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Samenvatting 
 
Dit proefschrift, getiteld “Aspecten van de grammatica van het Toendra Jukagir” is een 
poging tot een grammaticale beschrijving van Toendra Joekagir (TJ), een 
minderheidstaal, die in Noordoost-Rusland wordt gesproken. Het proefschrift bestaat uit 
een inleiding en hoofdstukken die aan fonologie, morfologie, syntax en 
informatiestructuur zijn gewijd. 
 
In de introductie, het eerste hoofdstuk van het proefschrift, is bijzondere aandacht aan de 
problemen van de verwantschap met andere talen en etnolinguïstische vraagstukken 
besteed. TJ wordt samen met Kolima Joekagir als een van de twee nog bestaande 
Joekagirische talen gezien. Beide talen hebben waarschijnlijk een verre verwantschap 
met de Uralische taalfamilie, al worden zij soms als geïsoleerde talen beschouwd. Om 
sociolinguïstische redenen is het moeilijk om dialecten van TJ te identificeren. Voorlopig 
kunnen het oostelijke dialect van Chalartja en het westelijke dialect van Oljora worden 
verondersteld. Het etnoniem ‘Joekagir’ is geen autoniem. Het is eerder van 
Toengoezische herkomst, wat blijkt uit het achtervoegsel –gir, dat typisch is voor 
Toengoezische stamnamen. Sprekers van TJ noemen zichzelf wadun čii  (enk. wadul). Er 
wordt ervan uitgegaan dat deze benaming van de gereconstrueerde stam *waδ- ‘firm’, 
‘strong’ is afgeleid. Joekagirs zijn autochtone inwoners van Noordoost-Siberië, die ooit 
een reusachtig gebied tussen de rivier Lena in het westen en de bovenloop van de rivier 
Anadir in het oosten bezetten. De noordelijke grens van het door Joekagirs bewoonde 
gebied was en is de Noordelijke IJszee, en de zuidgrens heeft in het verleden mogelijk bij 
de rivier Vitim gelegen. Toengoezische volkeren hebben een aanzienlijke bijdrage 
geleverd aan de etnogenese van TJ sprekers en aan hun woordenschat, hoewel de 
precieze omvang van de laatste nog niet is vastgesteld. Tegenwoordig is het door sprekers 
van TJ bewoonde gebied sterk beperkt. De meesten van hen leven in slechts drie 
nederzettingen in het Nizjnekolimsk district en de nabijgelegen toendra. De belangrijkste 
bron van inkomsten voor de daar wonende Joekagirs wordt gevormd door activiteiten 
omtrent het fokken van rendieren. Visserij en naaien zijn belangrijke aanvullende 
bestaansmiddelen. TJ is een zwaar bedreigde taal die nog maar door ongeveer 60 mensen 
gesproken wordt. Deze sprekers verschillen bovendien in hun kennis van de taal. De taal 
wordt bijna niet meer doorgegeven aan kinderen. Naar het schijnt, beheersen alleen 
senioren boven de 60 jaar de taal nog volledig. Bijna niemand van hen is eentalig in TJ. 
Een van de belangrijke factoren die leiden tot de huidige neergang van TJ is het feit dat 
de sprekers in multi-etnische nederzettingen leven waar zij geen meerderheid vormen en 
dus de lokale lingua franca’s, Russisch en Jakutisch, moeten spreken om te kunnen 
communiceren met bewoners uit andere taalgroepen. De auteur concludeert dat het 
ontbreken van de noodzaak om TJ te spreken in deze gemeenschappen op dit moment de 
cruciale factor in het uitsterven van TJ is. Hoewel de mogelijkheid om TJ door te geven 
aan de jongere generaties vroeger beperkt was, is deze restrictie sinds een paar decennia 
opgeheven. Ondanks dat wordt op dit moment het TJ nauewlijks doorgegeven aan 
kinderen, omdat vele sprekers de kennis van TJ een overbodige luxe achten. De inleiding 
