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Abstract
In this language-comparing literature research paper, the split-ergativity in Thu-
lung Rai is explained and compared to the split-ergativity in auxiliary selection in 
Italian. Ergativity in Thulung Rai is expressed by Case, which is morphologically 
expressed on the pronouns. The split-ergativity is expressed by the person and 
number features of the pronouns. Ergativity in Italian is expressed by the selec-
tion of the auxiliary. Unaccusative verbs take the auxiliary to be. Unergative verbs 
take the auxiliary to have. This can be explained by syntactic and transformational 
rules. The ergative split in Thulung Rai shifted over the years, under influence of 
the Nepalese language. When the expression of split-ergativity in Thulung Rai 
and Italian is compared, one finds almost only differences. They both have a form 
of split-ergativity, however, Italian expresses ergativity by auxiliary selection, 
whereas Thulung Rai expresses it by morphologically marked Case.

1. Inleiding
Het Thulung Rai is een Tibeto-Burmese taal, die gesproken wordt in delen van het Hima-
layagebergte in Oost-Nepal en het Sikkim-gedeelte van India. Het doel van dit paper is 
om een taalverschijnsel in het Thulung Rai, de split-ergativiteit in het naamval systeem, 
te vergelijken met split-ergativiteit in het Italiaans. In talen zoals het Italiaans wordt 
ergativiteit namelijk gemarkeerd door een split in de hulpwerkwoordselectie. Er is hier 
specifiek voor het Italiaans gekozen vanwege de theorie van Cocchi (1994), die de split 
in de hulpwerkwoordselectie voor het Italiaans verklaart. Deze toont aan dat split-er-
gativiteit zich in verschillende talen op heel verschillende manieren kan uiten. Daar-
naast wordt in dit paper meer uitgelegd over het Thulung Rai als bedreigde taal. De 
taal is veranderd onder invloed van het Nepalees op het gebied van ergativiteit. Voor de 
beschrijving van het Thulung Rai is gebruik gemaakt van de grammatica door Lahaus-
sois (2002). Alle voorbeeldzinnen, tabellen en informatie over het Thulung Rai komen 
uit deze grammatica. In de volgende paragraaf (1.1) wordt er meer informatie gegeven 
over het Thulung Rai. Vervolgens wordt in sectie 1.2 uitgelegd wat ergativiteit precies is. 
In de opvolgende paragraaf (2) wordt er meer verteld over de split-ergatieve naamval in 
het Thulung Rai. Daarna gaat paragraaf 3 in op de ergatieve split in de hulpwerkwoord - 
selectie in het Italiaans. In sectie 4 worden vervolgens het Thulung Rai en het Italiaans 
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vergeleken met betrekking tot de daarvoor beschreven verschijnselen, waarna er in para-
graaf 5 een conclusie wordt getrokken.

1.1. Het Thulung Rai
In 2002, toen Lahaussois haar grammatica maakte, waren er nog een paar duizend spre-
kers van het Thulung Rai, waardoor de taal door haar als bedreigd werd geclassificeerd 
(Lahaussois, 2002). In 2011 zijn er volgens de Ethnologue nog 22.300 sprekers. Daar wordt 
het Thulung Rai als ontwikkelende taal omschreven. Dat betekent dat het veelvuldig 
wordt gebruikt, maar niet wijdverspreid is. Ter vergelijking: het Italiaans heeft volgens 
de Ethnologue 67.845.790 sprekers (Simons & Fennig, 2018). De bedreigde status van het 
Thulung Rai in 2002 heeft volgens Lahaussois vooral te maken met het toegenomen taal-
contact tussen het Thulung Rai en het Nepalees. Een reden hiervoor is dat er op de scholen 
in de gebieden in Nepal waar het Thulung Rai gesproken wordt, wordt lesgeven in het 
Nepalees. Daarnaast verhuizen jonge generaties Thulung-sprekers naar de hoofdstad van 
Nepal (Kathmandu) om verder te studeren, waar zij vaak een partner vinden. Vervolgens 
komen zij niet meer terug naar hun geboorteplaats en geven zij hun moedertaal niet door 
aan de volgende generatie. Bijna alle Thulung Rai-sprekers spreken dus ook Nepalees. 
Het Thulung Rai is van origine een ongeschreven taal, maar wordt tegenwoordig geschre-
ven in het Devanagari schrift; het schrift van het Nepalees (Lahaussois, 2002; Simons & 
Fennig, 2018). Dat de taal nu een geschreven vorm kent zou een verklaring kunnen zijn 
voor het verschil in het aantal sprekers in de negen jaar tussen de twee metingen, hoewel 
een  bewezen ver klaring ontbreekt. Omdat het Devangari schrift niet leesbaar is voor de 
meeste lezers met een Nederlandse taalachtergrond zijn alle voorbeelden in dit paper 
fonetisch geschreven.

