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Voorwoord 

 

De aanhouder wint. Dat is misschien wel de beste manier om mijn inspanningen voor deze 

masterproef te beschrijven. Vele uren heb ik geluisterd naar de audiofragmenten, vaak zonder 

enig resultaat. Niet zelden heb ik de man in het audiofragment vervloekt voor zijn 

onduidelijke taalgebruik en uitspraak. Kop noch staart kon ik eraan krijgen. Door persistentie, 

echter, heb ik meer en meer inzicht gekregen in wat hij vertelde en mettertijd ging ik steeds 

vlotter zijn woorden neerschrijven. Het gevoel om plots, zomaar uit het niets, een ingeving te 

krijgen en éindelijk te begrijpen gezegd wordt, geeft voldoening en de wil om verder te gaan. 

Hoewel een deel van het audiofragment onduidelijk is gebleven, kan ik er toch tevreden op 

terugkijken.  

 Overigens kan ik zeggen dat ik door de beperkte omvang van deze paper niet het 

volledige audiofragment geanalyseerd heb maar slechts net iets minder dan de eerste zeven 

minuten, die verdeeld zijn over dertien geluidsbestanden (op een totaal van 72). Mijn eerste 

doelstelling was om meer dan 20 fragmenten te vertalen, maar dat bleek door de grootte van 

deze paper niet mogelijk. Deze te ijverige vooropstelling heb ik terug moeten schroeven naar 

dertien fragmenten. 

 Deze scriptie is niet enkel het resultaat van mijn inspanningen maar ook die van een 

aantal andere mensen die mij met raad en daad hebben bijgestaan. Ten eerste wil ik mijn 

promotor professor Dieter Stern vernoemen. Hij heeft steeds vriendelijk en open gereageerd 

op mijn vragen en heeft mij enorm geholpen bij de analyse van het audiofragment. Zonder 

zijn hulp was mijn analyse zonder twijfel van veel mindere kwaliteit. Ten tweede wil ik mijn 

ouders bedanken, zij hebben mijn werkstuk nagelezen en mij geholpen met handige tips. Tot 

slot wil ik dit voorwoord aangrijpen om mijn vriendin te bedanken voor haar hulp en 

emotionele steun bij de totstandkoming van dit werk. 
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1. Inleiding 

 

1.1. Doelstelling en werkmethode 

 

Het doel van deze thesis is tweeledig. Ten eerste zal ik een vergelijkende analyse voeren van 

het door mij geanalyseerde audiofragment en zodoende nagaan in welke mate de bestaande 

bronnen overeenstemmen met mijn aantekeningen. Ten tweede zal ik proberen het fragment 

op gepaste wijze te vertalen. Om deze twee doelen te bereiken zal ik vooral gebruik maken 

van de werken van Chelimskij, Wurm en Stern en in mindere mate ook andere werken (cf. 

1.3.1.).  

 Het audiofragment is in 2005 in Tajmyr afgenomen door professor Stern D. De persoon 

die te horen is, heet voluit Kurumaku Fëdorovič Tuglakov (hierna KT genoemd) en was ten 

tijde van de opnames 84 jaar oud. De opnames zijn nog nooit geanalyseerd geweest en zijn 

dus met deze thesis aan een eerste analyse toe. Wat betreft de structuur zal ik eerst een paar 

inleidende woorden schrijven over pidgins in het algemeen, waarna ik kort de 

ontstaansgeschiedenis van het Tajmyr-Pidginrussisch (hierna TPR genoemd) zal schetsen. Het 

grootste deel van deze paper zal vervolgens gewijd zijn aan de vergelijkende analyse en de 

vertaling. Ten slotte zal ik ook bevindingen formuleren. 

 

1.2. Wat is een pidgin? 

 

Een scriptie die een pidgin behandelt, moet eerst en vooral zijn lezers duidelijk maken wat 

een pidgin nu eigenlijk is en hoe zij verschilt van een volwaardige taal. Voor deze inleiding 

zal ik mij grotendeels baseren op het boek Pidgins and creoles: an introduction uit 1995 (J. 