eindigt met een opmerking over de spelling en het glosseersysteem die toegepast zijn in 
het proefschrift, voorafgegaan door een behandeling van de methodologie, die wijst op 
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het belang van typologische overwegingen in de beschrijvende taalkunde en een 
specificatie biedt van de primaire gegevensbronnen. 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de fonologie van TJ. Allereerst wordt de fonemische inventaris 
besproken, die is samengesteld op basis van het bestaan van minimale paren. TJ heeft 14 
klinkers, waaronder 4 tweeklanken, en 21 medeklinkers. De belangrijkste positionele 
beperking betreft stemhebbende obstruenten, die niet in de coda positie kunnen 
voorkomen. In de onset kunnen ze primair alleen woord-intern optreden, terwijl ze als 
eerste klank altijd een gevolg van alternantie zijn. De belangrijkste beperking die met 
belending van klanken te maken heeft is het verbod op hiaten en medeklinkerclusters in 
de onset. Medeklinkersclusters in coda positie zijn toegestaan. Een vrij breed scala aan 
lettergreepsoorten wordt aangetroffen. Een aantal eigenschappen, bijvoorbeeld de hoge 
mate van complexiteit van de lettergreep in een hoofd-finale taal zoals TJ is, maken de 
lettergreep in TJ typologisch interessant. Er zijn sporen van klinkerharmonie. (Sub)sets 
van klinkers harmoniëren vaak in de ronding en in de mate waarin ze voorin of achterin 
de mond worden gevormd. Het domein waarin de harmonie zich min of meer consequent 
voordoet zijn de twee eerste lettergrepen van de woordstam. Er bestaan uitzonderingen 
op de harmonieregel, die talrijk zijn als de eerste lettergreep gesloten is. Het belang van 
de prosodische voet wordt besproken en er wordt aangetoond dat dit concept niet in een 
universeel middel voorziet om de geregistreerde fonologische verschijnselen 
ondubbelzinnig uit te leggen. De fonologische alternanties vloeien ofwel voort uit 
fonologische beperkingen, bijvoorbeeld hiaat en resolutie van medeklinkerclusters, of 
zijn het gevolg van assimilatie: het stemhebbend/stemloos maken. De morfofonemische 
alternanties betreffen zowel klinkers als medeklinkers. Klinkers ervaren di- en 
monoftongering, verlenging, verkorting, verwijdering en dis- en assimilatie. Onder de 
medeklinker alternanties zijn de /j/-gerelateerde alternanties prominent aangezien [j] het 
eerste geluid van vele verbale uitgangen is en onderworpen is aan het grootste aantal 
beperkingen van klankbelending onder medeklinkers. De belangrijkste strategie die wordt 
toegepast in het geval van /j/-gerelateerde alternanties is samenvoeging, soms vergezeld 
of vervangen door assibilatie. Andere morfofonemische alternanties van medeklinkers 
zijn verwijdering en dis-/assimilatie. De toepassing van sommige regels veronderstelt de 
toepassing van sommige andere regels, wat leidt tot het ontstaan van een regelvolgorde. 
Klemtoon is een controversieel onderwerp. Sommige lettergrepen lijken meetbaar 
opvallender te zijn in vergelijking met anderen, maar er kan geen definitieve uitleg van 
de regelmatigheden van de klemtoonverdeling worden gegeven. Klemtoon lijkt 
fonologisch niet relevant te zijn. Twee specifieke intonatiepatronen kunnen worden 
onderscheiden: die van ja/nee-vragen en van mededelende zinnen met werkwoord of 
argument focus. Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met een kort gedeelte over de spelling die 
wordt gebruikt om TJ schriftelijk weer te geven. 
 
