral op basis van het feit dat voor eenzelfde woord 

het enkelvoud met m’m’m’m’- wordt aangeduid, en het meervoud met mimimimi----. Net zoals voor klasse 1 komt in 

de 17e-eeuwse variant ook prefixverlies bij klasse 3 voor, i.e. van mumumumu---- naar m’m’m’m’----. Dit lijkt echter 

minder het geval te zijn voor het prefix van klasse 4, mimimimi----. In (250) worden contrastieve voorbeelden 

getoond waarin geïllustreerd wordt dat het prefixpaar m’m’m’m’----/mi/mi/mi/mi---- wordt gebruikt in de 17e-eeuwse 

variant, terwijl dit als N’N’N’N’----/N’/N’/N’/N’---- gerealiseerd wordt in de 19e-eeuwse variant. 
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(250)  Vocabularium Bentley 

 ‘hart’ m’tima 

mv. mimimimitima 

n’tima 

mv. n’n’n’n’tima 

 ‘boek’ m’canda 

mv. mimimimicanda 

n’kanda 

mv. n’n’n’n’kanda 

 ‘hoofd’ m’tu 

mv. mimimimitu 

n’tu 

mv. n’n’n’n’tu 

 ‘boom’ m’ti 

mv. mimimimiti 

n’ti 

mv. n’n’n’n’ti 

    

Merk ook op dat wanneer de 17e-eeuwse variant prefixverlies vertoont, de syllabische nasaal van 

klasse 3 steeds gerealiseerd wordt als m’m’m’m’----. Dit is in tegenstelling met de 19e-eeuwse variant, waarin 

deze nasaal homorganisch wordt gerealiseerd met de daaropvolgende consonant, i.e. N’N’N’N’----. 

 

b) Pronominale prefixen 

Hoewel klasse 3/4 zowel in het enkelvoud als in het meervoud variatie kent wat betreft de nominale 

prefixen, is dit voor de pronominale prefixen niet het geval. In klasse 3 is het pronominaal prefix 

steeds uuuu----, bijvoorbeeld: 

    

(251)         (uit: Bentley 1887: 556) 

  nti wau wambotenti wau wambotenti wau wambotenti wau wambote       

 n-ti  u-a-u   u-a  m-bote 

 NP3-boom PP3-DEM.1a-PP3 PP3-CONN PP9.goedheid 

 ‘Deze goede boom (hier).’ → ‘Deze boom is goed.’ 

 

In klasse 4 is het pronominaal prefix steeds mimimimi-, ook bij naamwoorden waar het nominaal prefix N’N’N’N’- 

is, bijvoorbeeld: 

 

(252)         (uit: Bentley 1887: 556) 

nti miambotenti miambotenti miambotenti miambote 

 N-ti  mi-a  m-bote  

 NP4-boom PP4-CONN NP9.goedheid 

 ‘goede bomen’ 

 

Echter, ook het pronominaal prefix van klasse 3 lijkt prefixverlies te hebben ondergaan, 

vergelijkbaar met klasse 1 en 2. Wanneer de connectief of possessief attributief wordt gebruikt, dan 

wordt het pronominaal prefix Ø Ø Ø Ø in plaats van uuuu----. Zie volgend voorbeeld: 
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(253)         (uit: Bentley 1887: 556) 

nti ambotenti ambotenti ambotenti ambote 

 N-ti  Ø-a  m-bote  

 NP3-boom PP3-CONN NP9.goedheid 

 ‘een goede boom’ 

 

Bovenstaand voorbeeld (252) toont dat dit niet het geval is voor klasse 4. 

c) Augment 

Bentley (1887: 555) geeft oooo---- als augment van klasse 3, en eeee---- voor klasse 4. 

 

4.2.2.3 Genus 5/6 

a) Nominale prefixen  

Ook genus 5/6 wordt door Bentley (1887: 547-548) opgesplitst in twee classes, namelijk class 7 en 

class 8, omwille van de twee verschillende prefixen die gebruikt worden voor klasse 5. Enerzijds 

wordt het prefix didididi- gebruikt, wanneer de stam van het woord begint met een niet-syllabische nasaal 

of met een klinker. Het verschil met het prefix riririri- uit het Vocabularium is uiteraard te wijten aan het 

gebruikt van /d/ in plaats van /r/ in de variant beschreven door Bentley (1887), cf. hoofdstuk 

‘Fonologie’. Het meervoud wordt genomen in klasse 6, dat aangeduid wordt met het prefix mamamama----. 

Enkele voorbeelden uit Bentley (1887: 547): 

 

(254)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘banaan, bakbanaan’ dinkondo mankondo 

 ‘papyrus’ diwu mawu 

 ‘ei’ diaki maki  (/ma-aki/) 

 ‘bespreking, woord’ diambu mambu  (/ma-ambu/) 

 ‘jakhals’ dieva mevwa  (/ma-evwa/) 

 ‘oog’ disu meso  (/ma-iso/) 

 ‘tand’ dinu meno  (/ma-ino/) 

 

Anderzijds wordt het prefix eeee- gebruikt, wanneer de stam van het woord begint met een consonant. 

Zoals hierboven werd besproken kwam deze differentiatie tussen riririri----/di/di/di/di- enerzijds, en eeee- anderzijds 

ook al in de 17e-eeuwse variant voor. Ook hier wordt het meervoud gevormd door het prefix mamamama---- van 

klasse 6 te gebruiken. Enkele voorbeelden uit Bentley (1887: 548): 

 

(255)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘steen’ etadi matadi 

 ‘veerboot’ esau masau 

 ‘pompoen’ elenge malenge 
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Toch werden ook hier enkele uitzonderingen op gevonden, waarin het prefix eeee---- wordt gebruikt 

wanneer de stam toch begint met een (semi-)vocaal.73 Net zoals in de 17e-eeuwse variant zijn er 

verschillende stammen die oorspronkelijk *b als beginklank hebben in hun PB reconstructie, zie de 

voorbeelden in (256).  

 

(256)  BLR Bentley 

 ‘palmboom’ *-bádè eya 

 ‘man’ *-bàkàdà eyakala 

 ‘ziek zijn’ → ‘hospitaal’ *-béed- eyelelo 

 ‘duif’ *-bèmbɩ ́ eyembe 

 ‘borst’ *-béénè eyeni 

 ‘mist’ → ‘motregen’ *-bὺngɩ ̀ ewunge 

 ‘soort palm’  

→ ‘medicijn op basis van 

bladeren en palmwijn’ 

*-bóngò ewongo 

 

In andere gevallen gaat de reconstructie terug op een andere consonant dan *b, vaak *j of *g: 

 

(257)  BLR Bentley 

 ‘baden, zwemmen’ → 

‘badplaats’ 

*-jóg(ɩd)- eyowelelo 

 ‘dansen (als teken van 

vreugde)  

→ ‘vreugde, plezier’ 

*-jáng- eyangi 

 ‘gat (in de grond)’  

→ ‘kloof, afgrond’ 

*-jenga eyenga 

 ‘wandelen, gaan’  

→ ‘pad, weg’ 

*-gènd- eyendelo 

 ‘bel’ *-gὺnga eyongolo 

 ‘graven’  

→ ‘kuil, put’ 

*-pύd-74 

 

ewulu 

 

Het gebruik van het prefix eeee---- in een fonologische context waarin riririri---- verwacht wordt, wijst er 

mogelijk op dat het proces van prefixverlies (i.e. het gebruik van eeee-) veralgemeend wordt. 

b) Pronominale prefixen 

Ongeacht het nominaal prefix eeee- of didididi- dat gebruikt wordt, neemt klasse 5 steeds didididi- als pronominaal 

prefix, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld: 

  

                                                 
73 Op het gebruik van didididi- voor een consonant werden slechts 2 uitzonderingen (die niet dialectaal bepaald zijn) gevonden: 

dikama, ‘stagnatie’, en dibala, een soort spel. De reden voor het gebruik van didididi- is hier onduidelijk. 
74 Ø of /w/ is een onregelmatige reflex van *p. Merk echter de alternatie op tussen *b en *p als osculante vormen in het 

vorige hoofdstuk (cf. voorbeeld 138 en 142). Ø of /w/ zijn wel regelmatige reflexen van *b. 
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(258)         (uit: Bentley 1887: 587) 

E etadi diadi dineneE etadi diadi dineneE etadi diadi dineneE etadi diadi dinene 

 E e-tadi  di-a-di   di-nene  

AUG NP5-steen PP5-DEM.1a-PP5 VP5-te.groot.zijn 

 ‘Deze steen is te groot.’ 

 

(259)         (uit: Bentley 1887: 557) 

Evata diandi dilaEvata diandi dilaEvata diandi dilaEvata diandi dila 

 e-vata  di-andi   di-la  

NP5-dorp PP5-POSS.1  VP5-te.ver.zijn 

 ‘Zijn dorp is te ver weg.’ 

 

Het meervoud in klasse 6 neemt mamamama- als pronominaal prefix: 

 

(260)         (uit: Bentley 1887: 556) 

(Maki) mambote(Maki) mambote(Maki) mambote(Maki) mambote 

Ma-aki  ma-a  m-bote    

NP6-ei  PP6-CONN NP9.goedheid 

 ‘goede eieren’ 

 

c) Augment 

Bentley (1887: 555) geeft eeee---- als augment van klasse 5, en oooo---- voor klasse 6. 

 

4.2.2.4 Monoklasse 6  

 

Er zijn geen noemenswaardige verschillen met de 17e-eeuwse variant voor deze klasse. Ook 

Bentley’s (1887) variant kent monoklasse 6, die vooral vloeistoffen herbergt. Dezelfde voorbeelden 

als in (209) gelden voor de 19e-eeuwse variant. 

 

4.2.2.5 Genus 7/8 

a) Nominale prefixen 

Genus 7/8 wordt door Bentley (1887: 547) opgesplitst in classes 5 en 6, omdat ook hier twee 

verschillende prefixen worden gebruikt voor klasse 7. Enerzijds wordt het nominaal prefix kikikiki- 

gebruikt wanneer de stam begint met een niet-syllabische nasaal of een klinker. In deze gevallen 

wordt het meervoud gevormd door het prefix iiii- uit klasse 8 (dat ook gerealiseerd kan worden als /yi/, 

of /y/ voor een klinker. Enkele voorbeelden: 

 

(261)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘pijp’ kinzu inzu of yinzu 

 ‘havik’ kimbi imbi of yimbi 
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 ‘stoel’ kiandu yandu 

 ‘deur’ kielo yelo 

 

Anderzijds, wanneer de stam van het naamwoord begint met een consonant, wordt klasse 7 

aangeduid door een ØØØØ prefix. In deze gevallen wordt het meervoud in klasse 8 ook uitgedrukt door 

een ØØØØ prefix, en is de meervoudsvorm dus identiek aan de enkelvoudsvorm. Concordantiepatronen 

onderscheiden deze klasse van andere die ook ØØØØ als prefix hebben, cf. infra. Enkele voorbeelden met 

het ØØØØ prefix in klasse 7/8 (uit: Bentley 1887: 547): 

 

(262)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘ding, object lekwa lekwa 

 ‘teken’ dimbu dimbu 

 ‘bijl’ luaji luaji 

 ‘ding, object’ ma ma 

 ‘bundel’ saki saki 

 ‘rommel’ titi titi 

 ‘licht, lamp’ mini mini 

 ‘aardappel’ kwa kwa 

 

Ook dit is een vorm van prefixverlies (zowel van enkelvoud als meervoud) in vergelijking met de 

17e-eeuwse variant, waarin in alle gevallen de prefixen kikikiki----    /i/i/i/i---- worden gebruikt voor klasse 7 en 8, 

zoals geïllustreerd wordt in volgende contrastieve voorbeelden:  

 

(263)  Bentley Vocabularium VW & P 

  enk. mv. enk. mv. enk. mv. 

 ‘object, soort 

vaas, pot’ 

lekwa 

 

lekwa 

 

quilecua ilecua ki-lekwa ilekwa 

 ‘teken’ dimbu dimbu quirimbú irimbú ki-rimbu i-rimbu 

 ‘bijl, brede 

jachtspies’ 

luaji luaji quiluazi quia 

ncongo 

iluazi ki-lwazi  

(kia nkongo) 

i-lwazi 

 ‘bundel’ sakila sakila quissaquila issaquila ki-sakila i-sakila 

 ‘eiland’ sanga sanga quisanga isanga ki-sanga i-sanga 

 ‘licht, lamp’ mini mini quiminiquinúa iminiquinúa ki-

minikinwa 

i-minikinwa 

 

Echter, een groot aantal uitzonderingen werd gevonden op bovenstaand geformuleerde 

conditionering in Bentley (1887). Een deel hiervan bestaat uit afgeleide naamwoorden, wat Bentley 

(1887: 534) de “Fifteenth Derivative” noemt. Dit omschrijft hij als volgt: 
 

The fifteenth derivative […] denotes the nature, attributes, office, habit, customs, perquisites, or rights 

possessed by, or characterizing, the person or thing denoted by the noun from which it is formed. […] 

It is necessary to distinguish between the Abstract noun in uuuu, ant that bearing the prefix kikikiki. That which 

bears the prefix uuuu [Genus 14/0, cf. infra] denotes the inherent quality which imparts the nature, 
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condition, office, &c., while that in kikikiki denotes and characterizes the condition, privilege, power, &c., 

incident to the possession of a certain nature, condition, or office. The former, then, imparts 

something; the latter is due to its possession. Thus from […] muntumuntumuntumuntu, human: uwuntuuwuntuuwuntuuwuntu, humanity, that 

which is essentially human; kiwuntukiwuntukiwuntukiwuntu, all that characterizes and is incidental to human nature, 

weakness, frailty, mortality, powers, and possibilities: from mfumumfumumfumumfumu, a chief; umfumuumfumuumfumuumfumu, royalty; 

kimfumukimfumukimfumukimfumu, independence, rights as a chief, &c. (Bentley 1887: 534, nadruk in origineel). 

 

Deze afgeleide naamwoorden verliezen doorgaans hun prefix kikikiki- niet, ook al begint hun stam met 

een consonant, zoals geïllustreerd wordt in volgende voorbeelden (Bentley 1887: 296-301). 

 

(264) kikento, vrouwelijkheid 

 kikulunta, hogere leeftijd, anciënniteit 

 kikundi, vriendschap 

 kileke kindsheid, jeugd 

 kilukeni, een Kongo clan 

 kise, vaderschap 

 kisedia, kindsheid, kleutertijd 

 kisengelejia, kindsheid, kleutertijd 

 kitantu, vijandigheid 

 kitata, vaderschap 

 kitinu, koningschap 

 kitoko keurigheid 

 kitunze,  dwaasheid 

 kixi, het abstracte idee van ‘exi’ (i.e. 

‘inwoners van’) 

 kibulu dierlijkheid, dierlijke aard 

 kibunda slavernij, gevangenschap 

 kididi lauwheid, warmte 

 kidikiti gezondheid 

 

Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat deze abstracties in klasse 7 zelden voorkomen in de 17e-

eeuwse variant. Enkel de voorbeelden in (265) werden gevonden. In de andere gevallen bestaan er 

enkel vormen uit klasse 14. De derivatie van abstracties in klasse 7 lijkt dus vooral een innovatie van 

de 19e-eeuwse variant te zijn. 

 

(265)  Bentley Vocabularium VW & P 

 ‘kindsheid’ kileke qúileqúe ki-leke 

 ‘luiheid’ - quilezo ki-lezo 

 

In klasse 7 wordt ook de semantische categorie van ‘talen’ ondergebracht. In deze gevallen blijft het 

prefix kikikiki- ook behouden:  

 

(266) kitanda,  Portugese taal en gebruiken 

 kiteke,  taal van de Bateke 
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 kibwende,  taal van de Babwende 

 

b) Pronominale prefixen 

Hoewel klasse 7 variatie kent in het nominaal prefix, i.e. tussen kikikiki- en ØØØØ, is dit niet het geval voor 

het pronominaal prefix, dat steeds onder de vorm kikikiki- verschijnt. Voorbeeld (267) illustreert dit: 

 

(267)         (uit: Bentley 1887: 586) 

E lekwa ekinaE lekwa ekinaE lekwa ekinaE lekwa ekina    

 E  Ø-lekwa  e-ki-na 

 AUG NP7-ding DEM.3-PP7-DEM.3 

 ‘Dat ding (daar).’ 

 

Ook  voor klasse 8 wordt enkel het pronominaal prefix iiii---- gebruikt. Bentley (1887) geeft geen 

voorbeelden, maar toont wel het aanwijzend voornaamwoord van deze klasse: 

 

268)         (uit: Bentley 1887: 586) 

 eyieyieyieyi 

 e-i 

 DEM1-PP8 

 ‘deze (gevolgd door naamwoord uit klasse 8)’ 

 

c) Augment 

Bentley (1887: 555) geeft zowel voor klasse 7 als 8 eeee---- als augment. 

 

4.2.2.6 Genus 9/10 

a) Nominale prefixen 

Genus 9/10 wordt door Bentley (1887: 545) behandeld als class 2. Klasse 9 wordt gevormd door het 

niet-syllabische nasaalprefix NNNN----. Het meervoud wordt gevormd in klasse 10, dat door hetzelfde 

nasaalprefix gevormd wordt. Er is dus geen onderscheid tussen de enkelvoudsvorm en de 

meervoudsvorm.75 Enkele voorbeelden: 

 

(269)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘huis’ nzo nzo 

 ‘varken’ ngulu ngulu 

 ‘kruier’ ngamba ngamba 

 ‘slang’ nioka nioka 

                                                 
75 Het meervoudsprefix zinzinzinzin- wordt wel tussen haakjes vermeld in een prefixtabel (Bentley 1887: 544), maar dit lijkt eerder 

een historische analyse van het prefix van klasse 10 te zijn, aangezien Bentley ook de prefixen bibibibi- en bubububu- vermeldt voor 

klasse 8 en 14, terwijl deze nooit als dusdanig gerealiseerd worden in de Angolese Kikongo varianten.  
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b) Pronominale prefixen 

Deze klassen worden wel onderscheiden in concordantiepatronen. Klasse 9 heeft iiii---- als pronominaal 

prefix, zoals geïllustreerd wordt in het volgende voorbeeld: 

 

(270)         (uit: Bentley 1887: 557) 

E mbele yayi ineneE mbele yayi ineneE mbele yayi ineneE mbele yayi inene 

E m-bele  i-a-i   i-nene 

AUG NP9.mes PP9-DEM.3a-PP9 VP9-te.groot.zijn 

 ‘Dit mes is te groot.’ 