Arends et al.), en welbepaald op het hoofdstuk Pidgins, geschreven door Peter Bakker. Hij 

omschrijft een pidgin als volgt: 
 

Pidgins are languages lexically derived from other languages, but which are structurally 
simplified, especially in their morphology. They come into being where people need to 
communicate but do not have a language in common. Pidgins have no (or few) first language 
speakers, they are subject of language learning, they have structural norms, they are used by two 
or more groups, and they are usually unintelligible for speakers of the language from which the 
lexicon derives. (Bakker 1995: 25) 

 

 Een pidgin is dus een taal, gebaseerd op andere talen maar veel eenvoudiger qua 

structuur. Een gelijkaardige definitie kunnen we lezen in Holm (2000: 4) die zegt dat een 

pidgin het resultaat is van een zoektocht naar een wederzijds communicatiemiddel van twee 

of meer groepen van mensen. Het resultaat is dan een gesimplificeerde taal.  
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 Volgens Todd (1990: 1) is een pidgin een ‘marginale taal’ die ontstaat wanneer er 

communicatie plaatsvindt tussen mensen die geen gemeenschappelijke taal met elkaar 

hebben. De syntactische structuren zijn minder complex en minder soepel dan de structuren 

van de talen die de basis vormen – veel eigenschappen van de pidgintaal zullen de structuur 

van de andere talen weerspiegelen, terwijl sommige eigenschappen uniek zijn voor de pidgin. 

Bovendien is de communicatie aanvankelijk beperkt tot handelingen waarbij een 

gedetailleerde uitwisseling van gedachten ontbreekt en waarbij een beperkte woordenschat 

volstaat – deze woordenschat wordt bijna in het geheel afgeleid van één van de andere talen. 

 Een pidgintaal heeft als basis een superstraattaal en één of meerder substraattalen (Holm 

(2000: 5). Het is vaak zo dat de mensen met de minste macht (sprekers van de substraattaal) 

zich meer aanpassen en meer woorden gebruiken uit de superstraattaal (taal van mensen met 

meer macht). De betekenis, vorm en gebruik van de woordenschat uit de superstraattaal 

kunnen beïnvloed worden door de substraattaal. De superstraattaalsprekers zullen veel van 

deze veranderingen overnemen om zich duidelijker uit te drukken. Een voorbeeld van zo’n 

verandering is volgens Holm (2000: 5) het achterwege blijven van verbuigingen (bijv.: twee 

messen wordt twee mes).  

 Omwille van de sociale omstandigheden (cf. super- en substraattaal) is de  

woordenschat van een pidgintaal in de meeste gevallen afgeleid van slechts één taal. Een 

uitzondering op deze regel is het Russenorsk (Bakker 1995: 29), een pidgin die ongeveer 150 

jaar – van eind 18e eeuw tot tweede decennium 20ste eeuw – heeft bestaan in de noordelijke 

Noorse provincies Finnmark en Troms en gebruikt werd door Russische en Noorse 

vishandelaars (Jahr 2005: 1538). Deze pidgin is bijzonder omdat het een pidgintaal betreft 

tussen twee sociaal evenwaardige groepen – Noorse en Russische vissers en handelaars. Bij 

de meeste andere pidgins is er een duidelijke sociale hiërarchische structuur tussen de 

gebruikers (Jahr 1996: 107).  

 Pidgins kunnen een heel uiteenlopende levensduur hebben. Wanneer de nood aan 

communicatie of het contact tussen groepen van mensen ophoudt, verdwijnt ook de 

pidgintaal. De pidgintaal kan ook verdwijnen wanneer het contact intensifieert. Sommige 

mensen worden volledig tweetalig en treden op als vertalers  – bijvoorbeeld het nageslacht 

van gemengde huwelijken. Wanneer een pidgin voor een langere periode bestaat, neemt zij 

meer vaste structuren aan en ontwikkelt meer grammaticale eigenschappen (Bakker 1995: 

30). Sommige pidgins worden nog steeds tot op de dag van vandaag gebruikt – een voorbeeld 

hiervan is Fly-taal (of Tsotsitaal) in Zuid-Afrika, een pidgin die zijn structuur voornamelijk 

ontleent aan het Afrikaans en gesproken wordt door jonge Afrikaanse mannen in de townships 

rond de grote Zuid-Afrikaanse steden (Makhudu 2002: 398-399). 

 Het aantal sprekers van een pidgintaal kan sterk uiteenlopen. Zo had bijvoorbeeld het 

Eskimo Pidgin Frans uit de 18e eeuw minder dan honderd sprekers, het Fanakalo (cf. verder) 
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meer dan 100 000 en het West-Afrikaanse Pidgin Engels meer dan 20 miljoen (Bakker 1995: 

30). 