1.2. Wat is ergativiteit?
Een taal wordt ergatief genoemd wanneer het onderwerp (subject) van een intransitieve 
zin hetzelfde behandeld wordt als het lijdend voorwerp (object) van een transitieve zin, 
maar anders dan het onderwerp van een transitieve zin (agent) (Dixon, 1979). Dit ‘be-
handelen’ doen talen op verschillende manieren. Zo geeft het Thulung Rai een ergatieve 
naamval aan pronomina (persoonlijke voornaamwoorden), namen en andere nominale 
elementen door middel van een suffix –ka. Echter, het Thulung Rai is niet een gewone er-
gatieve taal, maar een split-ergatieve taal. Bij een split-ergatieve taal wisselt het naamval-
systeem van ergatief naar nominatief-accusatief bij bepaalde kenmerken. In het Thulung 
Rai wisselt het systeem op basis van persoon en getal bij pronomina. Namen en andere 
nominale elementen krijgen wel altijd de ergatieve naamval. 

Naast talen met een ergatief naamvalsysteem bestaan er ook een aantal talen die gebruik 
maken van werkwoorden met ergatieve eigenschappen. Deze werkwoorden worden er-
gatieve of onaccusatieve werkwoorden genoemd. Onaccusatieve werkwoorden geven 
geen accusatieve naamval (vandaar de naam). Ook delen dergelijke werkwoorden vol-
gens de Government and Binding theorie geen externe (agent-)thèta-rol uit aan een argu-
ment in de subject-positie (SpecVP), maar geven zij slechts een interne thèta-rol aan het 
object in de complementpositie van het werkwoord (V) (Chomsky, 1982). Dit betekent dat 
onaccusatieve werkwoorden altijd intransitief zijn en dus slechts een argument nemen. 
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Dit argument begint dan in de objectpositie als complement van V, waar het een thèta-rol 
krijgt, maar geen naamval kan krijgen omdat V geen accusatieve naamval geeft. Daarom 
verplaatst het argument naar de SpecTP om de nominatieve naamval te krijgen van het 
hoofd T. Hierdoor lijken onaccusatieve werkwoorden aan de oppervlakte wel een subject 
te hebben, maar is dit ‘subject’ geen agent (Burzio, 1981; Cocchi, 1994). Een zin met een 
onaccusatief werkwoord kan namelijk niet passief gemaakt worden, omdat bij het pas-
siviseren de agent-thèta-rol komt te vervallen (zie (1)).

(1)  a. Ik stierf.     onaccusatief
 b.* Er werd gestorven.  

Het tegenovergestelde van onaccusatieve werkwoorden zijn onergatieve werkwoorden 
(zie (2)), die juist alleen een externe (agent-)thèta-rol uitdelen aan het subject en dus geen 
object hebben (zie (3), geciteerd uit Alexiadou, Anagnostopoulou, & Everaert, 2004, p. 2).

(2) a. Ik danste.     onergatief
 b. Er werd gedanst. 

(3)  a.                onergatief`      b. onaccusatief 

2. De split-ergatieve naamval in het Thulung Rai
Zoals hierboven uitgelegd worden in het Thulung Rai naamvallen morfologisch op nomi-
nale elementen en pronomina gemarkeerd door middel van suffixen. Het heeft een 
split-ergatief naamvalsysteem, gebaseerd op persoon en getal. Om dit split-ergatieve 
naamvalsysteem goed uit te kunnen leggen is in Tabel 1 (zie pagina 27) het pronominale 
systeem van het Thulung Rai weergegeven (Lahaussois, 2002, p. 59).  