 

Het pronominaal prefix van klasse 10 is zizizizi----, zoals getoond wordt in volgend voorbeeld:76 

 

(271)         (uit: Bentley 1887: 589) 

E nkombo zetoE nkombo zetoE nkombo zetoE nkombo zeto 

E n-kombo  zi-eto   

AUG NP10.geiten  PP10-POSS.1mv  

 ‘onze geiten’ 

c) Augment 

Voorbeelden (270) en (271) tonen dat het augment eeee is voor zowel klasse 9 als klasse 10. 

 

4.2.2.7 Genus 11/13 

a) Nominale prefixen 

Genus 11/13 wordt behandeld als class 10 door Bentley (1887: 548-549). Klasse 11 wordt gevormd 

door het prefix lulululu-, en neemt zijn meervoud in klasse 13, met het prefix tutututu-. Het vormt dus geen 

verschil met de 17e-eeuwse variant. Enkele voorbeelden uit Bentley (1887: 549): 

 

(272)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘omheining, hek’ lumbu tumbu 

 ‘dissel, houweel’ luavu twavu 

 ‘gift’ lukau tukau 

 ‘windvlaag’ lunga tunga 

 ‘lepel’ loto (lu-oto) toto (tu-oto) 

 ‘gezicht’ lose (lu-ose) tose (tu-ose) 

b) Pronominale prefixen 

De pronominale prefixen van genus 11/13 zijn lulululu- voor klasse 11 en tutututu- voor klasse 13. Dit wordt 

geïllustreerd in volgende voorbeelden: 

 

                                                 
76 Zie voetnoot 65 supra in verband met de contractieregels bij het PP zizizizi-. 
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(273)         (uit: Bentley 1887: 587) 

 O lungwenia lualuO lungwenia lualuO lungwenia lualuO lungwenia lualu 

 O  lu-ngwenia lu-a-lu 

 AUG NP11-kameleon PP11-DEM.3a-PP11 

 ‘deze kameleon’ 

 

(274)         (uit: Bentley 1887: 586) 

 O twavu otuO twavu otuO twavu otuO twavu otu 

 O  tu-avu  o-tu 

 AUG NP13-houwel DEM.1-PP13 

 ‘deze houwelen’ 

c) Augment 

Voorbeeld (273) en (274) tonen dat het augment voor zowel klasse 11 als 13 oooo is. 

 

4.2.2.8 Genus 11/6 

 

Genus 11/6 (en 11/10) worden behandeld onder class 11 in Bentley (1887: 549). Deze klasse bevat 

‘ontelbare’ woorden uit klasse 6 (prefix mamamama-), die hun enkelvoud in klasse 11 kunnen nemen. In dit 

geval kan een tweede meervoudsvorm uit klasse 13 gebruikt worden wanneer de term in een klein 

aantal voorkomt. Bijvoorbeeld: 

  

(275) Klasse 6  Klasse 11  Klasse 12  

 makaya ‘bladeren’ lukaya ‘één blad’ tukaya ‘enkele bladeren’ 

 

4.2.2.9 Genus 11/10 

Hetzelfde geldt voor genus 11/10, met het verschil dat het collectief meervoud in klasse 10 wordt 

uitgedrukt: 

 

(276) Klasse 10  Klasse 11  Klasse 12  

 nsuki ‘haar’ lusuki ‘één haar’ tusuki ‘enkele haren’ 

 

4.2.2.10 Klasse 12  

Bentley (1887: 548) vermeldt enkele woorden met het prefix kakakaka-, die geen meervoudsvorm hebben. 

Deze zijn volgens hem alle drie leenwoorden uit het Kimbundu: 

 

(277) kapekele of kapiangu,  ‘een persoon die steeds op zoek is om iets te stelen’ 

 kaseka,    ‘kralen van witte zaden’ 

 

Bentley (1887) behandelt geen concordantiepatronen van dit prefix kakakaka-. 
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4.2.2.11 Monoklasse 14 

a) Nominale prefixen 

Monoklasse 14 wordt door Bentley (1887: 549) als class 12 gedefinieerd, en bestaat voornamelijk uit 

afgeleide abstracte nomina en collectieven. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

stammen die met een niet-syllabische nasaal of klinker beginnen, en stammen met een consonant als 

beginklank anderzijds. Stammen beginnend met klinker of niet-syllabische nasaal hebben als prefix 

uuuu-, en hun meervoud heeft dezelfde vorm, of is onbestaande. Dit wordt geïllustreerd in volgend 

voorbeeld (uit Bentley 1887: 549): 

 

(278)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘zaak, affaire’ uma uma 

 ‘koppigheid’ umbiu - 

 ‘wetteloosheid’ umpumbulu - 

 ‘onwaarheid, leugen’ ungyangya ungyangya 

 ‘bonen’ wandu wandu 

 ‘champignon,  

eetbare paddenstoel’ 

wonga wonga 

 

Stammen beginnend met een consonant verliezen hun prefix, en krijgen dus ØØØØ. 

Concordantiepatronen onderscheidden deze klasse van andere klassen met een ØØØØ prefix (cf. infra). 

Dit prefixverlies vormt een verschil met de 17e-eeuwse variant, waarin het prefix uuuu---- steeds behouden 

blijft, zoals geïllustreerd wordt in de contrastieve voorbeelden in (279): 

 

(279)  Bentley Vocabularium Van Wing & Penders 

 ‘wijsheid’ zayi uzai uzai 

 ‘lengte, hoogte’ la ula ula 

 

Er werden verschillende uitzonderingen op bovenstaand geformuleerde conditionering gevonden, 

waarin het prefix uuuu---- wel behouden blijft ook al begint de stam met een consonant. Deze kunnen in 3 

types onderverdeeld worden: 

 

1) alternatie tussen de vorm met en zonder prefix, zonder betekenisverschil  

(4 gevallen) 

2) alternatie tussen een vorm met en een vorm zonder prefix, maar de vorm zonder prefix 

behoort tot een andere klasse. Er is bijgevolg wel betekenisverschil.  

(11 gevallen) 

3) Er bestaat enkel een vorm met prefix (5 gevallen) 

 

Volgende voorbeelden illustreren deze drie verschillende types: 
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(280) Type 1:  

 

Vorm met prefix Klasse Betekenis Vs. Vorm zonder 

prefix 

Klasse Betekenis 

ubiubiubiubi    14 ‘slechtheid’ ↔ bibibibi    14 ‘slechtheid’ 

ubilungiubilungiubilungiubilungi    14 ‘hel’ ↔ bilungibilungibilungibilungi    14 ‘hel’ 

uneneuneneuneneunene    14 ‘grootsheid, faam’ ↔ nenenenenenenene    14 ‘grootsheid, 

faam’ 

uzowauzowauzowauzowa    14 ‘dwaasheid, 

stompzinnigheid’ 

↔ zowazowazowazowa    14 ‘dwaasheid, 

stompzinnigheid’ 

 

(281) Type 2:  

 

Vorm met 

prefix 

Klasse Betekenis Vs. Vorm zonder 

prefix 

Klasse Betekenis 

udindaudindaudindaudinda    14 ‘dwaasheid’ ↔ dindadindadindadinda    7/8 ‘dwaas’ 

ududuududuududuududu    14 ‘dwaasheid’ ↔ dudududududududu    7/8 ‘dwaas’ 

ufwaufwaufwaufwa    14 ‘doodheid, 

verlamdheid’ 

↔ fwafwafwafwa    15 ‘dood, 

sterfelijkheid’ 

ulekeulekeulekeuleke    14 ‘jeugdigheid, 

jeugd’ 

↔ lekelekelekeleke    7/8 ‘kind, jongen, 

knul’ 

umaumaumauma    14 ‘zaak (abstract), 

affaire’ 

↔ mamamama    7/8 ‘ding, iets, object’ 

ununuununuununuununu    14 ‘oudheid’ ↔ nunununununununu    ¾ ‘oude of bejaarde 

persoon’ 

utatautatautatautata    14 ‘vaderschap’ ↔ tatatatatatatata    ½ ‘vader’ 

uvwengeleuvwengeleuvwengeleuvwengele    14 ‘dwaasheid’ ↔ vwengelevwengelevwengelevwengele    7/8 ‘dwaas’ 

uxitauxitauxitauxita    14 ‘impotentie (zowel 

mensen als 

dieren)’ 

↔ xitaxitaxitaxita    7/8 ‘een impotent 

persoon of dier’ 

uzengauzengauzengauzenga    14 ‘dwaasheid, 

stompzinnigheid’ 

↔ zengizengizengizengi    7/8 ‘dwaas’ 

uzezauzezauzezauzeza    14 ‘dwaasheid, 

stompzinnigheid’ 

↔ zezazezazezazeza    7/8 ‘dwaas’ 

 

(282) Type 3:  

 

Vorm met 

prefix 

Klasse Betekenis Vs. Vorm zonder 

prefix 

Klasse Betekenis 

uboloubolouboloubolo    14 ‘onbesnedenheid’ ↔ Onbestaand - - 

ubunduubunduubunduubundu    14 ‘slavernij’ ↔ Onbestaand - - 

ukesaukesaukesaukesa    14 ‘het beroep van 

soldaat, het soldaat 

↔ Onbestaand - - 
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zijn’ 

uloloulolouloloulolo    14 ‘groot aantal, 

hoeveelheid’ 

↔ Onbestaand - - 

usutuusutuusutuusutu    14 ‘onbesnedenheid’ ↔ Onbestaand - - 

 

Hieruit kunnen enkele conclusies worden getrokken. Ten eerste lijkt het prefixverlies zich nog niet 

volledig voltrokken te hebben, wat blijkt uit de voorbeelden uit type 1 en type 3. Ten tweede kan 

men niet stellen dat de derivaties in klasse 14 steeds het prefix uuuu---- behouden, wat wel het geval is bij 

de afgeleide nomina uit klasse 7, die wel kikikiki---- behouden, cf. supra. Ten derde blijkt uit de voorbeelden 

van type 2 dat het wegvallen van het prefix in klasse 7/8 (maar ook in 1/2 en 3/4) voorrang krijgt ten 

opzichte van het wegvallen van het prefix van klasse 14. Merk op dat deze woorden uit klasse 7/8 

geen afgeleide nomina zijn, maar eerder personen uitdrukken. Bij afgeleide nomina, zowel in klasse 

7/8 als in klasse 14, lijkt zich een tendens van prefixbehoud voor te doen. De voorbeelden in type 1, 

echter, tonen dat het prefix ook bij derivaties kan wegvallen, maar deze zijn beduidend minder in 

aantal dan type 2. 

 

b) Pronominale prefixen 

Onafhankelijk van het prefix uuuu---- of ØØØØ dat gebruikt wordt, geeft Bentley (1887) voor elk naamwoord uit 

klasse 14 het pronominaal prefix uuuu----. Er worden echter geen voorbeelden gegeven, maar het behoud 

van het pronominaal prefix vs. het verlies van het nominaal prefix komt overeen met andere reeds 

besproken klassen (cf. supra). 
    

(283)         (uit: Bentley 1887: 586) 

O wivwa owo wameO wivwa owo wameO wivwa owo wameO wivwa owo wame    

 O u-ivwa   o-u-o   u-ame 

    AUG NP14-champignon  DEM.2-PP14-DEM.2 PP14-POSS.1enk 

 ‘Deze champignons (zijn) van mij.’ 

 

c) Augment 

Voorbeeld (283) toont dat het augment van klasse 14 oooo is. 

 

4.2.2.12 Genus 14/6 

Genus 14/6 bestaat uit een kleine groep woorden, die Bentley (1887: 549-550) classificeert onder 

class 13. Ook hier geldt de conditionering dat het prefix uuuu---- van klasse 14 enkel gerealiseerd wordt 

wanneer de stam van het naamwoord begint met een niet-syllabische nasaal of een klinker, zoals in 

volgend voorbeeld: 

 

(284)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘net, strik’ wanda (/u-anda/) manda (/ma-anda/) 



155 

 

 

Wanneer de stam begint met een consonant, valt het prefix weg. Dit houdt een verschil in ten 

opzichte van de 17e-eeuwse variant, waarin het prefix uuuu---- steeds gerealiseerd wordt. Dit wordt 

geïllustreerd in de contrastieve voorbeelden in (50). Merk op dat het laatste voorbeeld in de 17e-

eeuwse variant in klasse 11 wordt uitgedrukt, en niet in klasse 14. 

 

(285)  Bentley Vocabularium VW & P 

  enk. mv. enk. mv. enk. mv. 

 ‘schoonvader, 

schoonmoeder’ 

ko 

 

mako 

 

üco maco u-ko ma-ko 

 ‘nacht’ fuku mafuku ufúcú mafúcú u-fuku ma-fuku 

 ‘boot, prauw’ lunga malungu ulungu malungu u-lungu ma-lungu 

 ‘compliment, 

gezondheid’ 

vimpi mavimpi ubhimpi - uvimpi - 

 ‘lijm’ dimbu madimbu urimbu - urimbu - 

 ‘boog, geweer’ ta mata uta mata u-ta ma-ta 

 ‘neus, neusgat’ zunu mazunu luzunú mazunú lu-zunu ma-zunu 

 

Voor concordantiepatronen, cf. kl.14 en kl. 6 supra. 

 

4.2.2.13 Genus 15/6 

 

Genus 15/6 wordt in Bentley (1887: 548) als class 9 behandeld, en bestaat uit dezelfde drie woorden 

als in de 17e-eeuwse variant (zie vb. 231). Het enkelvoud wordt in klasse 15 gekenmerkt door het 

nominaal prefix kukukuku-, en het meervoud wordt in klasse 6 (mamamama-) uitgedrukt.  

 

(286)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘been’ kulu malu 

 ‘oor’ kutu matu 

 ‘hand, arm’ koko moko. 

 

Opmerkelijk is dat hoewel het prefix kukukuku---- van klasse 15 bij de infinitieven wegvalt wanneer de stam 

begint men een consonant(cf. infra), dit niet het geval is bij kutu, ‘oor’. Dit is mogelijk omdat het om 

een monosyllabische stam gaat.77 

 

                                                 
77 Hoewel dit vanuit de oppervlaktestructuur gegeven door Bentley (1887: 548) niet duidelijk is, begint de stam van kulu, 

‘been’, niet met een consonant: het is gereconstrueerd als *-gύdύ, waarbij *g is weggevallen. Kutu, ‘oor’, daarentegen, is 

wel gereconstrueerd met een consonant die behouden bleef, i.e. *-tύì. 
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4.2.2.14 Monoklasse 15 

a) Nominale prefixen 

Deze klasse, ook behandeld onder class 9 bij Bentley (1887: 548), bevat alle infinitieven. Aangezien 

het grootste deel van deze infinitieven beginnen met een consonant, is ook hier het prefix kukukuku- 

weggevallen. Dit vormt een verschil met de 17e-eeuwse variant, waarin dit prefix wel nog steeds 

gerealiseerd wordt. Dit verschil uit zich wanneer de infinitieven gesubstantiveerd gebruikt worden. 

Volgende contrastieve voorbeelden tonen het verschil tussen de 17e-eeuwse en de 19e-eeuwse 

variant: 

 

(287)  Vocabularium  Van Wing & Penders  Bentley 

 ‘(kleren) dragen’ cúúúáta vwata vwata 

 ‘sterven’ cúfúa fwa fwa 

 ‘eten, voedsel’ curia, cudia ria, dia dia 

 

In twee gevallen bestaat er alternatie tussen de vorm met en zonder het infinitiefprefix. Het gaat hier 

om twee werkwoorden wiens kern met een klinker begint, namelijk kwenda ‘gaan’, en kwiza, 

‘komen’. Deze alternatie suggereert dat de conditionering voor prefixverlies wegvalt en dat ook 

infinitieven beginnend met een klinker hun prefix verliezen.  

 

(288)  Vorm met prefix Vorm zonder prefix 

 ‘gaan’ kwenda enda 

 ‘komen’ kwiza iza 

 

b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix, echter, blijft behouden als kukukuku-, zoals geïllustreerd wordt in volgend 

voorbeeld: 

 

(289)         (uit: Bentley 1887: 586) 

 Odia oku kuvidiOdia oku kuvidiOdia oku kuvidiOdia oku kuvidi    

 O Ø-dia  o-ku   ku-vidi 

 AUG NP15-eten DEM.1-PP15  VP15-gekookt.zijn 

 Dit eten is gekookt. 

c) Augment 

Voorbeeld (289) toont dat het augment van klasse 15 oooo---- is. 
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4.2.2.15 Locatiefklassen 16, 17 en 18 

a) Nominale prefixen 

De locatiefklassen gedragen zich gelijkaardig aan die uit de 17e-eeuwse variant, met die opmerking 

dat het prefix van klasse 16 βaβaβaβa- uit de 17e eeuw, met een bilabiale fricatief, in de 19e eeuw 

gerealiseerd wordt als vavavava-, met een labiodentale fricatief. Bentley (1887) vermeldt ook het meervoud 

van het locatief substantief vuma uit klasse 16 (class 14 bij Bentley), dat gevormd wordt in klasse 

18, door middel van het prefix mumumumu-.  

 

(290)         (uit: Bentley 1887: 550) 

mumamumamumamuma 

 mu-uma 

NP18-plaats 

  ‘plaatsen, ruimtes’   

 

b) Pronominale prefixen 

Bentley (1887: 586) geeft als pronominaal prefix van klasse 16 vavavava-, en van klasse 18 mumumumu-, echter 

zonder voorbeelden, met uitzondering van de aanwijzende voornaamwoorden. Bijvoorbeeld: 

 

(291)         (uit: Bentley 1887: 586)  

ovaovaovaova 

 o-va 

 DEM.1-PP16 

 ‘deze (gevolgd door een naamwoord uit klasse 16)’ 

 

(292)         (uit: Bentley 1887: 586) 

 omuomuomuomu 

 o-mu 

 DEM.1-PP18 

 ‘deze (gevolgd door een naamwoord uit klasse 18)’ 

 

c) Augment 

Bentley (1887: 555) geeft als augment oooo---- voor zowel klasse 16 als 18. 