 Pidgins kunnen zowel schriftelijk als mondeling doorgegeven worden. Zo zijn er 

bijvoorbeeld Bijbelvertalingen in het West-Afrikaanse Pidgin Engels verschenen en van het 

Naga Pidgin – een van de officiële talen van Nagaland1 – bestaan er educatieve materialen 

(Bakker 1995: 30).  

 Hoe ontstaan deze pidgintalen nu? Bakker (1995: 29) vernoemt onder andere contexten 

van kolonisatie en handel. Mensen kunnen woorden opnemen uit de talen van diegenen met 

wie ze in contact komen en op die manier kan er een zogenaamde trade jargon ontstaan – een 

rudimentaire vorm van omgang met een heel beperkte woordenschat die vaak niet verder gaat 

dan zinnetjes zoals ‘wat wil je?’ en ‘geef het me’. Als er een blijvend contact is, zal het trade 

jargon zich ontwikkelen tot een pidgintaal.  Bakker (1995: 27-28) onderscheidt in grote lijnen 

vier soorten pidgins: maritieme pidgins, handelspidgins, pidgins uit interetnisch contact en 

pidgins uit arbeidssituaties.  

 Maritieme pidgins hebben hun bestaan te danken aan zeelui die communiceren, hetzij 

aan boord met mensen van andere nationaliteit, hetzij met de mensen die bij de kust wonen. 

Een voorbeeld hiervan is het reeds genoemde Russenorsk.  

 Een tweede soort zijn de handelspidgins. Een voorbeeld hiervan is het ‘trader Navajo’, 

een pidgintaal die in 1963 ontdekt werd door Oswald Werner2 in het Navajoreservaat3. 

Engelstalige handelaars spraken daar in hun handelscontacten met hun klanten – de indianen 

uit het reservaat – een gepidginiseerde vorm van het Navajo (Silverstein (1996: 131). 

 Ten derde vernoemt Bakker (1995: 28) het ontstaan van pidgins uit interetnisch contact, 

anders dan handel. Voorbeelden hiervan kunnen politieke onderhandelingen of de 

verspreiding van religie zijn. Een voorbeeld hiervan is het Mobilian Jargon, dat volgens 

Campbell (1997: 21) gebaseerd was op West-Mukogeetalen4 – zoals Chickasaw en Choctaw – 

en andere Amerikaanse inheemse talen zoals Biloxi, maar ook Engels of Spaans. Het werd 

gebruikt in de lagere Mississippivallei en langs de kust van de Golf van Mexico tussen 

inheemse stammen.  

 Tenslotte zijn er pidgins die ontstaan uit een werksituatie. Een voorbeeld daarvan is het 

op Engels en Zoeloe gebaseerde Fanakalo (soms ook Fanagalo), dat voornamelijk gebruikt 

werd en wordt door de arbeiders in de Zuid-Afrikaanse goud- en diamantmijnen (Adendorff 

                                                           
1
 Nagaland is een deelstaat in het noordoosten van India. Het Naga Pidgin wordt gebruikt als 

communicatiemiddel tussen de verschillende inheemse stammen. 
2 Oswald Werner is professor-emeritus in linguïstiek en antropologie aan de Nothwestern University in 
Evanston, Illinois. Hij wordt beschouwd als een specialist op het gebied van de Navajocultuur. Van 1963 tot 
1968 gaf hij ook les aan de Universiteit Gent. 
3 Een gebied van meer dan 62000 km² dat in de staten Utah, Colorado, Arizona en New Mexico ligt. 
4 De Muskogeetalen zijn een talenfamilie van inheemse talen in het zuidwesten van de VS. Sommigen – zoals 
het Appalachee – zijn uitgestorven, anderen – zoals het Choctaw – kennen nog duizenden sprekers. 
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2002: 180-181). De zinsstructuur en morfologie zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het Engels, 

de woordenschat op het Zoeloe (Adendorff 1995: 178). 

 Tot slot is het belangrijk om te wijzen op het verschil tussen pidgins en creoolse talen. 