Hoofdstuk 3 gaat over morfologie en omvat het grootste deel van het proefschrift. 
Allereerst wordt een algemene morfologische karakterisering van TJ gegeven. TJ is 
overwegend agglutinerend met aanzienlijke sporen van verbuigend gedrag. De taal is niet 
uitsluitend hoofd- danwel dependent-markerend. Het overheersende morfologische 
proces in TJ is suffixatie. Stamwijziging en suppletie bestaan en compounding is niet 
ongewoon. De volgende woordsoorten kunnen worden geïdentificeerd: zelfstandig 
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naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, 
achterzetsel, voegwoord en partikels. Zelfstandige naamwoorden worden verbogen naar 
elf naamvallen (nominatief, accusatief, absolutief, ergatief, genitief, datief, instrumentaal, 
locatief, ablatief, prolatief en comitatief), nummer (enkelvoud en meervoud) en kunnen 
het achtervoegsel van de pertensief dragen die aangeeft door een bezitter in de derde 
persoon bezet te zijn. Zelfstandige naamwoorden worden gevormd door middel van 
suffixatie, conversie en samenstelling. 
Werkwoorden kunnen worden onderverdeeld in subklassen: actie, kwalitatieve, 
kwantitatieve en denominale werkwoorden evenals één deictisch werkwoord. 
Werkwoorden worden vervoegd naar persoon (1, 2, 3), nummer (enkelvoud, meervoud), 
(in)transitiviteit, TAM en focus type (argumentfocus, gezegdefocus en bepalingfocus). 
Alleen de toekomende tijd en niet-toekomende tijd worden onderscheiden. Het aspectuele 
systeem met zijn 8 waarden (inchoatief, duratief, habitualis, semelfactief, iteratief, 
resultatief, proximatief en perifrastisch perfectief) is nogal rijk. Even gedifferentieerd is 
het systeem van wijzen: aantonende wijs, potentiële wijs, gebiedende wijs, jussief, 
hortatief, desideratief, inclinatief, prospectief, volitief en niet-visueel. Modale 
werkwoorden zijn echter schaars. De infiniete werkwoordvormen worden 
vertegenwoordigd door 3 deelwoorden en 5 converben. Het vormsysteem bestaat uit 5 
waarden (bedrijvende vorm, lijdende vorm, causatief, reflexieve en wederzijdse vorm). 
Er bestaan een aantal (de)transitiverende achtervoegsels. Het werkwoord heeft affectieve 
vormen met een verkleinende, vergrotende en meelijdende betekenis. Samenstelling is 
veel minder productief dan met zelfstandige naamwoorden. 
TJ heeft persoonlijke, bezittelijke, demonstratieve, vragende, negatieve en onbepaalde 
voornaamwoorden evenals universele kwantoren. Speciale vormen van het possessief 
pronomen bestaan alleen in de derde persoon. Er zijn in het vijf-ledige systeem van 
demonstratieve voornaamwoorden attributieve en onafhankelijke vormen. De 
laatstgenoemde treden in drie series met verschillende functionele toepassingsgebieden 
op. 
Onafgeleide bijvoeglijke naamwoorden zijn beperkt tot de woorden voor 'groot' en 'klein' 
en hebben geen trappen van vergelijking. Relationele bijvoeglijke naamwoorden worden 
vaak afgeleid door de uitgang van de genitief alsook een speciaal relationeel 
achtervoegsel. 
Bijwoorden worden in drie groepen onderverdeeld: attributieve, omstandigheidsadverbia 
en relationele bijwoorden. Attributieve bijwoorden kunnen, op hun beurt, verder worden 
onderverdeeld in adverbia van hoedanigheid, mate en kwantitatieve bijwoorden, terwijl 
omstandigheidsadverbia worden vertegenwoordigd door ruimtelijke en temporele 
bijwoorden. De derivationele basis voor bijwoorden van hoedanigheid is de 3SG vorm 
van het werkwoord. 
Achterzetsels vertonen veel nominale kenmerken en kunnen worden beschouwd als een 
deelgroep van zelfstandige naamwoorden. Hoewel er 4 onafgeleide achterzetsels zijn, 
zijn de meeste achterzetsels afgeleid van, ten dele verouderde, nominale stammen. Twee 
functioneel achterzetsel-achtige elementen worden geïnterpreteerd als versteende 
converben. 
Voegwoorden zijn niet talrijk aangezien in TJ gezegden voornamelijk aaneengeregen 
worden. Er zijn copulatieve, tegenstellende en disjunctieve nevenschikkende 
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voegwoorden. Onderschikkende voegwoorden worden vertegenwoordigd door temporele, 
voorwaardelijke, causale, consecutieve en vergelijkende voegwoorden. 
TJ is zeer rijk aan partikels, zowel origineel als geleend van het Jakutisch. Ze drukken 
modale betekenisnuancen of nadruk uit, dienen als deictische elementen, discoursmarkers 
of tussenwerpsels. 
 