 

1.1.15 KLASSE 19 

a) Nominaal prefix 

Klasse 19, de diminutiefklasse, wordt door Bentley (1887: 550) als class 15 bestempeld. Deze wordt 

net zoals in de 17e-eeuwse variant met het nominaal prefix fifififi- uitgedrukt. Echter, waar in het 

Vocabularium enkel voorbeelden gegeven werden van woorden uit klasse 19 in de betekenis van 

‘weinig’, ‘een klein in aantal’ (cf. supra), is dit in Bentley (1887) niet het geval. Klasse 19 herbergt 



158 

 

hier ook de typische diminutiefvormen, zoals geïllustreerd in het volgende voorbeeld (uit: Bentley 

1887: 550): 

 

(293) mbele,   een mes → fimbele,  een klein mes 

 nkombo,  een geit → finkombo,  een kleine geit  

 

Bentley (1887: 550) meldt dat het meervoud in klasse 8 wordt genomen, maar geeft geen 

voorbeelden.  

b) Pronominaal prefix 

Het pronominaal prefix van klasse 19 is fifififi-, er worden echter geen voorbeelden gegeven door 

Bentley (1887), met uitzondering van de aanwijzend voornaamwoorden. Bijvoorbeeld: 

 

(294)         (uit: Bentley 1887: 586) 

 efiefiefiefi 

 e-fi 

 DEM.1-PP19 

 ‘deze (gevolgd door naamwoord uit klasse 19)’ 

c) Augment 

Bentley (1887: 555) meldt eeee als augment voor klasse 19, maar geeft geen voorbeelden.
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1.1.17 SCHEMATISCHE VOORSTELLING 

 

Een schematische voorstelling van het nominale klassensysteem van de 19e-eeuwse Kisikongo 

variant wordt gegeven in (295). Prefixen tussen haakjes duiden op de zeer lage frequentie van dit 

prefix.  

 

(295) Klasse Augment Nominaal Prefix Pronominaal Prefix 

 1 o mu-, N- u- 

Ø- 

 2 a a-, (wa-) a- 

 3 o mu-, N- u- 

Ø- 

 4 e mi-, N- mi- 

 5 e di-, e- di- 

 6 o ma- ma- 

 7 e ki-, Ø ki- 

 8 e i-, Ø i- 

 9 e N- i- 

 10 e N- zi- 

 11 o lu- lu- 

 12  - (ka-) - 

 13 o tu tu- 

 14 o u-, Ø u- 

 15 o ku-, Ø ku- 

 16 o va- va- 

 17 - ku- - 

 18 - mu- mu- 

 19 e fi- fi- 
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4.2.3 Het hedendaagse Kisikongo (Ndonga Mfuwa 1995) 

 

Ndonga Mfuwa (1995: 132-141) gebruikt het algemeen aanvaarde klassensysteem, dat hier gevolgd 

zal worden. De klassen zullen echter per genus besproken worden, en niet afzonderlijk. Aangezien 

Ndonga Mfuwa (1995) wel tonen vermeldt, zullen deze hier overgenomen worden voor de 

volledigheid. Er wordt echter niet dieper ingegaan op tonologische processen, omdat deze niet 

vergeleken kunnen worden met de andere varianten. Ndonga Mfuwa (1995) geeft voor elk voorbeeld 

zowel de oppervlaktestructuur als de dieptestructuur, een voorstelling die hier gevolgd zal worden. 

 

Ndonga Mfuwa (1995: 132-141) meldt bij elke klasse welk pronominaal prefix gebruikt wordt. Dit 

wordt echter niet geïllustreerd in de bespreking zelf, en het is dus niet mogelijk om bij elke klasse 

een voorbeeld van het pronominaal prefix in gebruik te geven. 

 

Wat betreft het vormelijke aspect van het augment stelt Ndonga Mfuwa (1995: 172) dat zowel oooo---- als 

eeee---- voorkomen. Hij onderscheidt twee criteria in de distributie ervan. Ten eerste wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen de categorieën [+menselijk] en [-menselijk]. De categorie [+menselijk] 

heeft steeds oooo- als augment. Ten tweede, en dit geldt dus enkel voor de categorie [-menselijk], 

bepaalt de klinker van het pronominaal prefix welk augment wordt gebruikt. Prefixen die de klinker 

/u/ of /a/ dragen, krijgen oooo-, prefixen die de klinker /i/ dragen, krijgen eeee-. Ter volledigheid zal dit per 

genus herhaald worden en - indien mogelijk - geïllustreerd. 

 

4.2.3.1 Genus 1/2  

a) Nominale prefixen 

Ndonga Mfuwa (1995: 132) meldt drie verschillende prefixen voor klasse 1, namelijk mùmùmùmù-, N’N’N’N’- en ØØØØ. 

NNNN---- komt, net zoals in de variant uit de late 19e eeuw, enkel voor bij woorden waarvan de stam begint 

met een consonant: 

  

(296)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘cadet (jongere broer, 

zus)’ 

m’búnzì /N’-búnzì/ 

 ‘kind, jongere’ n’lèékè /N’-lèékè/ 

 ‘kleinkind’ n’tékélò /N’-tékélò/ 

 

Voor mùmùmùmù- stelt Ndonga Mfuwa (1995: 132) dat het voor alle types van kern voorkomt, i.e. zowel 

vocaal als consonantaal. Echter, uit de weinige voorbeelden die hij geeft lijkt dezelfde conditionering 

als uit de 19e-eeuwse variant beschreven door Bentley (1887) van toepassing: mùmùmùmù- komt voor 

wanneer de stam begint met een niet-syllabische nasaal of een klinker: 
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(297)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘mens’ múntù /mú-ntù/ 

 ‘kind’ mwánà /mù-ánà/ 

 

Het zero prefix Ø Ø Ø Ø komt enkel voor bij woorden getoond in (298). Deze klasse voor 

verwantschapstermen, i.e. klasse 1a (cf. Hendrikse & Poulos 1992: 199-201, geciteerd in Katamba 

2003: 115), komt over het hele Bantoegebied voor en wellicht dus ook in de oudere Kikongo 

varianten. 

  

(298)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘vader’ tàátà /Ø-tàátà/ 

 ‘moeder’ màámà /Ø-màámà/ 

 

Klasse 1 neemt zijn meervoud in klasse 2, dat ook 3 prefixen telt volgens Ndonga Mfuwa (1995: 

132-133). Zowel àààà-, bàbàbàbà- als wàwàwàwà- komen voor. àààà- komt enkel voor bij kernen beginnend met een 

consonant, behalve bij de woorden die hun enkelvoud met Ø Ø Ø Ø hebben. 

 

(299)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘jongere broers/zussen’ àbúnzi /à-búnzi/ 

 ‘jongeren’ àlèékè /à-lèékè/ 

 ‘kleinkinderen’ àtékélò /à-tékélò/ 

 

bàbàbàbà- komt enkel voor bij de kernen die in het enkelvoud Ø Ø Ø Ø hebben. Dit wordt niet geïllustreerd, maar 

zou dus bàtàátà en bàmàámà als gevolg hebben. In andere gevallen komt bàbàbàbà- voor als variant van àààà- 

in enkele dialecten. Ndonga Mfuwa (1995: 133) vermeldt de gemeenschappen van de Luvaka en de 

Mbwela.  

 

Het prefix wàwàwàwà-, tenslotte, komt enkel voor bij de kernen -ntùntùntùntù en -ánàánàánàánà, zoals ook Bentley (cf. 

voorbeeld (300) supra) meldde. 

 

(300)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘mensen’ wántù /wá-ntù/ 

 ‘kinderen’ wàánà /wà-ánà/ 

 

Verder onderzoek moet uitwijzen of het prefix daadwerkelijk veranderd is naar wàwàwàwà- voor alle kernen 

die beginnen met een klinker of een niet-syllabische nasaal.  

b) Pronominale prefixen 

Als pronominaal prefix voor klasse 1 geeft Ndonga Mfuwa (1995: 129) zowel yùyùyùyù- als ndùndùndùndù-. Dit 

laatste wordt enkel gebruikt in combinatie met het morfeem -é(yì), wat ‘dewelke’ betekent (Ndonga 

Mfuwa 1995: 219). Het komt dus zeer zelden voor en is niet geschikt om te vergelijken met de 
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andere varianten, aangezien het daar niet vermeld werd. Ndonga Mfuwa (1995) geeft geen illustratie 

van het PP van klasse 1. 

 

Voor klasse 2 is het pronominaal prefix àààà----    of bàbàbàbà----    (Ndonga Mfuwa 1995: 129).78 De conditionering 

wordt niet gespecificeerd. Volgend voorbeeld illustreert het gebruik van àààà-: 

    

(301)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 219) 

    wàn(à) ákwà?wàn(à) ákwà?wàn(à) ákwà?wàn(à) ákwà?    

 wà-ànà  á-kùà 

 NP2-kind PP2-hoeveel? 

 ‘Hoeveel kinderen?’ 

c) Augment 

Aangezien de prefixen van zowel klasse 1 als 2 de klinker /u/ of /a/ bevatten, is het augment voor 

beiden òòòò----.  

 

Ndonga Mfuwa (1995: 171-172) meldt ook het gebruik van ákíákíákíákí-. Deze meervoudsvorm wordt enkel 

gebruikt bij [+menselijke] naamwoorden of eigennamen. 

 

4.2.3.2 Genus 3/4 

a) Nominale prefixen 

Ook voor klasse 3 bestaat er variatie in het nominaal prefix, i.e. tussen mùmùmùmù- en N’N’N’N’----. De syllabische 

nasaal N’N’N’N’- wordt, net zoals in de late 19e-eeuwse variant, gebruikt wanneer de stam van het 

naamwoord begint met een consonant. Het meervoud wordt in deze gevallen gevormd door hetzelfde 

prefix N’N’N’N’- in klasse 4, naar analogie met de 19e-eeuwse variant. 

 

(302)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘verlegenheid’ n’kónì /N’-kónì/ - - 

 ‘drinkwater’ n’lángù /N’-lángù/ - - 

 ‘boom’ n’tí /N’-tí/ n’tì /N’tì/ 

 ‘hart’ n’tímà /N’-tímà/ n’tímà /N’-tímà/ 

 ‘(val)strik’ n’támbù /N’-támbù/ n’támbù /N’-támbù/ 

 ‘luilak’ m’bólò /N’-bólò/ - - 

      

 

MùMùMùMù-, daarentegen, wordt enkel gebruikt bij stammen beginnend met een klinker of een niet-

syllabische nasaal79. Meervoudsvorming voor deze naamwoorden gebeurt door middel van het prefix 

                                                 
78 Elders meldt Ndonga Mfuwa (1995: 132) een ØØØØ PP in plaats van aaaa-, maar dit lijkt een vergissing te zijn aangezien aaaa- wel 

gebruikt wordt in het gegeven voorbeeld in (301). 
79 Ook hier meldt Ndonga Mfuwa (1995: 133) dat het prefix mumumumu- voor alle types van kernen gebruikt kan worden. Zijn 

voorbeelden, echter, spreken dit tegen. 
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mimimimi- in klasse 4. Dit is ook vergelijkbaar met de variant beschreven door Bentley (1887). Enkele 

voorbeelden: 

 

(303)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘soort boom’ mùngélà /mù-ngélà/ mìngélà /mì-ngélà/ 

 ‘zout’ múngwà /mù-ngwà/80 - - 

 maneschijn’ - - myézì /mì-ézì/ 

 

b) Pronominale prefixen 

Als pronominaal prefix heeft klasse 3 wùwùwùwù-, en klasse 4 mìmìmìmì- (Ndonga Mfuwa 1995: 133-134). Deze 

worden niet geïllustreerd. Wel toont voorbeeld (304) dat het pronominaal prefix wegvalt wanneer de 

kwalificeerder, in dit geval een vraagwoord, er direct op volgt. Dit is vergelijkbaar met de 19e-

eeuwse variant. Echter, het is eigenaardig dat dit eerder een predicatieve uiting dan een attributieve 

uiting is. Volgens dit onderscheid zou men geen prefixverlies verwachten. Dit vereist verder 

onderzoek. 

 

(304)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 218) 

    n’tì á nkì?n’tì á nkì?n’tì á nkì?n’tì á nkì?    

 N’-ti  Ø-á  nkì?   

 NP3-boom PP3-CONN wat? 

 ‘boom voor wat?’ → ‘Waarvoor dient deze boom?’ 

 

c) Augment 

Het augment voor klasse 3 is òòòò-, aangezien het PP wùwùwùwù- is. Dat voor klasse 4 is èèèè-, aangezien het PP 

mìmìmìmì- is. 

 

4.2.3.3 Genus 5/6 

a) Nominale prefixen 

Ook klasse 5 kent variatie tussen twee prefixen, i.e. dìdìdìdì- en ØØØØ. Volgens Ndonga Mfuwa (1995: 134-

135) kan het prefix dìdìdìdì- voorkomen zowel bij een stam beginnend met een vocaal als bij een stam 

beginnend met een consonant. Zijn voorbeelden, echter, tonen dat deze consonanten eigenlijk niet-

syllabische nasalen zijn. Dezelfde conditionering als in de 17e-eeuwse en de 19e-eeuwse variant voor 

het gebruik van dìdìdìdì- blijft dus gelden: 

 

                                                 
80 Merk op dat de dieptestructuur van mungwa, ‘zout’, hier niet lijkt te kloppen. De BLR reconstructie is *-jὺngύá, dus 

/mu-uuuungwa/, met een vocaal beginnend, lijkt logischer. Dit blijkt ook uit de meervoudsvorm die door Van Wing & Penders 

(1928) wordt gegeven, nl. miungwa.  

 



164 

 

(305)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘ei’ dyákì /dì-ákì/  

 ‘banaan’ dìnkóndò /dì-nkóndò/ 

 ‘hennep’ dyámbà /dì-ámbà/ 

 ‘dauw’ dímè   /dì-mè/  

 

Wanneer de kern begint met een consonant, wordt het Ø Ø Ø Ø prefix gebruikt. Dit houdt een belangrijke 

verandering in ten opzichte van de 17e en 19e-eeuwse variant, waar het prefix eeee---- werd gebruikt in 

diezelfde fonologische context. Dit prefix is dus weggevallen in het hedendaagse Kisikongo. Ndonga 

Mfuwa (1995: 134-135) geeft enkel volgende voorbeelden: 

  

(306)  Ndonga Mfuwa Bentley 

  oppervlaktestructuur dieptestructuur  

 ‘sprinkhaan’ kónkò /Ø-kónkò/ ekonko 

 ‘maniokmeel’ eékwà /Ø-sékùà/  - 

 

Alle woorden uit klasse 5 nemen hun meervoud in klasse 6, dat onafhankelijk van het prefix in het 

enkelvoud, steeds het prefix màmàmàmà- neemt. Bijvoorbeeld: 

 

(307)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘eieren’ màákì /mà-ákì/  

 ‘bananen’ mànkóndò /mà-nkóndò/ 

 ‘sprinkhanen’ màkónkò /mà-kónkò/ 

 

b) pronominale prefixen 

Klasse 5 heeft dìdìdìdì- als pronominaal prefix, klasse 6 màmàmàmà- (Ndonga Mfuwa 1995: 134-135). Dit is 

vergelijkbaar met de andere varianten. Beide prefixen worden geïllustreerd in volgende voorbeelden: 

 

(308)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 277) 

    ósè dyà Mádìyàósè dyà Mádìyàósè dyà Mádìyàósè dyà Mádìyà     

 ó  Ø-sè  dì-à  Mádìyà  

 AUG NP5-vader PP5-CONN Marie  

 ‘De vader van Marie’ 

 

(309)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 210) 

    édínkòndò dyàmèédínkòndò dyàmèédínkòndò dyàmèédínkòndò dyàmè     

 é  dí-nkòndò  dì-àmè   

 AUG NP5-banaa  PP5-POSS.1enk 

‘Mijn banaan’ 
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(310)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 258) 

    màsìnù mà túngilàmàsìnù mà túngilàmàsìnù mà túngilàmàsìnù mà túngilà     

 mà-sìnù  mà-à  Ø-túngìlà  

 NP6-machine PP6-CONN NP15-naaien 

 ‘een naaimachine’ 

 

c) Augment 

Voorbeeld (309) toont dat het augment voor klasse 5 eeee---- is. Dat van klasse 6 wordt niet geïllustreerd, 

maar is oooo---- aangezien het PP de klinker /a/ bevat. Voorbeeld (308) illustreert het eerste criterium in de 

distributie van het augment: een menselijk naamwoord krijgt het augment oooo----,,,, ook al behoort het tot 

klasse 5. 

 

4.2.3.4 Monoklasse 6 

Dezelfde monoklasse 6 als in de 17e-eeuwse en 19e-eeuwse variant komt voor in het hedendaagse 

Kisikongo. Dezelfde voorbeelden als in (209) gelden en worden niet opnieuw geïllustreerd. 

 

4.2.3.5 Genus 7/8 

a) Nominale prefixen 

Voor het prefix van klasse 7 geldt hetzelfde onderscheid dat gemaakt werd in de Kisikongo variant 

beschreven door Bentley (1887). Wanneer de stam begint met een klinker of een niet-syllabische 

nasaal wordt het prefix kìkìkìkì- gebruikt, wanneer de stam begint met een consonant wordt een ØØØØ prefix 

gebruikt.81 De eerste categorie neemt zijn meervoud in klasse 8 met het nominaal prefix yìyìyìyì----. 

 

(311)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘brug’ kyámvù /kì-ámvù/ yámvù /yì-ámvù/ 

 ‘veld’ kyánà /kì-ánà/ yánà /yì-ánà/ 

 ‘groep’ kìmvúkà /kì-mvúkà/ yìmvúkà /yì-mvúkà/ 

 ‘moedermelk’ kìmvúmìnà /kì-mvúmìnà/ -  

 ‘traan’ kìnsángà /kì-nsángà/82 -  

 

Stammen die met een consonant beginnen hebben zowel in het enkelvoud als in het meervoud een ØØØØ 

prefix, zie voorbeeld (312). Ze worden onderscheiden in concordantie (cf. infra). 

 

(312)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘plaats, plek’ fúlù /Ø-fúlù/ fúlù /Ø-fúlù/ 

                                                 
81 Ndonga Mfuwa (1995: 135-136) maakt deels dit onderscheid, en stelt dat kíkíkíkí- voor zowel consonanten als vocalen 

voorkomt. Ook hier zijn alle voorbeelden echter met niet-syllabische nasalen en klinkers. 
82 Merk op dat dit woord in de 17e-eeuwse variant in klasse 5 wordt uitgedrukt, i.e. rinsanga (cf. supra). 
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 ‘ding’ lékwà /Ø-lékwà lékwà /Ø-lékwà 

 ‘borst’ túlù /Ø-túlù/ túlù /Ø-túlù/ 

 ‘werk’ sálù /Ø-sálù/ sálù /Ø-sálù/ 

 ‘verhaal sávù /Ø-sávù/ sávù /Ø-sávù/ 

 

b) Pronominale prefixen 

Ondanks de variatie in nominale prefixen, hebben klasse 7 en 8 elk slechts een vorm voor het 

pronominaal prefix, i.e. kìkìkìkì---- voor klasse 7 en ìììì---- voor klasse 8.  