Todd (1990: 2) omschrijft een creoolse taal als een pidgin die tot een moedertaal van een 

bepaalde gemeenschap is geëvolueerd. De gesimplificeerde structuur die kenmerkend is voor 

een pidgintaal wordt overgenomen door de creoolse taal, maar aangezien de creoolse taal een 

moedertaal is, moet deze in staat zijn om een hele waaier aan gedachten en gevoelens uit te 

kunnen drukken. De woordenschat is daarom uitgebreider en er ontwikkelen zich 

ingewikkeldere syntactische systemen. Er zijn volgens Todd (1990: 2) twee manieren waarop 

een pidgintaal zich kan ontwikkelen tot een creoolse taal. Ten eerste kunnen de sprekers van 

de pidgintaal in een situatie gedwongen worden waar ze geen gebruik meer kunnen maken 

van hun moedertaal. Dit is bijvoorbeeld wat er gebeurde in de Caraïben ten tijde van de 

slavenhandel. Slaven afkomstig uit dezelfde gebieden werden verspreid om samenzweringen 

tegen te gaan en dit had als gevolg dat het enige mogelijke communicatiemiddel een variëteit 

van een Europese taal was die ze zich eigen hadden gemaakt aan boord van de slavenschepen 

of tijdens hun werk op plantages. De kinderen van de slaven verwierven deze taal vervolgens 

als hun moedertaal. Ten tweede (Todd 1990: 2) kan een pidgintaal een creoolse taal worden 

wanneer ze gebruikt wordt onder moedertaalsprekers van eenzelfde taal en zich als zodanig 

opwerpt als lingua franca binnen een gemeenschap. Ouders kunnen de pidgintaal niet alleen 

buitenshuis gebruiken maar ook binnen de context van het gezin. Op deze manier zullen de 

kinderen de pidgintaal verwerven als moedertaal. Een voorbeeld hiervan is het Tok Pisin op 

Papoea-Nieuw-Guinea, een pidgintaal op basis van Engelse woordenschat en de grammatica 

van de Papoeatalen die voor vele inwoners een prestigestatus had. 

 Bakker (1995: 38) zegt ook dat algemeen wordt aangenomen dat een pidgintaal een 

creoolse taal wordt eens kinderen ze als moedertaal aangeleerd krijgen. Het probleem, echter, 

is dat er geen echt historisch bewijs is voor een pidgin als oorsprong van creoolse talen. Voor 

Bakker (1995: 39) bestaan de belangrijkste verschillen erin dat pidgins veel minder vaste 

structurele eigenschappen hebben dan creoolse talen. 

 

1.3. Tajmyr Pidgin Russisch 

 

1.3.1. Bestaande materialen 

 

Om niet te ver uit te wijden zal ik hier enkel de bronnen vermelden die ik in meer of mindere 

mate gebruikt heb voor mijn thesis; de voornaamste zijn Chelimskij, Wurm en Stern. 

Chelimskij was de eerste om in 1987 een korte beschrijving van de pidgin te geven, gebaseerd 

op veldwerk tijdens de jaren 1986-1987. De artikels van Wurm in 1992 en 1996 zijn eigenlijk 

niet meer dan korte samenvattende artikels die genomen zijn van Chelimskij (1987). In 2000 
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verscheen er door Chelimskij een bewerkte versie van het artikel uit 1987, voornamelijk 

aangevuld met extra voorbeelden en uitgebreidere beschrijving van de eigenschappen van het 

TPR. Het meest diepgaande materiaal is dan misschien wel toe te schrijven aan Stern: in 2005 

publiceerde hij een korte, maar nog steeds diepgaandere paper dan Chelimskij (1987, 2000) 

en Wurm (1992, 1996) over de ontstaansgeschiedenis en eigenschappen van het TPR. In 2009 

verschijnt er van zijn hand ook een uitgebreid artikel dat zich voornamelijk bezighoudt met de 

werkwoordelijke morfologie van het TPR. Vorig jaar ten slotte werd een volledig aan TPR 

gewijd boek uitgebracht; het telt meer dan 600 pagina’s en omschrijft niet alleen uitvoerig de 

eigenschappen van TPR maar probeert tevens heel diepgaand de ontstaansgeschiedenis te 

reconstrueren. Het boek bevat ook woordenlijsten en excerpten van de audiofragmenten die 

de auteur opgenomen heeft. 