Zoals in Tabel 1 te zien is, maakt het Thulung Rai onderscheid tussen een duale vorm en 
meervoudsvorm en in de eerste persoon wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 
een inclusieve en exclusieve vorm. Het onderscheid tussen exclusief en inclusief wordt ge-
maakt door of de toehoorder geïncludeerd (inclusief) of geëxcludeerd (exclusief) is in de 
situatie die de spreker beschrijft. Daarnaast heeft het Thulung Rai een beleefdheidsvorm 
in de tweede en derde persoon enkelvoud. 
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Tabel 1. 
Het huidige pronominale systeem van het Thulung Rai met Nederlandse vertalingen. 
*In het Nederlands is er geen beleefdheidsvorm in de derde persoon. 
** Het Nederlands heeft geen inclusief of exclusief meervoud, maar wordt altijd wij gebruikt.

Persoon Enkelvoud
Duaal (meervoud 
van twee)

Meervoud (meer 
dan twee)

Eerste go 
ik

Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief

gutsuku 
wij 
tweeën**

gutsi
wij 
tweeën**

guku 
wij**

gui 
wij**

Tweede Informeel Beleefdheidsvorm gatsi 
jullie tweeën 

ganimim 
julliegana 

jij
gani
u

Derde Informeel Beleefdheidsvorm gutsi 
zij tweeën 

gumimim 
zijgu 

hij, zij, het
gumi
hij, zij, het*

De naamvallen worden in het Thulung Rai dus als suffixen aan de pronomina in Tabel 1 
toegevoegd. Bij intransitieve werkwoorden is het subject altijd morfologisch ongemar-
keerd voor naamval (zie (4)1). Er is dan geen overt naamvalsuffix aanwezig. Lahaussois 
(2002) stelt dat er kan worden aangenomen dat het subject hier een nominatieve naam-
val heeft die niet overt gemarkeerd wordt. 

(4)  a-wotsy-ø               pakha     lɔ-mri.
  1POSS-husband outside  go-3p 
  ‘Mijn echtgenoot ging naar buiten.’ 

De agent van een transitief werkwoord wordt gemarkeerd met de ergatieve naamval door mid-
del van het suffix –ka (zie (5)). Namen en andere nominale elementen krijgen in deze positie al-
tijd de ergatieve naamval (zie (5)). Dit geldt niet voor pronomina, want daar heeft het Thulung 
Rai een split in de ergatieve naamvalmarkering. Deze split is te zien in Tabel 1 en de voorbeel-
den op pagina 28. De pronomina die een ergatieve naamval krijgen, zijn in Tabel 1 in het grijs 
gemarkeerd (zie (6)) en de pronomina die de (ongemarkeerde) nominatieve naamval krijgen, 
wanneer zij agent zijn van een transitief werkwoord, zijn in het wit aangegeven (zie (7)). 

1 Voor alle glossen en Tabel 3 geldt: 1s = 1e pers. enkelvoud, 1de = 1e pers. duaal exclusief, 1di = 1e 
pers. duaal inclusief, 1pe = 1e pers. meervoud exclusief, 1pi = 1e pers. meervoud inclusief, 2s = 2e pers. 
enkelvoud, 2d = 2e pers. duaal, 2p = 2e pers. meervoud, 3s = 3e pers. enkelvoud, 3d = 3e pers. duaal, 3p 
= 3e pers. meervoud. PST = verleden tijd, Npst.PRT = onvoltooid deelwoord, ERG = ergatieve naam-
val, DAT = datieve naamval, POSS = bezittelijk voornaamwoord, OBL = markeerder v. verplichting, 
NOM.inf = infinitief, REL = relativizer, PURP = purposive, N. = leenwoord uit het Nepalees 
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(5)  jeluŋ-ka          thulu-lwa                     si-mu                      basi.
 Yelung-ERG Thulung-language learn-NOM.inf OBL 
 ‘Yelung moet Thulung leren.’

(6)  a. ganimim-ka dika-m                  lagi        oram kitab      pare-mu             basi.
      2p-ERG             tomorrow-REL N.sake this    N.book read-NOM.inf OBL 
  ‘Je moet dit boek voor morgen lezen.’ 
 b. gu-ka     thulu-lwa                     si-mu                     basi.
  3s-ERG Thulung-language learn-NOM.inf OBL 
  ‘Zij moet Thulung leren.’  
 c. gumimim-ka helolo        simsi-mu              basi.
  3p-ERG               every.day teach-NOM.inf OBL                 
  ‘Zij moeten dagelijks lesgeven.’