 

(313)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 210) 

    kìnkùtù kyàkùkìnkùtù kyàkùkìnkùtù kyàkùkìnkùtù kyàkù     

 kì-nkùtù   kì-àkù  

 NP7-hemd PP7-POSS.2enk   

 ‘Jouw hemd’ 

 

(314)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 210) 

    yìnkùtù yètòyìnkùtù yètòyìnkùtù yètòyìnkùtù yètò     

 yì-nkùtù   yì-ètò  

 NP8-hemd PP8-POSS.2mv   

 ‘Onze hemden’ 

c) Augment 

Het augment wordt niet geïllustreerd maar is zowel voor klasse 7 als 8 eeee----, aangezien beiden de 

klinker /i/ dragen in het pronominaal prefix. 

 

4.2.3.6 Genus 9/10 

a) Nominale prefixen 

Klasse 9 neemt de niet-syllabische nasaal NNNN----    als prefix. Het meervoud in klasse 10 neemt dezelfde 

vorm aan: 

 

(315)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘kat’ mbúmbà /N-búmbà/ mbúmbà /N-búmbà/ 

 ‘geheim’ mbùúmbà /N-bùúmbà/ mbùúmbà /N-bùúmbà/ 

 ‘gazelle’ mbúmbù /N-búmbù/ mbúmbù /N-búmbù/ 

 ‘schimmel’ nsyésyé /N-sìésìè/ nsyésyé /N-sìésìè/ 

 

Enkele leenwoorden krijgen een ØØØØ prefix, zowel in het enkelvoud als in het meervoud: 

 

(316)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘foto’ fótò /Ø-fótò/ fótò /Ø-fótò/ 
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 ‘tabak’ fòómò /Ø-fòómò/ fòómò /Ø-fòómò/ 

 

b) Pronominale prefixen 

Als pronominaal prefix meldt Ndonga Mfuwa (1995: 137) yìyìyìyì- voor klasse 9, en zìzìzìzì---- voor klasse 10. 

Dit wordt geïllustreerd in volgende predicaatconstructie:  

 

(317)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 105) 

    énzò yáénzò yáénzò yáénzò yá----mfùmùmfùmùmfùmùmfùmù    

 é N-zò  yì-à  N’-fùmù 

 AUG NP9.huis PP9-CONN NP9-chef 

 ‘Het huis is van de chef’ 

 

Maar, volgend voorbeeld toont dat dezelfde conditionering als in de 19e-eeuwse variant geldt wat 

betreft het gebruik van het PP voor klasse 9: bij attributief gebruik valt het pronominaal prefix weg. 

Echter, Bentley’s (1887: 556) formulering voor dit fenomeen is misleiden. Hij stelt dat wanneer de 

connectiefconstructie (Bentley noemt dit verkeerdelijk het adjective) direct volgt op het naamwoord, 

het prefix wegvalt (Ibid.). Maar, zowel in (317) hierboven en (318) hieronder volgt de 

connectiefconstructie onmiddellijk op het naamwoord dat het kwalificeert. Het verschil is dat bij 

(317) de connectiefconstructie een predicatieve betekenis krijgt, terwijl het bij (318) een attributie 

betekenis heeft.  

 

(318)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 276) 

    óngùdì à n’tínùóngùdì à n’tínùóngùdì à n’tínùóngùdì à n’tínù    

 ó N-gùdì  Ø-à  N’-tínù 

 AUG NP9.moeder PP9-CONN NP3-koning 

 ‘De moeder van de koning’ 

 

Het PP van klasse 10 wordt niet geïllustreerd. 

 

c) Augment 

Voorbeeld (317) toont dat het augment van klasse 9 eeee---- is. Echter, voorbeeld (318) toont opnieuw dat 

oooo---- wordt gebruikt als augment wanneer het naamwoord [+menselijk] is, onafhankelijk van de 

klinker in het pronominaal prefix van de desbetreffende klasse. Dit geldt ook voor klasse 10, 

aangezien deze ook de klinker /i/ draagt in het pronominaal prefix  

 

4.2.3.7 Genus 11/13 

a) Nominale prefixen  

Klasse 11 heeft slechts een enkel nominaal prefix, namelijk lùlùlùlù-, dat in geen geval wegvalt. Woorden 

uit klasse 11 nemen vaak hun meervoud in klasse 13, dat als prefix tùtùtùtù- heeft. Deze klasse verschilt 
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niet van de 17e-eeuwse of 19e-eeuwse variant. Dezelfde voorbeelden als in voorbeeld (272) 

hierboven gelden, en worden niet opnieuw geïllustreerd. 

 

b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix van klasse 11 is lùlùlùlù-, dat van klasse 13 is tùtùtùtù---- (Ndonga Mfuwa 1995: 138). Dit 

wordt voor klasse 11 geïllustreerd in volgende numerieke constructie: 

 

(319)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 276) 

    lùnánà lwà máfùndàlùnánà lwà máfùndàlùnánà lwà máfùndàlùnánà lwà máfùndà    

lù-nánà  lù-à  má-fùndà 

NP11-acht PP11-CONN NP6-duizend 

 ‘8 000’ 

 

Het PP van klasse 13 wordt niet geïllustreerd. 

 

c) Augment 

Het augment van klasse 11 en 13 wordt niet geïllustreerd, maar is voor beide oooo---- aangezien ze de 

klinker /u/ in het pronominaal prefix dragen. 

 

4.2.3.8 Genus 11/6 

Ook het hedendaagse Kisikongo kent het genus 11/6, dat volgende woorden omvat: 

 

(320)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘blad’ lùkáyà /lù-káyà/ màkáyà /mà-káyà/ 

 ‘kruid’ lùnyàngà /lù-nyàngà/ mànyàngà /mà-nyàngà/ 

 

Voor concordantie, cf. klasse 11 en 6 supra. 

 

4.2.3.9 Genus 11/10 

Ook het hedendaags Kisikongo kent het genus 11/10, dat volgende woorden omvat: 

 

(321)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘pluim’ lùsálà /lù-sálà/ nsálà /N-sálà/ 

 ‘haar’ lùsúkì /lù-súkì/ nsúkì /N-súkì/ 

 

Voor concordantie, cf. klasse 11 en 10 supra. 
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4.2.3.10 Klasse 12  

Ndonga Mfuwa (1995: 128) meldt expliciet dat klasse 12 niet voorkomt in de hedendaagse Kikongo 

variant. Mogelijk zijn de enkele woorden uit deze klasse verdwenen. Wat betreft het woord voor 

‘haas’ kent deze variant n’lúmbà. Dit is echter eerder een evolutie van het 17e-eeuwse mulumba 

volgens het prefixverlies van klasse 3, dan van het 17e-eeuwse kalumba (cf. supra). 

 

4.2.3.11 Monoklasse 14 

a) Nominale prefixen  

Klasse 14 kent ook variatie wat betreft het nominaal prefix. Zowel wùwùwùwù- als ØØØØ komen voor. Volgens 

Ndonga Mfuwa (1995: 138-139) beantwoordt hun distributie aan geen enkel objectief criterium.83 

Echter, uit de vier voorbeelden die hij geeft blijkt alweer dezelfde conditionering. Wanneer de kern 

begint met een klinker of een niet-syllabische nasaal blijft het prefix wùwùwùwù- behouden (322a), wanneer 

de kern een consonant als beginletter heeft, valt dit prefix weg (322b). 

 

(322)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

a. ‘goedheid, vriendelijkheid’ wùmúntù /wù-mú-ntù/ 

 ‘zorg, netheid’ wùnkétè /wù-N-kétè/ 

 ‘champignons’ wùvwà /wù-ùvùà/84 

    

b. ‘wens, gezondheid’ vímpì /Ø-vímpì/ 

 

b) Pronominale prefixen  

Klasse 14 heeft wùwùwùwù- als pronominaal prefix (Ndonga Mfuwa 1995: 138), maar dit wordt nergens 

geïllustreerd. 

c) Augment 

Aangezien het PP de klinker /u/ draagt is het augment van klasse 14 oooo----.  

 

4.2.3.12 Genus 14/6 

 

Dit genus kent slechts één voorbeeld in Ndonga Mfuwa (1995). Wanneer vímpì niet in de abstracte 

betekenis ‘gezondheid’ wordt gebruikt, maar met de betekenis van ‘wens’ of compliment’, neemt dit 

zijn meervoud in klasse 6: 

 

                                                 
83 “Le PN [préfixe nominal] de cette classe comporte deux variantes: /wù-/ et /Ø/ dont la distribution ne répond à aucun 

critère objectif” (Ndonga Mfuwa 1995 : 138-139). 
84 Ndonga Mfuwa (1995: 139) geeft hier als kern -vùà. Dit is wellicht een typfout, aangezien hij het elders wel als -ùvùà 

geeft (1995: 138).  
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(323)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘wens, compliment’ vímpì /Ø-vímpì/ màvímpì /mà-vímpì/ 

 

Voor concordantie, cf. supra. 

 

4.2.3.13 Monoklasse 15 

a) Nominale prefixen  

Klasse 15, waarin de infinitieven worden thuisgebracht, kent ook twee varianten wat betreft het 

nominaal prefix. Enerzijds wordt kùkùkùkù- gebruikt, dat slechts in twee gevallen voorkomt: 

 

(324)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘gaan’ kwenda  /kù-éndà/  

 ‘komen’ kwiza   /kù-ízà 

 

Dit zijn niet toevallig de twee infinitieven waarvan de kern met een klinker begint. In de andere 

gevallen, waarin de kern met een consonant begint, is het prefix kùkùkùkù- weggevallen: 

 

(325)  Oppervlaktestructuur Dieptestructuur 

 ‘eten’ 

ook: ‘voedsel’ 

dyà   /Ø-díà/  

 ‘braken’ lúkà   /Ø-lúkà/ 

 ‘werken sálà /Ø-sálà/ 

b) Pronominale prefixen  

Ndonga Mfuwa (1995: 139) geeft kùkùkùkù- als pronominaal prefix van klasse 15. Dit wordt niet 

geïllustreerd.  

c) Augment 

Ook het augment wordt niet geïllustreerd, maar dit is volgens het tweede criterium (cf. supra) oooo----, 

aangezien het pronominaal prefix /u/ als klinker heeft. 

4.2.3.14 Genus 15/6 

Dit genus komt grotendeels overeen met het 19e-eeuwse Kisikongo. Ndonga Mfuwa (1995: 145) 

meldt hierbij ook nog het gesubstantiviseerd werkwoord dyà, ‘eten, maaltijd’, dat ook zijn meervoud 

in klasse 6 kan nemen. Dit werd niet geattesteerd in de historische varianten. 

 

(326)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘voedsel, 

maaltijd’ 

dyà /Ø-díà/  màdyà /mà-díà/  
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 ‘been’ kùúlù /kù-úlù/ màálù /mà-álù/85 

 ‘oor’ kùtù /kù-tù/ mátù /má-tù/ 

 

4.2.3.15 Locatiefklassen 16, 17 en 18 

a) Nominale prefixen 

Deze locatiefklassen zijn gelijkaardig aan de 17e en 19e-eeuwse varianten. Ndonga Mfuwa (1995) 

geeft naast het locatiefsubstantief vùúmà, ‘plaats’, ook het volgende voorbeeld: 

 

(327)        (uit: Ndonga Mfuwa 1995: 140) 

vánzò  /vá-N-zò/ dicht bij het huis 

 

Dit kan echter beter als een locatiefconstructie beschouwd worden, in plaats van een 

locatiefsubstantief uit klasse 16 (zoals vùúmà, ‘plaats’). Het locatiefprefix wordt hier additioneel 

gebruikt, voorafgaand op het nominaal prefix NNNN- van klasse 9. De nominale prefixen van de 

locatiefklassen 16, 17 en 18 zijn respectievelijk    vàvàvàvà-, kùkùkùkù- en mùmùmùmù- (Ndonga Mfuwa 1995: 140-141). 

b) Pronominale prefixen 

De pronominale prefixen hebben dezelfde vorm als de nominale prefixen, i.e. vàvàvàvà-, kùkùkùkù- en mùmùmùmù-. Deze 

worden niet geïllustreerd. 

c) Augment 

Het augment voor klasse 16 is bijgevolg eeee-, dat voor klasse 17 en 18 oooo----. Deze worden niet 

geïllustreerd. 

4.2.3.16 Klasse 19 

a) Nominale prefixen 

Deze diminutiefklasse heeft dezelfde vorm en functie als in de variant beschreven door Bentley 

(1887). Hij wordt gekenmerkt door het nominaal prefix fifififi- en duidt verkleinvormen aan. Het 

meervoud wordt in klasse 8 gevormd, waarin gebruik wordt gemaakt van reduplicatie. Deze 

reduplicatie komt niet voor in de enkelvoudsvorm in klasse 19. 

 

(328)  Enkelvoud Meervoud 

 ‘kleine rat’ fìmpúkù /fì-N-púkù/ yìmpùkú-mpúkù /yì-N-pùkú-N-púkù/ 

 ‘kleine kip’ fìnsúsù /fì-N-súsù/ yìnsùsú-nsúsù /yì-N-sùsú-N-súsù/ 

 

 

                                                 
85 Deze dieptestructuur lijkt niet te kloppen. De PB reconstructie is *-gὺdὺ, dus /kù-úlù/ lijkt de juiste dieptestructuur te 

zijn. Welke morfofonologische regels bij màálù gebruikt worden is echter niet duidelijk. 
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b) Pronominale prefixen 

Als pronominaal prefix heeft klasse 19 fìfìfìfì-, maar dit wordt niet geïllustreerd door Ndonga Mfuwa 

(1995: 141). 

c) Augment 

Het augment is bijgevolg eeee-, gezien de voorklinker /i/ in het pronominaal prefix. 

 

4.2.3.17 Schematische voorstelling 

 

Een schematische voorstelling van het nominale klassensysteem van de hedendaagse Kisikongo 

variant wordt gegeven in (329). Prefixen tussen haakjes duiden op de zeer lage frequentie van dit 

prefix.  

 

 

(329) Klasse Augment Nominaal Prefix Pronominaal Prefix 

 1 o mù-, N-, (Ø) yù-, (ndù) 

 2 o, (aki) a- (wa-, ba-) à-, (bà-) 

 3 o mù-, N- wù- 

 4 e mì-, N- mì- 

 5 e dì-, Ø dì- 

 6 o mà- mà- 

 7 e kì-, Ø kì- 

 8 e yì-, Ø yì- 

 9 e N-, (Ø) yì- 

 10 e N-, (Ø) zì- 

 11 o lù- lù- 

 12  - - - 

 13 o tù- tù- 

 14 o wù-, Ø wù- 

 15 o kù-, Ø kù- 

 16 o và- và- 

 17 o kù- kù- 

 18 o mù- mù- 

 19 e fì- fì- 
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4.2.4 Het 20
e
 en 21

e
-eeuwse Kisolongo (Tavares 1915; Lembe 2007) 

 

In deze laatste subsectie zal het klassensysteem van de Kisolongo variant besproken worden. Dit 

gebeurt op basis van Tavares’ (1915) grammaticale beschrijving van de vroege 20e-eeuwse Angolese 

variant, en op Lembe’s (2007) uitweiding over de 21e-eeuwse Congolese variant. Net zoals in het 

vorige hoofdstuk zal steeds expliciet vermeld worden uit welke variant de gegeven data afkomstig 

zijn. Tavares’ (1915) beschrijving wordt als vertrekpunt genomen, gezien daar meer data wat betreft 

morfologie beschikbaar zijn. 

 

Tavares (1915: 8-24) gebruikt een idiosyncratisch klassensysteem, opgedeeld in classes, waarin een 

classe overeenstemt met een genus, en niet met een klasse. Het systeem is dus gelijkaardig aan dat 

van Bentley (1887), cf. supra. Ook hier zullen de genera aangepast worden aan het gangbare systeem 

(cf. Katamba 2003: 104), maar zal steeds vermeld worden met welke classe dit correspondeert bij 

Tavares (1915).  

 

4.2.4.1 Genus 1/2  

a) Nominale prefixen  

Genus 1/2 wordt door Tavares (1915: 8) als classe 1 behandeld. Net zoals bij het Kisikongo van de 

19e en 20e eeuw bestaat er een variatie tussen mumumumu-, mmmm---- en nnnn----. Uit de weinige voorbeelden die Tavares 

(1915: 8) geeft lijkt de conditionering dezelfde te zijn. MuMuMuMu- wordt gebruikt wanneer de stam begint 

met een klinker of een niet-syllabische nasaal (cf. voorbeeld 330), terwijl de syllabische nasaal NNNN---- 

gebruikt wordt wanneer de stam begint met een consonant (cf. voorbeeld 331). Deze nasaal is 

homorganisch met de consonant die erop volgt. Het meervoud wordt in klasse 2 genomen, en heeft 

steeds aaaa---- als prefix.86 Merk op dat mwana, ‘kind’, ook een onregelmatige meervoudsvorm heeft in de 

vroege 20e-eeuwse variant, i.e. iana. De twee woorden in (330) hebben bovendien een licht 

afwijkende meervoudsvorm in de variant beschreven door Lembe (2007: 89), waarbij de 

onregelmatige meervoudsvorm voor yana ook toegepast wordt bij yantu, ‘mensen’. Deze data zijn 

helaas te beperkt om een grondige vergelijking te kunnen uitvoeren.  