 Ook andere auteurs hebben geheel of gedeeltelijk werk aan het TPR gewijd: Urbjatova 

vernoemt het in haar boek uit 1985 over de Dolgaanse taal; in 2007 publiceert Perechval’skaja 

een kort artikel dat zich buigt over het werkwoordelijke morfologische systeem; Urmančieva 

geeft in 2010 een uitgebreid artikel uit dat de grammaticale eigenschappen bespreekt en 

probeert hun afkomst te achterhalen; in 2012 ten slotte wordt door Gusev een artikel 

gepubliceerd dat probeert de herkomst van enkele specifieke kenmerken van het TPR 

ontdekken. Deze werken heb ik ook voor mijn thesis gebruikt, zij het in mindere mate. 

Onrechtstreeks is ook een paper uit 1997 van Chelimskij over het Nganasaans behulpzaam 

geweest bij de analyse van het tekstfragment. 

 

1.3.2. Ontstaansgeschiedenis 

 

Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op Stern (2005, 2009) en gedeeltelijk ook op 

Chelimskij (2000). Zoals uit de naam al blijkt is het TPR, dat door de sprekers ervan ook wel 

govorka wordt genoemd, een pidgintaal die genoemd is naar zijn plaats van ontstaan: het 

schiereiland Tajmyr in het uiterste noorden van Siberië. Het gebied komt overeen met het 

huidige Tajmyr-Dolgano-Neneckii-district, dat zelf een deelgebied vormt van de kraj 

Krasnojar. Naast de Nganasanen en Dolganen, die de grootste rol speelden in de vorming van 

het TPR, leefden er ook andere oorspronkelijke bewoners in dit gebied zoals Nenetsen, 

Enetsen en Evenken5. De Enetsen, Nenetsen en Nganasanen spreken talen die deel uitmaken 

van de Samojeedse tak van de Oeralische taalfamilie6; de Dolganen spreken een Turkse taal7 

die een dialect van het Jakoetisch is; de Evenken spreken een taal die behoort tot de 

                                                           
5
 Volgens de laatste Russische volkstelling van 2010 leven er tegenwoordig nog 862 Nganasanen, 44640 

Nenetsen, 227 Enetsen, 7885 Dolganen en 22383 Evenken in Rusland. 
6
 Omvat naast de Samojeedse tak ook de Fin-Oegrische tak die op zijn beurt onder andere het huidige Fins, 

Hongaars en Ests bevat. 
7
 De Turkse talen zijn een taalfamilie met als belangrijkste talen het Turks, Azerbeidzjaans, Oezbeeks en 

Kazachs. 
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Toengoesische tak van de Altaïsche taalfamilie. Nganasanen en Dolganen zijn numeriek 

gezien in de meerderheid op het schiereiland. Naar het westen, langs de oevers van de Jenisej 

leven voornamelijk Nenetsen; al deze volkeren leidden een nomadisch leven en houden zich 

voornamelijk bezig met de jacht op rendieren en occasionele visvangst (Stern 2005: 290). 

 De Russische kolonisten arriveerden voor het eerst op het schiereiland in 1610 (Stern 

2009: 388). Hun voornaamste doel was het innen van belastingen, de zogenaamde jasak, 

onder de lokale bevolking (Stern 2005: 291). Daartoe werden in 1620 en 1625 twee 

belastingsstations geïnstalleerd, de zogenaamde zimov’ja – het eerste bevond zich bij de 

samenvloeiing van de Jenisej en de Chantajka, het tweede bij de samenvloeiing van de 

Majmeča en de Cheta. Later bouwden de kolonisten meer en meer nederzettingen die als het 

ware een ketting vormden langs de grootste rivieren in het zuidelijke gedeelte van het 

schiereiland. Deze route van nederzettingen staat bekend als de Chatangskij Trakt en loopt 

van Dudenskoe (het huidige Dudinka) aan de Jenisej tot aan de nederzetting Chatanga, die 

zich bij de monding van de gelijknamige rivier bevond. De nederzettingen liepen met een 

gemiddelde afstand van tien kilometer tussen elkaar en het aantal bewoners overschreed 

zelden tien personen (Stern 2005: 292).  