(7)  a. go-ø mag djo-uto. 
  1s       mug drop-1s/3s.PST 
  ‘Ik liet de mok vallen.’   
 b. gui-ø  pe-pa                  ʈhal       sɯl-mu                 basi.    
  1pi        eat-Npst.PRT N.dish wash-NOM.inf OBL     
  ‘Wij moeten de afwas doen.’   
 c. gatsi-ø  mam-lai         krɯm- ɖa   lɔ-mu              basi.    
  2d            mother-DAT visit-PURP go-NOM.inf OBL     
  ‘Jullie tweeën moeten moeder gaan bezoeken.’

Zoals hierboven te zien is bevindt de ergatieve split in het Thulung Rai zich tussen de 
twee meervoudsvormen van de tweede persoon: tussen de tweede persoon duaal en 
 meervoud. Echter, dit is niet altijd zo geweest. Allen beschrijft in zijn grammatica uit 1975 
dat de eerste en tweede persoon in het Thulung Rai ongemarkeerd zijn en dat de derde 
persoon, eigennamen en andere nominale elementen de ergatieve naamval krijgen. De 
split lijkt dus te zijn verschoven van tussen de tweede en de derde persoon naar zijn hui-
dige positie tussen de tweede persoon duaal en meervoud. Het pronominale systeem van 
het Thulung Rai volgens Allen (1975, p. 39) is te zien in Tabel 2. Wederom krijgen de pro-
nomina in het grijs aangegeven de ergatieve naamval en krijgen de pronomina in het wit 
aangegeven de (ongemarkeerde) nominatieve naamval in de agent rol van een transitief 
werkwoord.

Om er achter te komen hoe de ergatieve split in het Thulung Rai precies is verschoven moet 
gekeken worden naar de verschillen tussen het oude en nieuwe pronominale systeem (zie 
Tabel 1 en 2). Wat daar als eerste opvalt, is dat er in Tabel 1 beleefdheidsvormen aanwezig 
zijn voor de tweede en derde persoon enkelvoud. In Tabel 2 ontbreekt daarentegen enige 
beleefdheidsvorm. De beleefdheidsvorm is in het Thulung Rai ontstaan door taalcontact 
met het Nepalees. Het Nepalees maakt namelijk onderscheid tussen drie niveaus van for-
maliteit (Lahaussois, 2002). 
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Tabel 2.  
Het pronominale systeem van het Thulung Rai volgens Allen (1975, p. 39).  
*Het Nederlands heeft geen inclusief of exclusief meervoud. maar wordt wij altijd gebruikt.

Persoon Enkelvoud
Duaal (meervoud van 
twee)

Meervoud (meer dan 
twee)

Eerste go 
ik

Exclusief Inclusief Exclusief Inclusief

gutsuku 
wij tweeën**

gutsi
wij tweeën**

guku 
wij**

gui 
wij**

Tweede gana 
jij, u

gatsi 
jullie tweeën 

gani 
jullie

Derde gu 
hij, zij, het

gutsi 
zij tweeën 

gumi
zij

Echter, het Nepalees markeert split-ergativiteit door werkwoordstijd, waar de verleden 
tijd ergatief gemarkeerd is en de tegenwoordige tijd accusatief. De verschuiving van 
de ergatieve split in het Thulung Rai zal daarom waarschijnlijk niets te maken hebben 
met de ergativiteitsmarkering in het Nepalees, maar juist met de toegevoegde be-
leefdheidsvormen (Lahaussois, 2002). Toen deze beleefdheidsvormen in het Thulung 
Rai kwamen, vonden er namelijk meerdere verschuivingen plaats in het pronominale 
systeem. De oude vormen voor de tweede en derde persoon enkelvoud (gana en gu) 
werden de informele varianten voor de tweede en derde persoon enkelvoud (zie Tabel 
1 en 2). De nieuwe beleefdheidsvormen zijn de voormalige meervoudsvormen voor 
de tweede en derde persoon (gani en gumi, zie Tabel 1 en 2). Vervolgens moest er een 
nieuwe  meervoudsvorm komen. Die werd gevormd door achter de oude meervoudsvor-
men (nu beleefdheidsvormen) het suffix –mim te zetten, een suffix waarmee nominale 
elementen in het meervoud worden geplaatst, wat resulteerde in de meervoudsvormen 
ganimim en gumimim (zie Tabel 1 en 2) (Lahaussois, 2002). In Tabel 3 worden kort het 
oude en nieuwe systeem vergeleken.