 

(330)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘mens’ muntu  antu muntu  yantu 

 ‘kind’ mwana ana (a-ana) 

ook: iana 

mwana yana 

ook: bana 

 

 

 

                                                 
86 Net zoals Ndonga Mfuwa (1995: 133, cf. ook supra), merkt Tavares (1915: 9) op dat er een dialectale variatie bestaat 

tussen aaaa-, wawawawa- en babababa- voor het prefix van klasse 2. Beide auteurs doelen mogelijk op dezelfde dialecten. 
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(331)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘roeier’ mvuidi avuidi - - 

 ‘vrouw’ nkentu akentu nkéento akénto 

 ‘kleinkind’ ntekulu atekulu ntékolo - 

 

Ook Tavares (1915) merkt de historische verandering van het prefix mumumumu- naar N’N’N’N’- op:  

 

O único prefixo singular dos nomes desta classe foi, primitivamente, mu. Éste, com o andar dos 

tempos, veio a transormas-se tambêm em m e n (Tavares 1915: 8).87 

 

b) Pronominale prefixen  

Het pronominaal prefix voor klasse 1 is uuuu----. Dit wordt geïllustreerd in volgend voorbeeld: 

 

(332)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    o nkentu oiuo nkentu oiuo nkentu oiuo nkentu oiu    

 o n-kentu  o-u 

 AUG NP1-vrouw DEM.1-PP1  

 ‘deze vrouw’ 

 

Voor klasse 2 is het pronominaal prefix aaaa----, zie voorbeeld (333): 

 

(333)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    akentu aaakentu aaakentu aaakentu aa    

 a-kentu  a-a 

 NP2-vrouw DEM.1-PP2  

 ‘deze vrouwen’ 

 

c) Augment 

Voorbeeld (332) toont dat het augment voor klasse 1 oooo is. Voor klasse 2 meldt Tavares (1915: 7) dat 

het soms aaaa is. Het enige voorbeeld dat hiervan getoond wordt is bij de onregelmatige 

meervoudsvorm van mwana, i.e. iana, zie voorbeeld (334). In de andere gevallen, echter, lijkt het eeee 

te zijn, zie voorbeeld (335). 

 

(334)         (uit: Tavares 1915: 9) 

    aaaa    ianaianaianaiana    

a  ia-ana 

 AUG NP2-kind 

                                                 
87 Eigen vertaling: “Het prefix van het enkelvoud was eerst enkel mu. Dit is zich, met verloop van tijd, ook gaan 

veranderen in m en n [die dus naast mu bestaan].”  
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 ‘de kinderen’ 

 

(335)         (uit: Tavares 1915: 9) 

    eeee    antuantuantuantu    

e  a-ntu 

 AUG NP2-mens 

 ‘de mensen’ 

 

4.2.4.2 Genus 3/4 

a) Nominale prefixen  

Ook genus 3/4, classe 2 in Tavares (1915: 10), kent variatie tussen de prefixen mumumumu- enerzijds en de 

syllabische nasaal NNNN- anderzijds. Dezelfde conditionering als in het Kisikongo geldt: Wanneer de 

stam begint met een klinker of een niet-syllabische nasaal wordt mumumumu- gebruikt. Het meervoud wordt 

gevormd in klasse 4, met het prefix mimimimi-: 

 

(336)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘wortel, zenuw’ muanzi mianzi - - 

 ‘soort vlo’ munvidi minvidi - - 

 ‘drempel (van een deur) mueluuuu mieluuuu mwelo - 

 ‘hart, leven’ moio (mu-oio) mioio moyo - 

 

Wanneer de stam begint met een medeklinker, wordt de syllabische nasaal N’N’N’N’- als prefix gebruikt.88 

Het meervoud wordt genomen in klasse 4, maar dit wordt - anders dan in het Kisikongo van Bentley 

(1887) en Ndonga Mfuwa (1995) - gevormd door de prefixatie van mimimimi- voor de enkelvoudsvorm, 

terwijl in Kisikongo de meervoudsvorm gelijk is aan de enkelvoudsvorm (vergelijk met voorbeelden 

(248) en (302) hierboven). Er wordt voor klasse 4 dus een dubbel prefix gebruikt in het Kisolongo. 

 

(337)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘werk, beroep’ m’funu minfinu - - 

 ‘stof, weefsel’ n’lele minlele n’lélé minlele 

 ‘brief, document’ n’kanda minkanda.  n’kanda minkanda 

 ‘jaar’ mvu minvu - - 

 ‘hoofd’ - - n’tu mintu 

 ‘boom’  minti ntshi mintshi 

 

Dit opmerkelijke verschil met de andere varianten wijst op een vierde vorm van een mogelijk 

prefixpaar in klasse 3/4. Onderstaande opsomming suggereert een logische evolutie, beginnend van 

                                                 
88 Net zoals Bentley (1887) noteert Tavares (1915) geen apostrof na de syllabische nasaal. Dit zal hier wel gedaan worden 

om een onderscheid te maken met de niet-syllabische nasaal van klasse 9/10. 
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de volledige prefixen mumumumu----/mi/mi/mi/mi---- in de 17e-eeuwse variant naar een prefixverlies van beide klassen naar 

een syllabische nasaal N’N’N’N’----/N’/N’/N’/N’----,,,, zoals geattesteerd in het 19e-eeuwse en het hedendaagse Kisikongo. 

Echter, deze opsomming mag niet geïnterpreteerd worden als een rechtlijnige evolutie. Het 

Kisolongo evolueert niet noodzakelijk hetzelfde als het Kisikongo, en een van beiden evolueerde 

wellicht niet uit de 17e-eeuwse variant beschreven in het Vocabularium. Deze opsomming duidt 

slechts verschillende stappen aan in door elkaar lopende evoluties. Want, wellicht kwam m’m’m’m’----/m’/m’/m’/m’---- ook 

al voor in de 17e-eeuwse variant (cf. discussie rond Brusciotto supra).  

  

� mumumumu----/mi/mi/mi/mi----: : : :     Geattesteerd in de 17e-eeuwse variant. Geen prefixverlies. 

� m'm'm'm'----/mi/mi/mi/mi----::::  Geattesteerd in de 17e-eeuwse variant, cf. voorbeeld (197) supra. Enkel 

prefixverlies bij klasse 3. 

� NNNN----/miN/miN/miN/miN-:  Geattesteerd in het Kisolongo. Prefixverlies bij klasse 3, maar een combinatie 

van het nasaalprefix en het oude prefix mimimimi- voor klasse 4.  

� NNNN----/N/N/N/N----::::  Geattesteerd in het 19e-eeuwse en het hedendaags Kisikongo. Prefixverlies 

van zowel klasse 3 als klasse 4. 

 

Tavares (1915) merkt wel op dat er in vele Kikongo dialecten een grote tendens bestaat om dit prefix 

mimimimi- te laten vallen:  

 

Deve ainda advertir-se que, em muitos dialectos do kikongo, há actualmente uma grande tendéncia 

para o abandono de prefixo plural dos nomes desta classe. Assim, diz se com frequência: ntinu mia-

biza (bons reis), por mintinu mia-biza ; nlele mia-kufi (panos curtos), por minlele mia-kufi: etc 

(Tavares 1915: 11).89 

 

Een voorbeeld hiervan is dus het Kisikongo (cf. supra), maar Tavares (1915) lijkt hier niet te 

suggereren dat hetzelfde gebeurt in het Kisolongo, of toch op minder regelmatig basis dan in andere 

varianten. Bovendien attesteert Lembe (2007) een eeuw later nog steeds dezelfde meervoudsvorming 

(weliswaar in de Congolese variant), cf. voorbeeld (337) supra. Het dubbele prefix miNmiNmiNmiN- lijkt dus 

wel degelijk het meest voorkomende prefix van klasse 4 in het Kisolongo te zijn. 

b) Pronominale prefixen  

Het prenominaal prefix van klasse 3 is uuuu----,,,, ongeacht welk nominaal prefix gebruikt wordt. 

Bijvoorbeeld: 

 

(338)         (uit: Tavares 1915: 40) 

    tual’o nti utual’o nti utual’o nti utual’o nti u----akuakuakuaku    

 twal-a  o n’-ti  u-aku  

 breng-FN AUG NP3-boom PP3-POSS.2enk 

 ‘Breng jouw boom’ 

                                                 
89 Eigen vertaling: “Merk op dat er in vele dialecten van het Kikongo tegenwoordig een grote tendens bestaat om het 

meervoudsprefix [mi-] van deze klasse weg te laten. Zo zegt men dikwijls ntinu mia-biza (goede koningen), in plaats van 

mintinu mia-biza ; nlele mia-kufi (korte stoffen), in plaats van minlele mia-kufi, enz.” 
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Het prenominaal prefix van de meervoudsklasse 4 is steeds mimimimi-, zoals in volgend voorbeeld wordt 

geïllustreerd: 

 

(339)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    tual’e minti etual’e minti etual’e minti etual’e minti e----mimimimi    

 twal-a  e miN-ti  e-mi 

 breng-FN AUG NP4-boom DEM.1-NP4 

 ‘Breng deze bomen’ 

 

c) Augment 

Voorbeelden (338) en (339) hierboven tonen dat het augment voor klasse 3 oooo is, en dat voor klasse 4 

eeee, net zoals het geval is in de andere reeds besproken Kikongo varianten. 

 

4.2.4.3 Genus 5/6 

a) Nominale prefixen 

Genus 5/6, classe 4 bij Tavares (1915: 13), wordt gevormd door het prefix didididi- in klasse 5. In 

tegenstelling tot de variant beschreven in het Vocabularium, het Kisikongo van de 19e eeuw (Bentley 

1887) en het hedendaagse Kisikongo (1995), lijkt hier geen variatie met eeee- te bestaan, en wordt in 

alle gevallen didididi- gebruikt, ook al begint de kern met een consonant. Het meervoud wordt in klasse 6 

genomen, aangeduid met het prefix mamamama-. Dus:  

 

(340)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘banaan’ dinkonde mankonde - - 

 ‘ei’ diaki maki - - 

 ‘tand’ dinu menu - meno 

 ‘oog’ disu mesu díísu méso 

 

Maar het prefix didididi- wordt dus ook gebruikt voor stammen beginnend met een consonant, i.t.t. de 

andere reeds besproken Kikongo varianten: 

 

(341)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘veld’ divia mavia - - 

 ‘deur’ divitu mavitu - - 

 ‘schaap’ dimeme - dimeme mameme 

 ‘blad’   dikaya makaya 

 ‘bord, schotel’ dilonga  dilongo malonga 

 ‘boot’   disuwa masuwa 
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Tavares (1915) merkt wel op dat het prefix didididi- van deze klasse frequent wegvalt. Er is in feite dus 

wel een alternatie tussen didididi---- enerzijds, en ØØØØ of eeee- anderzijds. Deze eeee- is echter geen prefix, maar het 

augment van klasse 5. Tavares (1915) verwoordt het als volgt: 

 

Os nomes desta class são, com freqùéncia, empregados sem o prefixo di do singular. Dá-se isso: 

- Quando, na frase, o prefixo aparece junto a outra ou outras palavras que hajamde concordar com 

o nome: 

- Quando o nome é tomado num sentido determinado e, por isso, tem de ser precedido do respe 

ctivo artigo. Assim, diz-se: e vitu di-aku, por e divitu di-aku; e vitu di-aku dia-biza, por e divitu 

di-aku dia biza, e meme di-ame, por e dimeme di-ame; longa dia-mpuena, por dilonga dia-

mpuena; e s’etu, por e dise di-etu, etc. 

Daqui nascen o êrro de alguns formarem uma classe aspecial de nomes com o prefixo em e, 

confundindo assim o e, artigo singular dos nomes desta classe, com um suposto prefixo (Tavares 

1915: 13-14).90  

 

M.a.w., het prefix kan enerzijds verdwijnen wanneer er een of meerdere woorden in de zin 

concorderen met het naamwoord uit klasse 5, zie voorbeeld (342). Het prefix valt hier weg omwille 

van de concorderende connectiefconstructie. Anderzijds kan het verdwijnen wanneer het naamwoord 

wordt gebruikt in combinatie met het augment eeee, en dus in een bepaalde wijs wordt uitgedrukt. Dit 

wordt geïllustreerd in voorbeeld (343),  

 

(342)         (uit: Tavares 1915: 13) 

longa dia mpuenalonga dia mpuenalonga dia mpuenalonga dia mpuena 

 Ø-longa  di-a  m-puena 

 NP5-schotel PP5-CONN NP9.grootheid91 

 ‘Een grote schotel’ 

 

In plaats van:  
    

dilonga dia mpuenadilonga dia mpuenadilonga dia mpuenadilonga dia mpuena    

 di-longa di-a  m-puena 

 NP5-schotel PP5-CONN NP9.grootheid 

 ‘Een grote schotel’ 

                                                 
90 Eigen vertaling: “De naamwoorden van deze klasse worden vaak gebruikt zonder het prefix di in het enkelvoud. Dit 

gebeurt: 

- Wanneer, in de zin, het prefix verschijnt samen met een of meerdere woorden die concorderen met het 

naamwoord 

- Wanneer het naamwoord in een bepaalde wijs staat en, daarom, voorafgegaan moet worden door het lidwoord 

[i.e. augment]. Zo zegt met: e vitu di-aku, voor e divitu di-aku; e vitu di-aku dia-biza, voor e divitu di-aku dia 

biza, e meme di-ame, voor e dimeme di-ame; longa dia-mpuena, voor dilonga dia-mpuena; e s’etu, voor e dise 

di-etu, etc. 

Vandaar ontstaat bij sommigen de vergissing een aparte klasse te creëren voor naamwoorden met het prefix e, 

waarbij ze deze e verwarren met het enkelvoudig lidwoord [i.e. augment] van de naamwoorden van deze 

klasse, alsof het een prefix was.” 

 
91 De precieze vertaling van het naamwoord mpuena is niet bekend, maar het moet iets in de aard van ‘grootheid’ zijn, 

aangezien Tavares (1915: 2) de connectiefconstructie a-mpuena vertaalt als grande, ‘groot’. 
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(343)         (uit: Tavares 1915: 13)     

e e e e meme dimeme dimeme dimeme di----ameameameame 

 e  Ø-meme  di-ame 

 AUG NP5-schaap PP5-POSS 

 ‘mijn schaap' 

 

In plaats van:  
 

e dimeme die dimeme die dimeme die dimeme di----ameameameame    

 e  di-meme  di-ame 

 AUG NP5-schaap PP5-POSS 

 ‘mijn schaap' 

 

Dit vormt een belangrijk verschil ten opzichte van het Kisikongo beschreven door Bentley (1887; 

1895). Tavares (1915: 13-14) stelt expliciet dat eeee- geen prefix is, maar wel een artigo, i.e. een 

augment.92 Bentley (1887: 548), daarentegen, beschouwt eeee---- wel als een prefix. Het lijkt echter dat 

beide auteurs gelijk hebben, en dat het hier om twee verschillende gevallen gaat. Bovenstaande 

analyse van Tavares (1915) lijkt inderdaad te kloppen voor het Kisolongo, het prefix didididi- word 

consequent voor kernen met een consonant gebruikt (vb. -longa, ‘schotel’; -vitu, ‘deur’, -via, ‘veld’), 

en enkel vervangen door eeee wanneer het in een bepaalde wijs wordt uitgedrukt, geïllustreerd door 

bovenstaande possessiefconstructies. EEEE kan dus niet als prefix beschouwd worden. In het Kisikongo 

beschreven door Bentley (1887), echter, wordt eeee---- gebruikt in de standaardvorm voor kernen die met 

een consonant beginnen, en deze komen nooit voor met het prefix didididi- (cf. supra). Bijvoorbeeld: evia, 

‘field’ (*divia), elonga, ‘schotel’ (*dilonga). EEEE- lijkt hier wel degelijk een prefix te zijn. Dit wordt 

extra bewezen door de combinatie van het augment eeee en het prefix eeee- in volgend voorbeeld uit 

Bentley: 

  

(344)        (KKKKISIKONGOISIKONGOISIKONGOISIKONGO,  Bentley 1887: 587) 

E etadi diadi dineneE etadi diadi dineneE etadi diadi dineneE etadi diadi dinene 

 E e-tadi  di-a-di   di-nene  

AUG NP5-steen PP5-DEM.1a-PP5 VP5-te.groot.zijn 

 ‘Deze steen is te groot.’ 

 

In conclusie, het Kisolongo heeft in klasse 5 afwisseling tussen het prefix didididi- en het prefix ØØØØ, 

vergelijkbaar met het hedendaagse Kisikongo (cf. Ndonga Mfuwa 1995), maar de conditionering 

verschilt. Waar dit bij het Kisikongo fonologisch geconditioneerd is (cf. supra), is het gebruik van 

het Ø Ø Ø Ø prefix in het Kisolongo syntactisch geconditioneerd.  

 

                                                 
92 Het beschouwen van het augment als equivalent van het lidwoord in Europese talen is uiteraard ook een foutieve 

interpretatie. De functies van het augment zijn niet herleidbaar tot het markeren van bepaaldheid alleen (cf. De Blois 1970; 

Ndonga Mfuwa 1995: 170-177) 
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De voorbeelden uit Lembe (2007) in voorbeeld (341) hierboven tonen bovendien dat het prefix didididi- 

nog steeds regelmatig gebruikt wordt (althans in de Congolese variant) voor een kern beginnend met 

een consonant.  

 

b) Pronominale prefixen 

Bovenstaande voorbeelden (342) en (343) tonen dat het pronominaal prefix van klasse 5 steeds didididi---- is, 

ook al valt het nominaal prefix weg. Voor klasse 6 is dit pronominaal prefix mamamama----, zie volgend 

voorbeeld: 

 

(345)        (uit: Tavares 1915: 42) 

    Vonda o mameme emeVonda o mameme emeVonda o mameme emeVonda o mameme eme    

 vond-a  o ma-meme e-ma-e 

 doden-FN AUG NP6-schaap DEM.2-PP6-DEM.2 

 ‘Slacht die schapen!’ 

 

c) Augment 

Zoals reeds besproken is eeee het augment van klasse 5. Het augment van klasse 6 is oooo, cf. voorbeeld 

(345). 

 

4.2.4.4 Monoklasse 6 

Monoklasse 6 wordt niet behandeld door Tavares (1915). 

 

4.2.4.5 Genus 7/8 

a) Nominale prefixen 

Genus 7/8 wordt als classe 3 behandeld bij Tavares (1915: 11-12). Ook hier bestaat voor het prefix 

van klasse 7 variatie tussen kikikiki- enerzijds en ØØØØ anderzijds. De weinige voorbeelden die hij geeft lijken 

dezelfde conditionering als voor Kisikongo (cf. supra) te bevestigen, echter op een uitzondering na: 

ki-kada, ‘brug, ladder’ begint met een consonant, maar krijgt toch het prefix kikikiki-. Het meervoud 

wordt genomen in klasse 8, aangeduid door het prefix iiii----. . . .  