 Nagenoeg alle bewoners van deze nederzettingen waren tegen het einde van de 18e 

eeuw echter verdwenen en nadat een nieuwe herpopulatie van het gebied een mislukking 

bleek, vormden de overgebleven kolonisten een kleine gemeenschap die verbleef in enkele 

van de zimov’ja van de Chatangskij Trakt. De leden van deze gemeenschap werden de 

zatundrennie krest’jane genoemd (Stern 2005: 292). De Russische kolonisten gingen in de 

loop van de 19e eeuw meer en meer op in het leven op Tajmyr en hielden zich steeds meer 

bezig met traditionele visvangst en jacht. Op die manier waren ze tegen het einde van de 19e 

eeuw nagenoeg volledig opgegaan in Jakoeten en Evenken, die later de basis zouden vormen 

voor de Dolgaanse bevolkingsgroep (Chelimskij 2000: 380). Ondanks deze assimilatie met de 

plaatselijke bevolking behielden veel zatundrennie krest’jane wel een soort van bewustzijn 

over het feit dat er veel etnische verschillen waren. Tijdens de 19e eeuw werden de 

zatundrennie krest’jane betrokken in een intensief proces waarbij verschillende 

bevolkingsgroepen in elkaar overgingen; identiteit werd gedefinieerd door afkomst maar ook 

door levensstijl (Stern 2009: 389). Een belangrijk onderdeel van die identiteit was volgens 

Stern (2009: 389) de toegang tot Russische goederen; daardoor ontstond er een scheiding 

tussen kopers en verkopers, ongeacht etnische afkomst. De verkopers plachten Russen te zijn 

die in de zimov’ja woonden maar de levensstijl werd echter ook overgenomen door Jakoeten 

en Evenken. Dit werd later ook onderdeel van de levenstijl die geassocieerd wordt met de 

Dolganen (Stern 2009: 389). Volgens Chelimskij (2000: 380) zijn het deze contacten tussen 

zogenaamde zatundrennie krest’jane en de oorspronkelijke bevolking die het TPR hebben 

laten ontstaan.  
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 De Nganasanen, die zich noordelijker bevonden (Stern 2012: 656) en niet actief 

geassimileerd werden in dit etnische proces (Stern 2009: 391), stonden bekend bij de andere 

bewoners van Tajmyr als dikie ljudi. Soms kwamen ze toch in contact met de bewoners van 

de Сhatangskij Trakt, voornamelijk om huiden voor Russische goederen te wisselen. Dat 

gebeurde vooral tijdens de winter, wanneer de Nganasanen slechts op één dagreis ten noorden 

van de Chatangskij Trakt verbleven (Stern 2009: 391). De Dolganen konden bij deze 

transacties mogelijkerwijs als bemiddelaar optreden en deze specifieke ontmoetingen kunnen 

aldus aan de basis van het TPR gelegen hebben (Stern 2005: 291). Het govorka zou op die 

manier tot tijdens de eerste decennia van de 20ste eeuw verspreid zijn geraakt en tenminste 

begrijpelijk zijn geworden voor diegenen die deelnamen aan de handel, en bijgevolg ook 

interetnische contacten, in en rond de Chatangskij Trakt (Chelimskij 2000: 380).  

 Na de collectivisatie door de Sovjet-Unie tijdens de jaren ’30 veranderde het leven van 

de Nganasanen en Dolganen ingrijpend: de nomadische bevolkingsgroepen waren nu 

verplicht sedentair geworden en leefden in elkaars nabijheid in dorpjes zoals Voločanka of 

Ust’-Avam (Stern 2005: 293). Met de oprichting van scholen en de aanwezigheid van een 

Russische bevolking werd het Standaardrussisch (hierna SR genoemd) toegankelijker en 

ruimde het TPR geleidelijk aan plaats. Vandaag de dag lijkt het slechts een kwestie van tijd 

voor het TPR zal verdwijnen; er zijn slechts een handvol sprekers overgebleven en zij horen 

rondom zich voortdurend het gebruik van SR, zowel door hun eigen kinderen en 

kleinkinderen als door radio- en televisie-uitzendingen (Chelimskij 2000: 381). 
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2. Vergelijkende analyse van het tekstfragment 

 

Voor de eigenlijke analyse zal ik eerst nog een paar inleidende woordjes schrijven over de 

man die te horen is op de audiofragmenten. KT werd geboren in 1924 en is langs vaderszijde 

van Enetse afkomst, maar net zoals zijn grootvader en vader is hij getrouwd met een 

Nganasaanse. Hij is analfabeet maar beweert in 1930 korte tijd naar school te zijn geweest, 

tussen 1940 en 1945 was hij actief als jager aan het front. KT spreekt naast TPR ook 

Nganasaans en Enets en beweert ook een beetje Dolgaans te spreken (Stern 2012: 314). 