Hoofdstuk 4 presenteert de syntaxis van het TJ. In de drie secties worden de nominale 
constituent, eenvoudige zin en complexe zin achtereenvolgens gepresenteerd. De 
woordvolgorde in een naamwoordgroep kan worden beschreven door de formule 
DEM/POSS NUM ADJ hoofd, waar NUM staat voor numerieke stammen, die 
functioneel gezien equivalent met telwoorden in andere talen zijn en als deelwoorden 
worden gerealiseerd. ADJ bevat naast echte bijvoeglijke naamwoorden, attributief 
gebruikte werkwoordvormen, dat wil zeggen deelwoorden. Een NP kan worden bepaald 
door een andere NP in een bezittelijke constructie of in geval van bijstelling. Een 
bezittelijke relatie kan worden gemarkeerd op het hoofd, het attribuut of kan 
ongemarkeerd blijven. Markering van de bezittelijke relatie op de bijvoeglijke bepaling is 
vrij zeldzaam en is normaal gereserveerd voor menselijke bezitters. Met substantieven die 
levenloze referenten aanduiden verwerft de uitgang van de genitief een derivationele 
waarde en vormt relationele bijvoeglijke naamwoorden. Verschillende 
markeringspatronen ontstaan wanneer een bezittelijke constructie is ingesloten in een 
andere bezittelijke constructie. Zowel het substantief dat als hoofd van een 
naamwoordgroep dient als zijn attribuut kunnen optreden in appositie. Bijvoeglijke 
bepalingen congrueren niet met hun hoofd. Coördinatie van NPs wordt bereikt door 
middel van voegwoordloze nevenschikking, de uitgang van de comitatief of een 
copulatief voegwoord. Attributen kunnen ook worden gecoördineerd. 
De basiswoordvolgorde in een eenvoudige zin is SO(X)V. Afwijkingen van deze 
volgorde worden normaal bepaald door pragmatische overwegingen. Zij kunnen grofweg 
worden onderverdeeld in gevallen van links- en rechtsverschuiving, met het predicaat als 
het referentiepunt. Zowel kernargumenten evenals bijwoordelijke bepalingen kunnen na 
het werkwoord optreden waar ze opnieuw geactiveerde referenten of concepten 
aanduiden, ze dienen om een zinsdeel met syntactische middelen te focusseren. 
Linksverschuiving is bedoeld voor topicalisering van andere zinsdelen dan het onderwerp 
of voor nadruk. Vraagwoorden nemen meestal de finale positie in de zin in, maar kunnen 
ook aan het begin van of, hoewel zelden, binnen een zin worden gevonden. De 
argumentstructuur wordt gekenmerkt door gespleten ergativiteit. De primaire splitsing is 
geconditioneerd door de pragmatische status van het kernargument. Wanneer in focus, 
volgt het ergatieve patroon, anders het accusatieve patroon. Een secundaire splitsing is 
afhankelijk van de plaats van het argument in de persoonshiërarchie. Persoonlijke 
voornaamwoorden in de derde persoon tonen neutrale argumentstructuur als ze in focus 
zijn. Wanneer ze niet in focus zijn, is de argumentstructuur van zowel pronominale als 
nominale kernargumenten in de derde persoon of neutraal (als het onderwerp een 
gesprekspartner is) of accusatief (als het onderwerp een niet-gesprekspartner is). 
Aangezien slechts één kernargument van een zin in focus kan zijn, is de pragmatisch 
geconditioneerde splitsing trans-clausal. Non-verbale predicaten behoren tot drie 
semantische subklassen, onderscheiden op basis van de koppelwoordsoorten – een echt 
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koppelwoord en drie koppelwerkwoorden – waarmee ze worden gevormd. De 
betekenissen zijn als volgt verdeeld onder de koppelwoorden: 
 