 

(346)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘patrijs’ Kinguadi inguadi - - 

 ‘hemd, blouse’ Kinkutu inkutu - - 

 ‘schaduw’ Kini ini - - 

 ‘brug, ladder’ Kikada ikada - - 
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Wanneer de stam met een consonant begint, valt het prefix kikikiki- weg. Echter, de meervoudsvorm in 

klasse 8 wordt wel aangeduid met het prefix iiii----, in tegenstelling tot het Kisikongo van Bentley (1887) 

en Ndonga Mfuwa (1995), waar de meervoudsvorm gelijk is aan de enkelvoudsvorm (cf. 

voorbeelden (262) en (312) supra). Ook in dit opzicht lijkt het Kisolongo conservatiever dan het 

Kisikongo, vooral wat betreft meervoudsvormen. Ook in de 21e-eeuwse Congolese variant wordt het 

prefix iiii---- nog gebruikt. 

 

(347)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘gewoonte, gebruik’ fu ifu - - 

 ‘dag’ lumbu ilumbu - - 

 ‘zetel, stoel’ - - fúlu yifúlu 

 ‘vergif’ - - dííkíla yidííkila 

 ‘kat’ - - budi yibudi 

 

b) Pronominale prefixen 

Het pronominaal prefix van klasse 7 is kikikiki-, zie volgend voorbeeld93:  

 

(348)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    vuat’e kinkutu eki vuat’e kinkutu eki vuat’e kinkutu eki vuat’e kinkutu eki     

 vwat-a  e ki-nkutu e-ki 

 dragen.FN AUG NP7-hemd DEM.1-PP7 

 ‘Draag dit hemd!’ 

 

In de meervoudsvorm in klasse 8 wordt dit PP iiii-: 

 

(349)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    Fit’e inkutu eiie Fit’e inkutu eiie Fit’e inkutu eiie Fit’e inkutu eiie     

 fit-a  e i-nkutu  e-i-e 

 betaal.FN AUG NP8-hemd DEM.2-PP8-DEM.2 

 ‘Betaal die hemden!’ 

 

c) Augment 

Bovenstaande voorbeelden (348) en (349) tonen dat het augment voor zowel klasse 7 als 8 uitgedrukt 

wordt als eeee. 

 

                                                 
93 Tavares (1915) of Lembe (2007) geven geen voorbeeld van een constructie met een PP, waarbij het NP van het 

naamwoord Ø Ø Ø Ø is. 
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4.2.4.6 Genus 9/10   

a) Nominale prefixen 

Genus 9/10, classe 7 in Tavares (1915: 17), wordt in het enkelvoud gevormd door de niet-syllabische 

nasaal NNNN-, of door een ØØØØ prefix bij enkele leenwoorden. In het meervoud in klasse 10 wordt het 

prefix zizizizi- voor de enkelvoudsvorm gevoegd. Dit werd eerder geanalyseerd als een restant van het 

augment (cf. supra). Dit gebruik van het NP zizizizi---- is verschilt met het Kisikongo van Bentley (1887) en 

Ndonga Mfuwa (1995), maar ook met de 17e-eeuwse variant uit het Vocabularium (1652), waarin 

klasse 10 dezelfde vorm aanneemt als klasse 9.94 Dit is een andere illustratie van het conservatieve 

karakter van het Kisolongo en, belangrijk, is een sterke aanwijzing dat de 17e-eeuwse variant 

beschreven in het Vocabularium hoogstwaarschijnlijk geen Kisolongo is. Enkele voorbeelden: 

 

(350)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘mes’ mbele zimbele - - 

 ‘(vee)kraal’ mpaca zimpaka95 - - 

 ‘palmtak’ ndala zindala - - 

 ‘tak van een boom’ nsungo nsungu - - 

 ‘geit’ - - nkóombo zinkóombo 

 ‘jong meisje’ - - ndumba zindumba 

 ‘kookpot’ - - nzúngu zinzúngu 

 

Ook volgende leenwoorden worden in klasse 9/10 uitgedrukt: 

 

(351)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud enkelvoud meervoud 

 ‘schoen’ sampatu zinsampatu - - 

 ‘potlood’ lapi zilapi lapi - 

 ‘radio’ - - ladio ziladio 

 ‘school’ - - skola ziskola 

 ‘chauffeur’ - - sofele zisofele 

 

Tavares (1915: 17) merkt wel op dat er in alle dialecten van het Kikongo - dus ook in het Kisolongo 

- een sterke tendens bestaat om het prefix zizizizi- van klasse 10 te laten vallen, zoals in de Kisikongo 

varianten bijvoorbeeld gebeurd is (Bentley 1887; Ndonga Mfuwa 1995; cf. ook supra). Zo alterneren 

volgende vormen: 

 

 

 

                                                 
94 Een enkele uitzondering in het Vocabularium is het woord voor ‘vogel’, nuni, dat als meervoud zowel zinuni (klasse 10) 

als anuni (klasse 2) kan nemen. Cf. ook supra. 
95 De inconsistente schrijfwijze van Tavare (1915: 17) voor mpacccca vs. zimpakkkka heeft geen fonologische implicaties. 
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(352)  Vorm met prefix ↔ Vorm zonder prefix 

 ‘goede messen’ zimbele z’a mbote ↔ mbele z’a-mbote 

 ‘witte vogels’ zinuni z’a mpembe  ↔ nuni z’a-mpembe 

 

In tegenstelling tot Tavares’ (1915: 11) kanttekening met betrekking tot het prefix miNmiNmiNmiN- van klasse 4, 

zijn deze voorbeelden wel afkomstig uit de Kisolongo variant. Er bestaat dus interne variatie in het 

Kisolongo zelf wat betreft het NP van klasse 10. Toch is het opmerkelijk dat dit prefix zizizizi---- wel nog 

gebruikt wordt in het begin van de 20e eeuw, terwijl dit niet het geval is in de 17e-eeuwse Kikongo 

variant beschreven in het Vocabularium. Meer nog, Lembe (2007), die een beschrijving van het 

hedendaagse (Congolese) Kisolongo geeft, attesteert nog steeds systematisch het nominale prefix zizizizi-, 

cf. voorbeeld (350) hierboven.  

 

Dit lijkt een sterke indicatie te zijn om de variant uit het Vocabularium te beschouwen als de 

voorloper van het Kisikongo, en niet van het Kisolongo, aangezien het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat 

het augment *jɩ ́jɩ ́jɩ ́jɩ-́ uit het PB (dat zich ontwikkelde naar een NP, cf. De Blois (1970), cf. ook supra) 

verdween tegen de 17e eeuw, om dan terug te verschijnen tegen het begin van de 20e eeuw (om dan 

weer terug te verdwijnen in de loop van de 20e eeuw).  

 

b) Pronominale prefixen 

In concordantie blijft het onderscheid tussen klasse 9 en 10 behouden. Het pronominaal prefix van 

klasse 9 is iiii----, zoals geïllustreerd in volgend voorbeeld: 

 

(353)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    vond’e ngombe eiivond’e ngombe eiivond’e ngombe eiivond’e ngombe eii    

 vond-a  e N-gombe e-i 

 doden-FN AUG NP9.koe DEM.1-PP9 

 ‘Slacht deze koe!’ 

 

Het meervoud in klasse 10 neemt het pronominaal prefix zizizizi----: 

 

(354)         (uit: Tavares 1915: 42) 

    vond’e ngombe eziivond’e ngombe eziivond’e ngombe eziivond’e ngombe ezii    

 vond-a  e N-gombe e-zi 

 doden-FN AUG NP10.koe DEM.1-PP10 

 ‘Slacht dit vee!’ 

 

c) Augment 

Voorbeeld (353) en (354) hierboven tonen dat het augment voor zowel klasse 9 als klasse 10 e e e e is. 
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4.2.4.7 Genus 11/13 

 

Zowel de nominale als pronominale prefixen, alsook het augment van genus 11/13, classe 6 in 

Tavares (1915: 16) zijn in het Kisolongo identiek aan die van de andere behandelde Kikongo 

varianten. Het enkelvoud neemt lulululu- als prefix, het meervoud tutututu----. Het augment is oooo in beide klassen. 

Deze voorbeelden worden niet opnieuw geïllustreerd. 

 

4.2.4.8 Genus 11/6 

 

Genus 11/6 wordt niet behandeld door Tavares (1915). Lembe (2007: 88) meldt één leenwoord in 

deze klasse, dat volgend Ndonga Mfuwa (1995: 168) afgeleid is van het Franse (train) local. 

 

(355)  Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud 

 ‘trein’ lukalu makalu 

 

4.2.4.9 Genus 11/10 

 

Genus 11/10 wordt kort behandeld door Tavares (1915: 18) bij classe 7. Collectieve naamwoorden 

uit klasse 9/10 kunnen een enkelvoud nemen in klasse 11: 

 

(356) Meervoud (klasse 10)   Enkelvoud (klasse 11)  

 Mbu ‘mug’ → lubu ‘één mug’ 

 Mvu ‘wit haar’ → luvu/luuvu ‘één wit haar’ 

 Ndala ‘palmtak’ → ludala/lundala ‘één palmtak’ 

 

Voor concordantiepatronen, cf. supra. 

 

4.2.4.10 Klasse 12  

Klasse 12 wordt niet behandeld door Tavares (1915). Lembe (2007: 91) meldt expliciet de 

afwezigheid van deze klasse. 

 

4.2.4.11 Monoklasse 14 

Genus 14/Ø wordt door Tavares (1915: 20) gedefinieerd als classe 9. Ook hier bevat deze klasse 

voornamelijk abstracte begrippen, waarvan het meervoud onbestaande of gelijk aan de 

enkelvoudsvorm is. Klasse 14 wordt aangeduid door het prefix uuuu----. Zoals hierboven beschreven 

bestaat er in de Kisikongo varianten van Bentley (1887) en Ndonga Mfuwa (1995) variatie tussen de 

prefixen uuuu---- en ØØØØ naargelang hun fonologische context. Echter, alle voorbeelden die Tavares (1915: 
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20) geeft, zijn woorden waarvan de kern met een klinker of een niet-syllabische nasaal begint. Het 

moet dus verder onderzocht worden of het prefix behouden blijft of wegvalt wanneer de kern van het 

woord met een medeklinker begint. Een indicatie hiervoor is dat in deze gevallen het prefix 

inderdaad wel wegvalt in klasse 14/6, cf. infra. Enkele voorbeelden uit monoklasse 14: 

 

(357)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud 96 enkelvoud meervoud 

 ‘erwt’ uandu uandu - - 

 ‘gierigheid’ uimi (uimi) - - 

 ‘angst’ uonga (uonga) - - 

 ‘honing’ uiki (uiki) - - 

 ‘(konink)rijk uene uene - - 

 ‘godheid’ unzambi unzambi - - 

 

Voor concordantiepatronen, cf. genus 14/6 infra. 

 

4.2.4.12 Genus 14/6 

a) Nominale prefixen 

Genus 14/6, classe 8 in Tavares (1915: 18-19), wordt gevormd in het enkelvoud door een ØØØØ prefix, 

wat vroeger het prefix uuuu---- was.97 Echter, op een na zijn alle voorbeelden die hij geeft woorden 

waarvan de kern met een consonant beginnen. Verder onderzoek zou moeten uitwijzen of het prefix 

inderdaad ook steeds wegvalt wanneer de kern met een klinker of een lichte, niet-syllabische nasaal 

begint. Het meervoud wordt in klasse 6 (mamamama-) genomen. 

 

(358)  Tavares (1915) Lembe (2007) 

  enkelvoud meervoud  enkelvoud meervoud 

a. ‘schoonvader, -moeder, -

zoon, -dochter’ 

ko mako  mako 

 ‘prauw, boot’ lungu malungu - - 

 ‘(oor)ring’ lunga malunga - - 

 ‘boog, geweer’ ta mata - - 

b. ‘net’ anda manda - - 

 

De conditionering voor het wegvallen van het nominaal prefix uuuu- is hier minder duidelijk dan elders. 

De fonologische conditionering, zoals die in de andere varianten voorkomt, lijkt het meest plausibel. 

                                                 
96 Bij elke vorm wordt een zelfde meervoudsvorm gegeven door Tavares (1915: 20), al is het twijfelachtig dat sommige van 

deze woorden een daadwerkelijk gebruikte meervoudsvorm hebben. Deze zijn tussen haakjes geplaatst.  
97 Tavares (1915: 18) zegt hierover: “É consituida esta classe por certos nomes que outrora tiveram u como prefixo do 

singular.” (eigen vertaling: “Deze klasse is samengesteld door bepaalde naamwoorden die vroeger u als enkelvoudsprefix 

hadden”) 
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Echter, door het soort voorbeelden dat Tavares (1915) hier geeft zou men ook kunnen concluderen 

dat het prefix enkel wegvalt bij naamwoorden uit genus 14/6. Bij naamwoorden uit monoklasse 14, 

de abstracte derivatieven, blijft het behouden. Dit is ook niet helemaal ondenkbaar, aangezien bij 

klasse 7 (en klasse 14) in de 19e-eeuwse Kisikongo variant (Bentley 1887) het prefix ook eerder 

behouden blijft wanneer het woord een abstractie is, dan wanneer het dat niet is (cf. supra).  

 

Ook het laatste Kisolongo voorbeeld, anda (/Ø-anda/, ‘net’), is opmerkelijk, aangezien dit een stam is 

die met een klinker begint en dus normaal gezien het prefix zou behouden, naar analogie met de 

andere varianten. Kortom, meer gegevens zijn vereist om de exacte conditionering van het 

prefixverlies in deze klasse te bepalen.  

 

b) Pronominale prefixen 

Ongeacht het mogelijk prefixverlies van het NP, blijft het pronominaal prefix steeds uuuu----, zie 

voorbeeld (359). 

 

(359)         (uit: Tavares 1915: 42) 

bik’o lungu uaubik’o lungu uaubik’o lungu uaubik’o lungu uau    

 bik-a  o Ø-lungu u-a-u 

 laten-FN AUG NP14-prauw PP14-DEM.1-PP14 

 ‘Laat deze prauw!’ 

c) Augment 

Voorbeeld (359) toont dat het augment van klasse 14 oooo---- is. 

 

4.2.4.13 Genus 15/6 

 

Genus 15/6, classe 5 in Tavares (1915: 15), kent dezelfde vorm in het Kisolongo als in de Kisikongo 

varianten. Het kleine aantal woorden in deze klasse neemt het prefix kukukuku- in het enkelvoud, en mamamama- in 

het meervoud (uit Tavares 1915: 15): 

 

(360)  Enkelvoud  Meervoud  

 ‘been’ kulu /ku-ulu/ malu /ma-ulu/ 

 ‘oor’ kutu /ku-tu/ matu /ma-tu/ 

 ‘arm, hand’ koko /ku-oko/ moko /ma-oko/ 

 

Voor concordantie, cf. monoklasse 15. 
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4.2.4.14 Monoklasse 15 

a) Nominale prefixen 

Dit genus wordt ook onder classe 5 behandeld door Tavares (1915: 15). Dit bevat de werkwoorden 

in infinitiefvorm, waarvan net zoals in het Kisikongo enkel kwenda, ‘gaan’ en kwiza, ‘komen’ het 

prefix kukukuku- hebben behouden. Ook wanneer het werkwoord als substantief wordt gebruikt, verdwijnt 

het prefix (cf. voorbeelden 361 en 362infra). Hiermee stemt Kisolongo overeen met de 19e-eeuwse 

en hedendaagse Kisikongo variant, maar verschilt ze van de 17e-eeuwse variant. 

 

b) Pronominale prefixen 

Hoewel het nominaal prefix verdwenen is in klasse 15, wordt het pronominaal prefix wel nog als kukukuku- 

gerealiseerd, zoals volgende connectiefconstructies illustreren: 

 

(361)         (uit: Tavares 1915: 15) 

    dia kuadia kuadia kuadia kua----mbotembotembotembote    

 Ø-dia  ku-a  m-bote 

 NP15-eten PP15-CONN NP9.goedheid  

 ‘een goed etensmaal’ 

 

(362)         (uit: Tavares 1915: 15) 

    sala kuasala kuasala kuasala kua----mpasimpasimpasimpasi    

 Ø-sala  ku-a  m-bote 

 NP15-werken PP15-CONN NP9.pijn  

 ‘een zwaar werk’ 

 

c) Augment 

Het augment wordt niet geïllustreerd door (Tavares 1915) of Lembe (2007), maar dit is wellicht oooo---- 

gezien het pronominaal prefix de achterklinker /u/ draagt. 

 

4.2.4.15 Locatiefklassen 16, 17 en 18 

a) Nominale prefixen 

Klasse 16, classe 10 in Tavares (1915: 21), is identiek aan die uit de andere varianten, en bestaat uit 

slechts 1 woord, vuma, ‘plaats”, aangeduid met het NP vavavava----, dat zijn meervoud in klasse 18 (mumumumu-) 

neemt: 

 

(363) vumavumavumavuma  muma  plaats 

 

Klasse 17 wordt niet behandeld in Tavares (1915), en klasse 18 enkel impliciet als meervoud van 

klasse 16. 
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b) Pronominale prefixen 

De pronominale prefixen van kl. 16 en kl. 18 zijn gelijk aan hun nominale prefixen, i.e. vavavava- en mumumumu-. 

c) Augment 

Tavares (1915: 21) geeft als augment voor het enkelvoud, dus klasse 16, oooo, en voor het meervoud, 

i.e. klasse 18, eeee. Dit is eigenaardig, en betreft waarschijnlijk een schrijffout. Tavares (1915) geeft ook 

geen voorbeelden. Normaliter wordt o o o o gebruikt wanneer het prefix /u/ bevat, en wordt eeee gebruikt 

wanneer het prefix /i/ of /a/ bevat. De augmenten zijn dus waarschijnlijk eeee voor klasse 16, en oooo voor 

klasse 18. 

 

4.2.4.16 Klasse 19 

Tavares (1915: 21) meldt uitdrukkelijk dat het prefix fifififi- van klasse 19 - en dus de klasse op zich - 

niet bestaat in het Kisolongo, in tegenstelling tot de Kisikongo varianten van Bentley (1887), Ndonga 

Mfuwa (1995) en de Kikongo variant uit het Vocabularium (1652). 
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4.2.4.17 Schematische voorstelling 

 

Een schematische voorstelling van het nominale klassensysteem van de Kisolongo variant wordt 

gegeven in (364). Prefixen tussen haakjes duiden op de zeer lage frequentie van dit prefix. Er werden 

geen noemenswaardige verschillen geattesteerd tussen de vroege 20e-eeuwse Angolese variant en de 

hedendaagse Kongolese variant. 