De verschuiving van de ergatieve split kan dus verklaard worden door het  meervoudssuffix 
-mim. Dit suffix werd voorheen alleen aan nominale elemen ten gehecht. Zoals eerder 
gezegd krijgen nominale elementen in het Thulung Rai altijd de ergatieve naamval wan-
neer zij agent zijn van een transitief werkwoord. Deze nominale elementen worden dan 
behandeld als een derde persoon, die zo wel in het oude als nieuwe systeem de ergatieve 
naamval krijgt. In het nieuwe systeem zijn alle elementen die de ergatieve naamval krijgen 
ofwel een derde persoon, ofwel een element dat een meervoudssuffix draagt wat geasso-
cieerd wordt met nominale elementen (en daarmee met de derde persoon). De tweede 
persoon  meervoud heeft dus eigenschappen gekregen van de derde persoon, waardoor 
het de ergatieve naamval kan krijgen en de ergatieve split is verschoven (Lahaussois, 2002).
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Tabel 3.  
Het oude en het nieuwe systeem van het Thulung Rai (Allen, 1975, p. 39; Lahaussois, 2002, p. 59).

Persoon 1s 1de 1di 1pe 1pi

Oud 
systeem

go gutsuku gutsi guku gui

Nieuw 
systeem

go gutsuku gutsi guku gui

Persoon
2s. 
polite 2d 2p 3s

3s. 
polite 3d 3p

Oud 
systeem

- gatsi gani gu - gutsi gumi

Nieuw 
systeem

gani gatsi ganimim gu gumi gutsi gumimim

3. De ergatieve split in de hulpwerkwoordselectie in het Italiaans 
In tegenstelling tot het Thulung Rai heeft het Italiaans geen ergatieve naamval, maar toont 
het Italiaans ergativiteit door middel van onaccusatieve en onergatieve werkwoorden. 
Deze werkwoorden selecteren in het Italiaans allebei een ander hulpwerkwoord wanneer 
er een voltooid deelwoord van wordt gemaakt. Onergatieve werkwoorden (en transitieve 
werkwoorden) selecteren in het Italiaans avere (hebben) en onaccusatieve werkwoorden 
selecteren essere (zijn) (zie (8), geciteerd uit Burzio (1981, p. 149).

(8) a. Maria ha telefonato  onergatief
  Maria has telephoned
  ‘Maria heeft getelefoneerd’ 
 b.  Maria è arrivata    onaccusatief
  Maria is arrived-FEM.SG    
  ‘Maria is aangekomen’

Dit verschijnsel zien we bijvoorbeeld ook in het Nederlands (zie (9)).

(9) a. Maria heeft gedanst.    onergatief   
 b. Maria is gestorven.   onaccusatief

Waarom talen als het Italiaans en het Nederlands deze split hebben in de hulpwerkwoord-
selectie wordt wat betreft het Italiaans beschreven in Cocchi (1994). Hierin wordt gesteld 
dat er in het Italiaans altijd een AgrObjP positie aanwezig is, waar die in talen zoals bij-
voorbeeld het Engels afwezig of inactief is bij onaccusatieve werkwoorden. In het Engels 
is het hulpwerkwoord namelijk altijd to have (hebben). Cocchi (1994) stelt een parameter 
voor: of wel of geen (actieve) AgrObjP bij zinnen met een onaccusatief werkwoord. Hierbij 
zou het Italiaans wel altijd een AgrObjP hebben en het Engels niet. 
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Dit resulteert in het feit dat in het Italiaans het onaccusatieve voltooid deelwoord altijd 
congrueert in getal en geslacht met het interne argument, dat verplaatst is naar SpecTP 
om daar de nominatieve naamval te krijgen (zie (8b)). Deze congruentie ontstaat volgens 
Cocchi (1994) namelijk doordat het interne argument in de verplaatsing naar SpecTP een 
tussenstop maakt in SpecAgrObjP, waar weliswaar geen naamval te halen valt, maar wel 
congruentie gecheckt wordt met het voltooid deelwoord door het hoofd AgrObj, zie (10a) 
en (10b). Er kan worden verondersteld dat deze hypothese ook opgaat voor het Neder-
lands. Dit zou een interessant vervolgonderzoek zijn.