- identificatie, vereenzelviging 
- bestaan, locatie, bezit  
- vergelijking 

 
Verbale predicaten fungeren als kernen van intransitieve, met inbegrip van nul-plaats 
predicaten zoals meteorologische werkwoorden, transitieve, ditransitieve en semi-
transitieve zinnen. De laatste kunnen van twee soorten zijn. Het eerste type wordt 
vertegenwoordigd door onovergankelijke werkwoorden die twee argumenten nemen. Het 
tweede type is veroorzaakt door de pragmatische splitsing die tot een constellatie leidt 
waarin een transitief predicaat twee argumenten met 'incompatibele' uitgangen heeft: 
nominatief en absolutief of ergatief en accusatief. Zinstypen omvatten mededelende, 
vragende, gebiedende zinnen en uitroepingszinnen. Mededelende zinnen omvatten 6 
morfo-syntactische patronen afhankelijk van het focustype en (in)transitiviteit. Een 
eigenaardigheid van mededelende zinnen met ontkenning is dat overgankelijke 
werkwoorden een formele detransitivering ondergaan tenzij het lijdend voorwerp in de 
focus van de uiting is. In vragende zinnen wordt een bijzondere vragende vervoeging 
alleen stelselmatig gebruikt met overgankelijke werkwoorden en bepaling focus. Anders 
is het morfo-syntactische patroon hetzelfde als in een overeenkomstige mededelende zin. 
Verplichte detransitivisatie vindt niet plaats in negatieve polariteitvragen. In gebiedende 
zinnen, met uitzondering van het jussief, ontbreekt gewoonlijk een onderwerp. De 
negatieve imperatief maakt een gecombineerd gebruik van de gewoonlijke negatie en een 
prohibitief achtervoegsel. Uitroepingszinnen verschillen van mededelende zinnen doordat 
dat ze worden ingeleid door bepaalde partikels. Werkwoorden congrueren met hun 
onderwerpen in persoon en getal hoewel afwijkingen in getalcongruentie zijn gevonden: 
het werkwoord kan de meervoudsvorm hebben terwijl het onderwerp in enkelvoud 
verschijnt. Afgezien daarvan congrueren werkwoorden met het gefocusseerde zinsdeel 
ongeacht zijn syntactische functie, wat aanleiding geeft tot verschillende door de focus 
bepaalde congruentiepatronen. Onpersoonlijke constructies worden gecodeerd als 
onderwerploze zinnen met het gezegde in de 3PL of met het zelfstandige naamwoord  
köde ‘persoon’ als hun onderwerp. 
Onder de benaming ‘complexe zinnen’ worden voorwerp- en onderwerpszinnen, 
bijwoordelijke bijzinnen, bijvoeglijke bijzinnen en samengestelde zinnen besproken. 
Voorwerp- en onderwerpszinnen kunnen zowel gereduceerd (gebaseerd op gerundia of 
converben) als zin-achtig zijn, waarbij geen voegwoorden werkzaam zijn. Sommige 
onovergankelijke werkwoorden kunnen met onderwerpszinnen voorkomen ondanks dat 
hun enige argumentpositie al is ingevuld. Onder de strategieën van toespraakrapportage, 
wat een speciaal geval van de voorwerpszin is, prevaleert de directe rede sterk op de 
indirecte rede. Bijwoordelijke bijzinnen kunnen worden gekoppeld aan de hoofdzin met 
de hulp van een conjunctie of kunnen, wat vaker het geval is, zonder voegwoord 
verbonden zijn. In het laatste geval worden alle niet-finiete predicaten van een zin 
vertegenwoordigd door converben (in het geval van coreferentiële onderwerpen) of door 
locatiefvormen van gerundia (in het geval van disjuncte referentie). 
Referentieomschakeling wordt semantisch bepaald; strikte semantische overwegingen 
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kunnen echter worden overstemd door pragmatische. Als gevolg van de gelijkheid van 
het formele apparaat voor het coderen van bijwoordelijke bijzinnen zijn ze vaak 
dubbelzinnig voor wat betreft de semantische relatie tussen hun predicaat en het predicaat 
van de hoofdzin. De volgende semantische relaties kunnen worden uitgedrukt: temporele, 
voorwaardelijke, causale, consecutieve, finale, concessieve en vergelijkende. Bijvoeglijke 
bijzinnen worden normaal gerealiseerd als deelwoorden of gerundia. Ze worden 
gepresenteerd met betrekking tot de parameters van oriëntatie en aanwezigheid van een 
hoofd. Hoofdloze bijvoeglijke bijzinnen kunnen worden geïnterpreteerd als bezittelijke 
constructies. Alleen focale gerundiumvormen, en waarschijnlijk –me-deelwoorden, zijn 
gevoelig voor het restrictiecriterium en vertolken consequent beperkende bijvoeglijke 
bijzinnen. Af en toe dienen vragende voornaamwoorden als betrekkelijke 
voornaamwoorden. Zinnen kunnen worden gecoördineerd door een voegwoord of zonder 
voegwoord. In het laatste geval zijn de coreferentie van de onderwerpen en identieke 
focuspatronen gekozen als diagnostische eigenschappen om nevengeschikte zinnen van 
naast elkaar geplaatste niet-verwante eenvoudige zinnen te onderscheiden. De volgende 
soorten nevengeschikte zinnen kunnen worden geïdentificeerd: copulatieve, 
tegenstellende, disjunctieve, verklarende, contrastieve en additieve. 
 