 

(364) Klasse Augment Nominaal Prefix Pronominaal Prefix 

 1 o mu-, N- u- 

 2 a, e a- a- 

 3 o mu-, N- u- 

 4 e mi-, miN- mi- 

 5 e di- di- 

 6 e ma- ma- 

 7 e ki-, Ø ki- 

 8 e i- i- 

 9 e N- i- 

 10 e zi-, (Ø) zi- 

 11 o lu- lu- 

 12  - - - 

 13 o tu- tu- 

 14 o u-, Ø u- 

 15 o (ku-), Ø ku- 

 16 e va- va- 

 17 - - - 

 18 o mu- mu- 

 19 - Onbestaand - 
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4.34.34.34.3 Samenvatting en discussieSamenvatting en discussieSamenvatting en discussieSamenvatting en discussie    

 

Deze subsectie bespreekt kort de belangrijkste verschillen tussen de vier behandelde Kikongo 

varianten. In onderstaande tabel worden de klassensystemen van de vier besproken varianten naast 

elkaar getoond:  

 

(365) 17171717eeee----eeuws Kikongoeeuws Kikongoeeuws Kikongoeeuws Kikongo    

(Vocabularium 

congense 1652; 

Brusciotto 1659) 

Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19eeee    

eeuw eeuw eeuw eeuw (Bentley 1887; 

1895) 

Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo     

(Ndonga Mfuwa 1995) 

Kisolongo Kisolongo Kisolongo Kisolongo (Tavares 

1915; Lembe 2007) 

Kl. Aug NP PP Aug NP PP Aug NP PP Aug NP PP 

1 o mu-, 

m’- 

(N’-) 

u- o mu-, 

N- 

u- 

Ø- 

o mù-, 

N’, 

(Ø) 

yù-, 

(ndù) 

o mu-, 

N’- 

u- 

2 o a- a- a a-, 

(wa-) 

a- o, 

(aki) 

a- 

(wa-, 

ba-) 

à-, 

(bà-) 

a, e a-,  

(ya-) 

a- 

3 o mu-, 

m’- 

u- o mu-, 

N- 

u-, 

Ø- 

o mù-, 

N- 

wù- o mu-, 

N’- 

u- 

4 e mi- , 

(m’-) 

mi- e mi-, 

N- 

mi- e mì-, 

N- 

mì- e mi-, 

miN- 

mi- 

5 - ri-(di-), 

e- 

ri- e di-, e- di- e dì-, Ø dì- e di- di- 

6 o ma- ma- o ma- ma- o mà- mà- e ma- ma- 

7 e ki- ki- e ki-, Ø ki- e kì-, Ø kì- e ki-, Ø ki- 

8 e i- i- e i-, Ø i- e yì-, Ø yì- e i- i- 

9 e N- i- e N- i-,  

Ø- 

e N-, 

(Ø) 

yì- e N- i- 

10 e(zi) N- zi- e N- zi-, 

Ø- 

e N-, 

(Ø) 

zì- e zi-, 

(Ø) 

zi- 

11 o lu- lu- o lu- lu- o lù- lù- o lu- lu- 

12  (o) (ka-)  (ka-

) 

- (ka-) - - - - - - - 

13 o tu- tu- o tu tu- o tù- tù- o tu- tu- 

14 - u- u- o u-, Ø u- o wù-, 

Ø 

wù- o u-, Ø u- 

15 - ku- ku- o (ku-), 

Ø 

ku- o (kù-), 

Ø 

kù- o (ku-), 

Ø 

ku- 

16 - βa- βa- o va- va- o và- và- e va- va- 

17 - - - - ku- - o kù- kù- - - - 

18 - - - - mu- mu- o mù- mù- o mu- mu- 

19 - fi- - e fi- fi- e fì- fì- - - - 
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Bovenstaande tabel toont dat de vier varianten voornamelijk verschillen in de vorm van nominale 

prefixen. De vorm van het augment en het pronominaal prefix zijn - op enkele gevallen na - gelijk 

voor alle varianten. Deze zullen eerst besproken worden. 

 

4.3.1 Het augment 

Bovenstaande tabel toont 3 verschillende augmenten, i.e. e,e,e,e, a a a a en oooo. De distributie is zoals eerder 

vermeld grotendeels fonologisch geconditioneerd: dezelfde klinker als in het pronominaal prefix 

vormt het augment (cf. De Blois 1970: 93, 152). Het prototype is bijgevolg iiii----aaaa----uuuu, maar de 

voorklinkers /i/ en /u/ hebben in bepaalde talen - zoals de behandelde Kikongo varianten - 

klinkerverlaging ondergaan, resulterend in het type eeee----aaaa----oooo (De Blois 1970: 99).  

 

Echter, het gebruik van aaaa is zeer beperkt en lijkt grotendeels vervangen te zijn door oooo, alvast in 

klasse 6 en klasse 16 voor de 17e-eeuwse variant en beide Kisikongo varianten. Dit stemt overeen 

met het eeee----oooo----oooo type dat Blois (1970: 101) onderscheidt. Dit is wellicht een evolutie is uit een eerder eeee----

aaaa----oooo type (cf. Blois 1970: 99). Echter, het feit dat Bentley (1887) aaaa als augment voor klasse 2 geeft, 

suggereert dat de evolutie naar het eeee----oooo----oooo type nog niet volledig voltrokken is. Wellicht bestond de 

alternatie tussen oooo en aaaa voor klasse 2 zowel in de 17e-eeuwse variant als in de 19e-eeuwse Kikongo 

variant, maar werd enkel oooo gemeld door Brusciotto (1659), en enkel aaaa door Bentley (1887). Ndonga 

Mfuwa (1995) geeft enkel oooo voor klasse 2, wat erop kan wijzen dat de evolutie naar het eeee----oooo----oooo type 

zich wel volledig voltrokken heeft naar het hedendaagse Kisikongo. Verder onderzoek is gewenst om 

dit te bevestigen. 

 

Opmerkelijk is dat de Kisolongo variant het augment aaaa bij klassen 2, 6 en 14 niet vervangen heeft 

door oooo, maar door eeee. Het lijkt dus gepaster om voor deze variant van het type eeee----eeee----oooo te spreken. Net 

zoals in het Kisikongo bestaat er variatie voor klasse 2, maar dan tussen aaaa en eeee. 

 

De 17e-eeuwse variant lijkt dus ook op basis van de augmentsvorm eerder in de evolutie van de 

Kisikongo variant te passen, dan in die van de Kisolongo variant. 

 

Het gebruik van het augment van kl.10 eziezieziezi in de 17e-eeuwse variant is zeer beperkt, net zoals het 

gebruik van akiakiakiaki in kl.2 bij het hedendaagse Kisikongo. Verder onderzoek moet uitwijzen of de eerste 

al dan niet overal geëvolueerd is naar eeee in de modernere varianten, en of de tweede al dan niet 

voorkwam in eerdere varianten. Dit laatste is wellicht moeilijk te onderzoek, gezien het beperkte 

aantal bronnen. 

 

4.3.2 Pronominale prefixen 

Er is slechts een opmerkelijk verschil geattesteerd wat betreft het gebruik van het pronominaal 

prefix. Bentley (1887: 556) meldt dat de pronominale prefixen van klasse 1, 2, 3, 9 en 10 wegvallen 
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wanneer deze direct volgen op het naamwoord dat ze kwalificeren. Hij noemt dit de primary form, 

en deze is zowel toepasbaar op connectiefconstructies als op possessiefconstructies. Bentley’s (1887: 

556) conditionering is echter te vereenvoudigend uitgedrukt, en het verschil tussen het wel of niet 

voorkomen van het prefix lijkt eerder bepaald te zijn door het attributieve of predicatieve gebruik 

van de constructie waarvan het PP deel uitmaakt. Het prefix valt weg wanneer de constructie een 

attributieve functie heeft. Dit lijkt ook al voor te komen in de 17e-eeuwse variant (cf. voorbeeld 245), 

maar nog niet systematisch. De weinige beschikbare voorbeelden tonen dat het PP niet wegvalt bij 

een possessiefconstructie (cf. voorbeeld 246), wat wel een attributieve functie heeft. Mogelijk heeft 

het prefixverlies zich uitgebreid naar de 19e-eeuw. Verder onderzoek op oudere tekstbronnen zal 

hierin meer duidelijkheid moeten brengen. 

 

4.3.3 Nominale prefixen 

In tegenstelling tot de vorm van het augment en het pronominaal prefix, verschillen de vier 

behandelde Kikongo varianten wel aanzienlijk in de vorm van verschillende nominale prefixen. In 

(366) worden de nominale prefixen per variant schematisch weergegeven. De verschillende klassen 

of genera zullen vervolgens afzonderlijk besproken worden. 

 

(366) 17171717eeee----eeuws Kikongoeeuws Kikongoeeuws Kikongoeeuws Kikongo    

(Vocabularium congense 

1652; Brusciotto 1659)    

Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19Kisikongo laat 19eeee    

eeuw eeuw eeuw eeuw (Bentley 

1887; 1895)    

Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo Hedendaags Kisikongo     

(Ndonga Mfuwa 1995)    

Kisolongo Kisolongo Kisolongo Kisolongo     

(Tavares 1915; 

Lembe 2007)    

Klasse                 

1 mu-, m’, (N’-) mu-, N’- mù-, N’-, (Ø) mu-, N’- 

2 a- a- a- (wa-, ba-) a- (ya-) 

3 mu-, m’- mu-, N’- mù-, N’- mu-, N- 

4 mi- (m’) mi-, N’- mì-, N’- mi-, miN- 

5 ri- (di-), e- di-, e- dì-, Ø di- 

6 ma- ma- mà- ma- 

7 ki- ki-, Ø kì-, Ø ki-, Ø 

8 i- i-, Ø yì-, Ø i- 

9 N- N- N-, (Ø) N- 

10 N- N- N-, (Ø) zi- 

11 lu- lu- lù- lu- 

12  (ka-)  (ka-) - - 

13 tu- tu tù- tu- 

14 u- u-, Ø wù-, Ø u-, Ø 

15 ku- (ku-), Ø (kù-), Ø (ku-), Ø 

16 va- va- và- va- 

17 - ku- kù- - 

18 - - mù- mu- 

19 fi- fi- fì- / 
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4.3.3.1 Genus 1/2  

De evolutie van het nominaal prefix van klasse 1 is niet eenduidig. Zowel in 19e-eeuws en 

hedendaags Kisikongo, als in beide Kisolongo varianten wordt het homorganische syllabische 

nasaalprefix N’N’N’N’- gebruikt voor stammen beginnend met een consonant. MuMuMuMu- wordt enkel gebruikt bij 

stammen die beginnen met een klinker of een niet-syllabische nasaal.  

 

De 17e-eeuwse variant kent in de meeste gevallen het prefix mumumumu-, ook wanneer gevolgd door een 

consonant. Maar, ook in de 17e-eeuwse variant is al duidelijk een proces van prefixverlies naar de 

ahomorganische syllabische nasaal m’m’m’m’- zichtbaar, bijvoorbeeld in m’tani, ‘krijger’ en m’cua, 

‘bezitter’ (cf. voorbeeld 193a supra).  

 

Er werden echter ook voorbeelden gevonden waarin deze nasaal wel homorganisch werd genoteerd, 

bv. ncongo, ‘jager’ en nquentu, ‘vrouw’ (cf. voorbeeld 193b supra). Dit doet enkele vragen rijzen bij 

de waarde van dit nasaalprefix. Indien dit een syllabische nasaal van klasse 1 is, zou dit betekenen 

dat dit nasaalprefix in sommige gevallen uit klasse 1 wel homorganisch gerealiseerd werd. Dit in 

tegenstelling tot het prefix van klasse 3, dat bij prefixverlies steeds m’m’m’m’ is (cf. infra), maar ook in 

tegenstelling tot andere naamwoorden uit klasse 1. Vergelijk m’cua (kl.1) met ncongo (kl.1), die 

beiden de stemloze velaire consonant /k/ als beginklank van de stam hebben, maar schijnbaar toch 

een andere nasaal. De alternatie met de vormen mucongo, ‘jager’ en muquentu, ‘vrouw’, lijken 

echter een duidelijke aanwijzing te zijn dat dit inderdaad gevallen van prefixverlies uit klasse 1 zijn. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een inconsistente schrijfwijze werd gehanteerd in het 

Vocabularium. 

 

Een andere hypothese is dat de naamwoorden die nnnn---- als prefix hebben, niet tot klasse 1 behoren, 

maar tot klasse 9. Dit wordt gesuggereerd door het enkelvoud/meervoudspaar ncongo/ncongo, maar 

dit is totnogtoe het enige geval waarbij het meervoud in klasse 10 lijkt uitgedrukt te worden. Of deze 

hypothese zinvol is kan enkel geverifieerd worden door de concordantiepatronen van deze 

naamwoorden te bestuderen, en die worden niet in het Vocabularium gegeven.  

 

De naamwoorden die nnnn---- als prefix hebben, hebben meestal ook een opmerkelijke meervoudsvorm. 

Het meervoudsprefix van klasse 2 aaaa----    vervangt in alle latere varianten, alsook bij de meeste 

naamwoorden uit de 17e-eeuwse variant, het enkelvoudsprefix N’N’N’N’-.    Maar bij deze vormen met nnnn---- 

wordt aaaa---- geprefigeerd aan de enkelvoudsvorm, met een dubbel prefix als resultaat. Zo is er ook 

ancongo, ‘jagers’, anquentu, ‘vrouwen’ en ancai/ancaca, ‘voorouders’. Deze meervoudsvorming met 

behoud van het nasaalprefix gebeurt mogelijk naar analogie met de enkelvoudsvorm. Dit nasaalprefix 

valt echter weg in de latere varianten, zowel bij stemloze als stemhebbende consonanten. 

Bijvoorbeeld: abunji, ‘jongere broer’, in de 19e-eeuwse variant, en akento/akentu in alle latere 

Kisikongo en Kisolongo varianten.  

 

Als conclusie, de evolutie van prefixverlies van mumumumu- naar NNNN’- is reeds zichtbaar in de 17e-eeuwse 

variant. Dit prefixverlies wordt meestal gerealiseerd als de ahomorganische nasaal mmmm’-, maar 
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mogelijk zijn er ook al enkele gevallen van homorganisering aanwezig. In de latere varianten wordt 

dit syllabisch nasaalprefix steeds homorganisch gerealiseerd. Dit wordt schematisch weergegeven in 

(367): 

 

(367) Evolutie prefix klasse 1 (gevolgd door consonant): 

 

� mumumumu----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� m’m’m’m’----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� N’N’N’N’----: geattesteerd in de latere varianten, mogelijk ook in de 17e-eeuwse variant 

 

Het meervoudsprefix van klasse 2 is in de meeste gevallen onveranderd gebleven, i.e. aaaa----. Enkele 

voorbeelden van aNaNaNaN---- werden geattesteerd in de 17e-eeuwse variant, wellicht naar analogie met de 

enkelvoudsvorm, maar deze zijn verdwenen in de latere Kikongo varianten. 

 

Merk op dat bij enkele stammen beginnend met een klinker of een niet-syllabische nasaal wawawawa- 

optioneel wordt gebruikt in het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo. Dit is ook zo bij het 

Kisolongo, maar onder de vorm van yayayaya-. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit toepasbaar is op 

alle stammen beginnend men een klinker of een niet-syllabische nasaal. 

 

4.3.3.2 Genus 3/4  

Het prefix mumumumu---- van klasse 3 onderging een soortgelijke evolutie van prefixverlies als in klasse 1. In 

alle latere varianten wordt dit prefix gerealiseerd als de syllabische homorganische nasaal N’N’N’N’- 

wanneer gevolgd door een consonant. Ook hier blijft mumumumu- behouden voor klinkers of niet-syllabische 

nasalen.  

 

In de 17e-eeuwse variant is het prefixverlies ook zichtbaar. In deze gevallen wordt het steeds als een 

ahomorganische nasaal gerealiseerd. Deze evolutie wordt schematisch weergegeven in (368): 

 

(368) Evolutie prefix klasse 3 (gevolgd door consonant): 

 

� mumumumu----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� m’m’m’m’----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� N’N’N’N’----: geattesteerd in de latere varianten. 

 

De evolutie van het prefix mimimimi- van klasse 4 is minder eenduidig. Dit prefix kent weinig of geen 

prefixverlies in de 17e-eeuwse variant. Bij prefixverlies wordt het volgens Brusciotto (1659) 

gerealiseerd als m’m’m’m’. In het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo kent dit prefix wel duidelijk 

prefixverlies, i.e. naar de homorganische nasaal N’N’N’N’----. In het Kisolongo, echter, wordt dit prefix 

gerealiseerd als miNmiNmiNmiN-, i.e. een dubbel prefix. Deze meervoudsvorming gebeurt mogelijk naar 

analogie met het enkelvoud, dat wel prefixverlies naar N’N’N’N’---- kent. Dit lijkt een logische tussenstap in 
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de evolutie, maar is niet geattesteerd in een andere variant. Kisolongo is in dit opzicht conservatiever 

dan Kisikongo. De evolutie van het prefix van klasse 4 wordt schematisch weergegeven in (369): 

 

(369) Evolutie prefix klasse 4 (gevolgd door consonant): 

 

� mimimimi----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� (m’m’m’m’----: mogelijk in de 17e-eeuwse variant) 

� miNmiNmiNmiN----: geattesteerd in beide Kisolongo varianten 

� N’N’N’N’----: geattesteerd in het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo 

 

De mogelijke evolutie van het klassenpaar 3/4 werd reeds geïllustreerd, en wordt hier herhaald als 

(370): 

 

(370) Evolutie prefixen klassepaar 3/4 (gevolgd door consonant): 

 

� mumumumu----/mi/mi/mi/mi----: : : :     Geattesteerd in de 17e-eeuwse variant. Geen prefixverlies. 

� m'm'm'm'----/mi/mi/mi/mi----::::  Geattesteerd in de 17e-eeuwse variant, cf. voorbeeld (197) supra. Enkel 

prefixverlies bij klasse 3. 

� NNNN----/miN/miN/miN/miN-:  Geattesteerd in het Kisolongo. Prefixverlies bij klasse 3, maar een combinatie 

van het nasaalprefix en het oude prefix mimimimi- voor klasse 4.  

� NNNN----/N/N/N/N----::::  Geattesteerd in het 19e-eeuwse en het hedendaags Kisikongo. Prefixverlies 

van zowel klasse 3 als klasse 4. 