(10)  a.                onaccusatief                 b.             onergatief 

Vervolgens wordt het reflexief-clitic si door Cocchi (1994) ook gezien als een ergatief-mar-
keerder voor het Italiaans. Wanneer er een reflexiefconstructie plaatsvindt, is het hulp-
werkwoord namelijk wederom altijd essere (zijn) (zie (11), geciteerd uit Cocchi, 1994, p. 88).

(11) Maria si  è lavata.
 Maria SI is washed-FEM.SG
 ‘Maria heeft zichzelf gewassen.’

Cocchi (1994) analyseert reflexieve zinnen in het Italiaans hetzelfde als zinnen met onac-
cusatieve werkwoorden. Het ‘subject’ begint als complement van V in de VP en si zit als 
clitic vast aan V. Door dit clitic krijgt het werkwoord onaccusativiteit en is er dus geen ac-
cusatieve naamval in AgrObjP. Het ‘subject’ verplaatst hier volgens Cocchi (1994) net als bij 
onaccusatieve werkwoorden naar SpecTP via AgrObjP, waardoor er wederom congruentie 
plaatsvindt tussen het ‘subject’ en het voltooid deelwoord (zie 11). 

Het Italiaans heeft dus een split in de keuze van het hulpwerkwoord, waarbij onaccusa-
tieve werkwoorden en reflexiefconstructies altijd essere (zijn) krijgen en transitieve en 
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onergatieve werkwoorden avere (hebben). Deze split is afhankelijk van syntactische en 
transformationele regels. 

4. Vergelijking van split-ergativiteit in het Thulung Rai en het Italiaans
Er zijn grote verschillen tussen het Thulung Rai en het Italiaans wat betreft de split-erga-
tiviteit. Zo drukt het Thulung Rai de ergativiteit uit door middel van naamvallen en doet 
het Italiaans dit door middel van het hulpwerkwoord. Wat zij wel gemeen hebben is dat 
er kan worden gezegd dat er in beide talen een vorm van split-ergativiteit aanwezig is. 
Echter, de split is in het Thulung Rai afhankelijk van persoons- en getaleigenschappen 
van pronomina. In het Italiaans is de hulpwerkwoordselectie juist afhankelijk van syntac-
tische en transformationele regels. Ook gaat het in het Thulung Rai om de agent van een 
transitief werkwoord dat de ergativiteit uitdrukt, waar het in het Italiaans juist om een 
intransitief onaccusatief werkwoord gaat, waar geen agent aanwezig is. Het is daar juist 
het element dat in de objectpositie als complement van V begint, wat ‘subject’ wordt door 
verplaatsing. Tot slot is in het Thulung Rai de split de afgelopen jaren door taalcontact 
verschoven. In het Italiaans is dit niet het geval. 

5. Conclusie
Er kan gesteld worden dat er grote verschillen zijn in de manier waarop het Thulung Rai en 
het Italiaans split-ergativiteit uitdrukken. In het Italiaans wordt dit namelijk uitgedrukt 
door middel van een split in de hulpwerkwoordselectie bij onergatieve en onaccusatieve 
werkwoorden. Hierbij krijgen onaccusatieve werkwoorden het hulpwerkwoord essere 
(zijn) en onergatieve werkwoorden het hulpwerkwoord avere (hebben). In het Thulung 
Rai wordt split-ergativiteit uitgedrukt door naamvallen op pronomina, waarbij de positie 
van de split bepaald is door persoons- en getalkenmerken. Daarnaast is de positie van de 
split in het Thulung Rai tussen 1975 en 2002 verschoven onder invloed van het Nepalees 
(Allen, 1975; Lahaussois, 2002). f

Ontvangen in november  2018; geaccepteerd in februari 2019.
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