In hoofdstuk 6 volgt een beschrijving van de organisatie van informatiestructuur in TJ. In 
tegenstelling tot het onderwerp beïnvloedt focus diep de morpho-syntactische vorm van 
een zin doordat het de keuze van een vervoegingparadigma bepaalt en de splitsing in 
argumentstructuur veroorzaakt. Het focustype word zowel op het gezegde als op de 
kernargumenten gemarkeerd. Verschillende focuspatronen zijn gepresenteerd naar de 
zogenaamde focusarticulaties, die combinatorische mogelijkheden van zinsdelen zijn die 
bekende en nieuwe informatie bevatten. Drie hiërarchieën zijn vastgelegd die de 
preferentiële tendensen beschrijven voor het markeren van een bepaald zinsdeel als de 
focus van de zin, in die gevallen waarin er meer dan één kandidaat is: 
 

- XF > VF 
- in niet-thetische zinnen: OF < AF/VF 
-  in thetische zinnen: VF > SF en minder consequent maar tendentieel VF > AF/OF 

 
In de meeste gevallen blijft het topic ongemarkeerd en heeft het geen invloed op de 
morfo-syntactische eigenschappen van een zin. Er zijn echter speciale markeringen voor 
een contrastief topic. Een topic in focus krijgt, met name in de zogenaamde relatieve 
presentatieve zinnen, de focusmarkering. Het teken van contrast valt met dat van focus 
samen. Afgezien van de markering van focus en contrast, kunnen deze markeringen 
alleen nadruk aangeven. Afwijkingen van het algemene focussysteem komen voor. 
Sommige zijn systematisch in jongere sprekers en kunnen gezien worden als tekenen van 
het beginnende verval van het verfijnde focussysteem dat door oudere sprekers nog 
gebruikt wordt. 
 
 
 
 
 
 
 