 

4.3.3.3 Klasse 5 

De evolutie van het prefix in klasse 5 is vrij complex. In de 17e-eeuwse variant bestaat er een 

fonologisch geconditioneerde alternatie tussen riririri----/di/di/di/di---- enerzijds, gebruikt wanneer de stam begint met 

een klinker of niet-syllabische nasaal, en eeee---- anderzijds, gebruikt wanneer de stam begint met een 

consonant. Dit onderscheid blijft behouden in de 19e-eeuwse variant, hoewel er verschillende 

uitzonderingen op gevonden werden. De meest eenvoudige verklaring hiervoor is dat het gebruik van 

het prefix eeee---- zich veralgemeend heeft en ook gebruikt wordt in contexten waar eerder riririri----/di/di/di/di---- werd 

gebruikt.  

 

In het hedendaagse Kisikongo, echter, is het prefix eeee- weggevallen. Er is bijgevolg een fonologisch 

geconditioneerd onderscheid tussen didididi---- en ØØØØ.  

 

Het is opmerkelijk dat dergelijke fonologische conditionering niet voorkomt in het Kisolongo. Hier 

wordt steeds didididi----    gebruikt. Ook dit is een illustratie van het conservatieve karakter van het Kisolongo, 

en wijst erop dat de 17e-eeuwse variant wellicht geen voorloper van het Kisolongo is. In combinatie 

met het augment, echter, kan dit prefix didididi- wel wegvallen in het Kisolongo, maar dit is dus eerder 
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een syntactische dan een fonologische conditionering.98 In (371) wordt een schematische weergave 

van het prefix voor klasse 5 gegeven, wanneer gevolgd door een consonant. Het wordt in alle 

varianten als riririri----/di/di/di/di----    gerealiseerd wanneer gevolgd door een klinker of een niet-syllabische nasaal. 

 

(371) Prefix van klasse 5 (gevolgd door consonant): 

 

� didididi----: geattesteerd in beide Kisolongo varianten 

� eeee----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant en het 19e-eeuwse Kisikongo 

� ØØØØ----:::: geattesteerd in het hedendaagse Kisikongo 

 

4.3.3.4 Klasse 6 

Deze klasse vertoont geen verschillen tussen de vier behandelde Kikongo varianten. 

 

4.3.3.5 Genus 7/8 

Het prefix van klasse 7 heeft in alle varianten prefixverlies geleden wanneer gevolgd door een 

consonant, behalve in de 17e-eeuwse variant. Afgeleide naamwoorden uit klasse 7 vertonen een 

tendens naar prefixbehoud, ook al is de fonologische context geschikt voor prefixverlies. 

 

(372) Evolutie prefix klasse 7 (gevolgd door consonant): 

 

� kikikiki----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� ØØØØ----: : : : geattesteerd in alle latere varianten 

    

Hetzelfde geldt voor het prefix van klasse 8, met die belangrijke uitzondering van het Kisolongo. In 

deze variant blijft het prefix iiii---- behouden, net zoals in de 17e-eeuwse variant: 

 

(373) Evolutie prefix klasse 8 (gevolgd door consonant): 

 

� iiii----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant en in beide Kisolongo varianten 

� ØØØØ----: : : : geattesteerd in het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo 

 

                                                 
98 Verder onderzoek moet uitwijzen of deze conditioneringen niet verwant zijn. Het nominaal prefix van klasse 5 is 

onderwerp van debat in meerdere Bantoestudies (cf. Silver & Krause 1977; Lafon 1994; Kamba-Muzenga 1988; Ngunga 

1997). Kamba-Muzenga (1988) argumenteert tegen het gebruik van het    ØØØØ prefix voor klasse 5, aangezien er vaak in de 

dieptestructuur van de naamwoorden uit deze klasse wel nog invloed wordt uitgeoefend door een historisch prefix eeee---- of didididi---- 

(of varianten). Dit lijkt echter niet het geval te zijn in de behandelde Kikongo varianten.  
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4.3.3.6 Klasse 9 

Deze klasse vertoont geen noemenswaardige verschillen tussen de verschillende Kikongo varianten. 

Het ØØØØ prefix dat Ndonga Mfuwa (1995) meldt is slechts van toepassing op een heel klein aantal 

leenwoorden. 

 

4.3.3.7 Klasse 10 

Het prefix van klasse 10 is een interessant geval. In beide Kisolongo varianten wordt zizizizi- gebruikt, 

terwijl dit verdwenen is in de Kisikongo varianten, maar ook in de 17e-eeuwse variant. Dit illustreert 

nogmaals het conservatieve karakter van het Kisolongo, en bewijst dat de 17e-eeuwse variant geen 

voorloper van het Kisolongo is. 

 

(374) Evolutie prefix klasse 10 

 

� zizizizi----: geattesteerd beide Kisolongo varianten 

� ØØØØ----: : : : geattesteerd in de 17e-eeuwse variant, en in het 19e-eeuwse en hedendaagse 

Kisikongo 

 

4.3.3.8 Klasse 11 

Deze klasse vertoont geen verschillen tussen de vier behandelde Kikongo varianten. 

 

4.3.3.9 Klasse 12 

Klasse 12 wordt enkel - en in een zeer klein aantal - geattesteerd in de 17e-eeuwse variant. In de 19e-

eeuwse variant worden drie leenwoorden gemeld uit het Kimbundu, die het prefix kakakaka----    dragen. 

Mogelijk zijn de voorbeelden uit de 17e-eeuwse variant een laatste overblijfsel van klasse 12, die 

volledig verdwenen is in de latere varianten. 

 

4.3.3.10 Klasse 13 

Deze klasse vertoont geen verschillen tussen de vier behandelde Kikongo varianten. 

 

4.3.3.11 Klasse 14 

Het prefix van klasse 14 heeft in alle varianten prefixverlies geleden wanneer gevolgd door een 

consonant, behalve in de 17e-eeuwse variant. De conditionering van prefixverlies in het Kisolongo 

dient verder onderzocht te worden, maar is wellicht dezelfde. Echter, afgeleide naamwoorden uit 

klasse 14 vertonen een tendens naar prefixbehoud, ook al is de fonologische context geschikt voor 

prefixverlies.  
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(375) Evolutie prefix klasse 14 (gevolgd door consonant): 

 

� uuuu----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� ØØØØ----: : : : geattesteerd in alle latere varianten 

 

4.3.3.12 Klasse 15 

Het prefix van klasse 14 heeft in alle varianten prefixverlies geleden wanneer gevolgd door een 

consonant, behalve in de 17e-eeuwse variant. Dit prefixverlies trekt zich verder naar stammen die 

beginnen met een klinker of een niet-syllabische nasaal. In deze gevallen bestaat er alternatie tussen 

de vorm met en de vorm zonder prefix. 

 

(376) Evolutie prefix klasse 15 (gevolgd door consonant): 

 

� kukukuku----: geattesteerd in de 17e-eeuwse variant 

� ØØØØ----: : : : geattesteerd in alle latere varianten 

 

4.3.3.13 Locatiefklassen 16, 17 en 18 

Deze klassen vertonen geen verschillen tussen de vier behandelde Kikongo varianten. 

 

4.3.3.14 Klasse 19 

Deze klasse verschilt niet tussen de 17e-eeuwse variant en het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo. 

Hij is opmerkelijk genoeg wel afwezig in beide varianten van het Kisolongo.  
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Hoofdstuk 5: Conclusies en implicaties voor verder 
onderzoek 

5.15.15.15.1     ConclusieConclusieConclusieConclusiessss    

 

Deze scriptie bestudeerde de fonologie en morfologie van het Kisikongo en het Kisolongo, twee 

Angolese Kikongo varianten, vanuit een descriptief, comparatief en historisch-comparatief 

perspectief. Twee belangrijke historische bronnen, het Vocabularium Latinum, Hispanicum, e 

Congense uit 1652, het oudste nog bestaande Bantoewoordenboek ooit, en de grammatica van 

Hyacintho Brusciotto de Vetralla uit 1659, de oudste grammatica van een Bantoetaal, werden in de 

studie geïntegreerd. Naast een uitgebreide beschrijving en vergelijking van de fonologie en 

morfologie van de behandelde Kikongo varianten, was één van de doelen van deze scriptie om te 

bepalen welke variant beschreven staat in deze historische bronnen, i.e. te bepalen van welke actuele 

variant deze 17e-eeuwse variant de rechtstreekse voorloper is. Dit is reeds lange tijd onderwerp van 

debat: sommigen argumenteerden voor het Kisolongo (cf. Bentley 1887; Van Wing & Penders 1928; 

Bontinck 1976), anderen voor het Kisikongo (cf. Ndonga Mfuwa 1995; Thornton, eigen 

communicatie). Echter, geen van de gegeven argumenten zijn taalkundig overtuigend gebleken.  

 

Fonologisch gezien vertonen het Kisikongo en het Kisolongo, zowel synchroon als diachroon, weinig 

verschillen. De 17e-eeuwse variant vertoont de meeste gelijkenissen met het vroege 20e-eeuwse 

Kisolongo: enkele gevallen waarin klinkerharmonie niet wordt toegepast op diachroon niveau, en het 

behoud van de stemhebbende bilabiale fricatief /β/ in de foneeminventaris. Deze klinkerharmonie 

komt wel voor in het 19e-eeuwse en hedendaagse Kisikongo, en in het 21e-eeuwse Congolese 

Kisolongo. De bilabiale fricatief /β/ is naar de labiodentale fricatief /v/ geëvolueerd in het Kisikongo. 

Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat de 17e-eeuwse variant de voorloper van het 

Kisolongo is. De genoemde gelijkenissen zijn eerder shared retentions dan shared innovations, en 

zijn daarom historisch niet erg relevant. Bovendien lijkt de verandering naar meer klinkerharmonie 

een natuurlijke evolutie te zijn. 

 

Morfologisch gezien zijn er wel opmerkelijke verschillen geattesteerd tussen de verschillende 

varianten. Ten eerste lijkt wat betreft de vorm van het augment de 17e-eeuwse variant meer aan te 

sluiten bij het Kisikongo dan bij het Kisolongo. Hoewel beide varianten oorspronkelijk van het eeee----aaaa----oooo 

type waren, zijn ze verschillend geëvolueerd. Kisikongo evolueerde naar een eeee----oooo----oooo type, terwijl 

Kisolongo naar een eeee----eeee----oooo type evolueerde. De 17e-eeuwse variant vertoont een eeee----oooo----oooo patroon, wat 

dus een shared innovation met het Kisikongo vormt. Dit kan wel als historisch relevant beschouwd 

worden: de 17e-eeuwse variant en het Kisikongo delen een talige vernieuwing die het Kisolongo niet 

deelt.  

 

Ten tweede vertonen de verschillende Kikongo varianten opmerkelijk veel prefixverlies. Dit werd 

ook opgemerkt door Bittremieux (1942-43) voor enkele Kongo talen (waaronder Kisikongo), maar in 
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zijn werk geeft hij enkel een overzicht, en geen verklaring of conditionering. De conditionering van 

dit prefixverlies blijkt steeds terug te gaan op dezelfde voorwaarde: wanneer de stam van het 

naamwoord begint met een consonant valt het prefix weg, wanneer de stam begint met een klinker 

blijft het prefix behouden. Dit werd wel deels opgemerkt door Bentley (1887: 545-550). 

Geaffecteerde klassen van dit prefixverlies zijn kl.1, kl.3, kl.4, kl.5, kl.7, kl.8, kl.14 en kl.15. In het 

geval van kl.1, kl.3 en mogelijk - maar wellicht in mindere mate - kl.4 was dit proces van 

prefixverlies al gaande in de 17e-eeuwse variant. In de fonologisch geschikte context van 

prefixverlies komt zowel het prefix mumumumu----    (of mimimimi----)    als de syllabische nasaal m’m’m’m’---- voor. Dit proces van 

prefixverlies heeft zich voor klasse 1 en 3 volledig voltrokken bij zowel het Kisikongo als het 

Kisolongo. Het syllabische nasaalprefix is in de latere varianten bovendien verder geëvolueerd naar 

een homorganische nasaal N’N’N’N’----. Het is onduidelijk of er al gevallen hiervan in de 17e-eeuwse variant 

voorkwamen. Indien wel, dan waren deze alleszins minder prominent aanwezig. Het prefix mimimimi- 

evolueerde in het Kisikongo ook naar een homorganische syllabische nasaal N’N’N’N’----, , , , maar niet in het 

Kisolongo. Zowel in de vroege 20e-eeuwse Angolese variant, als in de hedendaagse Congolese 

variant wordt het dubbel prefix miNmiNmiNmiN----    gebruikt voor klasse 4, wellicht naar analogie met de 

enkelvoudsvorm. Dit lijkt een stadium voorafgaand aan het prefix N’N’N’N’----    te zijn, maar werd in geen 

enkele andere variant geattesteerd. Het gebruik van dit prefix toont dat Kisolongo een conservatiever 

karakter heeft dan het Kisikongo. 

 

In diezelfde fonologische context onderging het prefix van klasse 5 riririri----/di/di/di/di- ook prefixverlies naar eeee-. 

Dit is geattesteerd in de 17e-eeuwse variant en in het 19e-eeuwse Kisikongo, maar niet in het 

Kisolongo. Ook dit vormt een shared innovation tussen de 17e-eeuwse variant en het Kisikongo, en 

toont het conservatieve karakter van het Kisolongo. Het prefix eeee----    onderging bovendien prefixverlies 

naar ØØØØ in de hedendaagse Kisikongo variant. 

 

Het prefix van kl.7, kl.14 en kl.15 ondergingen ook prefixverlies, zowel in het Kisikongo als het 

Kisolongo. Dit prefixverlies vindt nog niet plaats in de 17e-eeuwse variant. Afgeleide naamwoorden 

uit kl.7 en kl. 14 lijken een tendens naar prefixbehoud te vertonen. Dit is vooral geattesteerd in de 

19e-eeuwse Kisikongo variant. Het prefix van klasse 8 onderging prefixverlies in beide Kisikongo 

varianten, maar het is opmerkelijk dat beide Kisolongo varianten dit prefix iiii---- van klasse 8 behouden, 

net zoals de 17e-eeuwse variant. De gelijkenis met de 17e-eeuwse variant is ook hier een shared 

retention, en historisch niet relevant. 

 

Ten derde wordt in zowel het vroege 20e-eeuwse als het hedendaagse Kisolongo het prefix zizizizi---- voor 

klasse 10 gebruikt, een overblijfstel van het augment van diezelfde klasse. Dit is verdwenen zowel in 

het Kisikongo, als in de 17e-eeuwse variant. Ook dit vormt een shared innovation tussen de 17e-

eeuwse variant en het Kisikongo, en toont nogmaals het conservatieve karakter van het Kisolongo. 

 

Ten slotte komt klasse 19, de diminutiefklasse, zowel voor in de 17e-eeuwse variant, als in het 19e-

eeuwse en hedendaagse Kisikongo, maar niet in de Kisolongo varianten. Dit betreft echter een shared 

retention, en is historisch minder relevant. 
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Kortom, op basis van morfologisch bewijs kan geconcludeerd worden dat de variant beschreven in 

het Vocabularium congense (1652), alsook in de grammatica van Brusciotto (1659), de rechtstreekse 

voorloper van het Kisikongo is, en niet van het Kisolongo. Bovendien is aangetoond dat Kisolongo 

een veel conservatiever karakter heeft dan het Kisikongo. 

5.25.25.25.2     Implicaties voor verderImplicaties voor verderImplicaties voor verderImplicaties voor verder    onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek    

 

Dit onderzoek is verre van afgewerkt. Dit is deels te wijten aan een tekort aan data, vooral wat 

betreft de fonologie van de Kisolongo variant. Verder onderzoek moet zich dan ook onder andere 

concentreren op het verzamelen van nieuwe data voor deze Kikongo variant. Ook is het noodzakelijk 

om naburige talen nauwkeuriger te bestuderen, om zo eventuele contactfenomenen in het Kisikongo 

en het Kisolongo te kunnen verklaren. Volgende (PB) fonemen vertonen onregelmatige reflexen of 

onduidelijkheden die verder onderzoek vereisen: 

- *p*p*p*p: de regelmatige reflex is /β/ of /v/. In het Kisolongo is de distributie van deze twee 

fonemen niet duidelijk. Dit moet met nieuwe gegevens aangevuld worden. Bovendien 

wordt *p soms als /b/ of /p/ gereflecteerd in de 19e-eeuwse Kisikongo variant. De 

mogelijkheid van contact dient hier verder onderzocht te worden. 

- *b*b*b*b: deze klank heeft zowel /b/ als Ø in ongeconditioneerde positie. De oorsprong hiervan 

dient verder onderzocht te worden in een ruimer perspectief van het Kongo continuüm. 

De alternatie lijkt ook in het Centraal-Kongo dialect te bestaan. 

- *g*g*g*g: ook deze klank heeft twee verschillende reflexen in ongeconditioneerde positie, i.e. 

/k/ en Ø. Dezelfde bedenking als bij *b geldt. 

- *d *d *d *d en *t*t*t*t: vooral in de 19e-eeuwse Kisikongo variant werden enkele gevallen van /d/ als 

reflex van *t of van *d in ongeconditioneerde positie gevonden (normaal /l/). De 

mogelijkheid van contact dient hier verder onderzocht te worden. 

 

Verder vertoont het 19e-eeuwse Kisikongo verschillende gevallen van onregelmatige nasalisatie, 

onder invloed van de consonantcluster /ng/. Ook hier is contact een optie die meer onderzoek vraagt. 

Het gebruik van de alveolaire trill /r/ in de 17e-eeuwse variant blijft een raadsel, en kan mogelijk 

opgehelderd worden door meerdere historische tekstbronnen te bestuderen. 

 

Op morfologisch vlak moet de precieze conditionering voor het prefixverlies van klasse 5 verder 

onderzocht worden. Mogelijk gaat het om een veralgemening van het gebruik van het prefix eeee----, maar 

de optie van een nog niet ontdekte fonologische conditionering valt niet uit te sluiten. De rol die de 

klankverandering *b>Ø in het proces van prefixbehoud speelt, loont wellicht de moeite om verder 

te onderzoeken. Ook de precieze rol die afgeleide naamwoorden spelen in het proces van 

prefixbehoud dient verder onderzocht te worden. Deze rol lijkt duidelijk voor de 19e-eeuwse 

Kisikongo variant, waar afgeleide naamwoorden hun prefix behouden, ook al is hun fonologische 

context geschikt voor prefixverlies. Dit moet verder onderzocht worden voor het hedendaagse 

Kisikongo en Kisolongo. 
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