 Wat betreft de structuur zal ik eerst de fonetiek, gevolgd door woordenschat en ten 

slotte morfosyntaxis bespreken. Bij morfosyntaxis zal ik ook afzonderlijk persoonlijke, 

aanwijzende, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden bespreken alsook het gebruik van 

naamvallen. Ik heb mij voor deze structuur voornamelijk gebaseerd op Stern (2005) en in 

mindere mate op Stern (2012). Naast deze twee werken heb ik als vergelijkend materiaal ook 

Chelimskij (1987, 2000), Wurm (1992, 1996) en Stern (2009) gebruikt. Tot slot komen ook 

enkele andere werken, zoals Gusev (2012) en Urmančieva (2010) aan bod.  

 De afkortingen die ik gebruikt heb in de glossen schrijf ik hieronder kort neer, alsmede 

ook hun betekenissen: 1, 2, en 3 voor de eerste, tweede en derde persoon; MV – meervoud, 

ENK – enkelvoud; GEN – genitief, ACC – accusatief, INSTR – instrumentalis; INF – 

infinitief, GW – gebiedende wijs, HPW – hulpwerkwoord; AVW – aanwijzend 

voornaamwoord; POSS – bezittelijk voornaamwoord of affix; HL – benadrukkend partikel –

то. 

 Wegens de beperkte omvang van deze paper heb ik niet alle door Stern (2005) vermelde 

aspecten ter sprake kunnen brengen. De onderwerpen die niet aan bod komen zijn 

werkwoordelijke morfologie, woordvolgorde, W-beweging8 en onderschikking. Sommige van 

deze onderwerpen komen wel aan bod in het derde hoofdstuk. 

 

2.1. Fonetiek 

 

Omdat dit hoofdstuk de fonetiek behandelt, zal ik voor bepaalde klanken de gebruikelijke 

transliteratie achterwege laten en gebruik maken van letters uit het Internationaal Fonetisch 

Alfabet, in het bijzonder voor de sisklanken. Wat betreft de klinkers zal ik voor я, ю, en ё 
respectievelijk /‘a/, /‘u/, en /‘o/ gebruiken, de letter /ə/ symboliseert een doffe e. De overige 

klinkers worden weergegeven volgens de gebruikelijke transliteratie. Voor de х zoals in het 

                                                           
8 Met W-beweging wordt in de syntaxis het verschijnsel dat de standaard woordvolgorde in vraagzinnen 
verandert ten opzichte van de woordvolgorde in bevestigende zinnen doordat het vragende element - 
bijvoorbeeld een vragend voornaamwoord - vooraan in de vragende zin staat bedoeld. (Nederlandstalige 
Wikipedia 2013). 
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woord ухо zal ik de /x/ gebruiken, en niet /ch/. De weergave van de sisklanken wordt 

hieronder kort aangegeven: 

  

ж ʒ 

ш ʃ 

щ ɕ 

ц ts 

ч tʃ 
  

 Wat betreft het studiemateriaal dat voor dit hoofdstuk gebruikt is, kan ik zeggen dat 

vooral Stern (2005, 2012) uitgebreid de fonetische eigenschappen van het TPR heeft 

beschreven. Chelimskij (2000, 1987) schrijft slechts beknopt over de fonetiek en Wurm 

(1992, 1996) besteedt zo mogelijk nog minder aandacht aan uitspraak. 

 Volgens Ubrjatova (1985: 68) komen in het TPR geen sisgeluiden9 voor en zijn de 

klanken [v, β] en [f, ɸ] een zeldzaamheid – mijn aantekeningen spreken dit echter in het 

geheel tegen en ook andere onderzoekers zoals Chelimskij (2000: 383) en Wurm (1996: 80) 

spreken dit tegen. Stern (2005: 297; 2012: 500) schrijft over labiovelare fricatieven [f, v] die 

vervangen worden door bilabiale stops [p, b] of bilabiale fricatieven [ɸ, β] en over de algehele 

samensmelting van alveolaire en post-alveolaire fricatieven en affricaten [s, z, ʒ, ʃ, ts, tʃ] tot 

[s]; als voorbeelden worden hier onder andere barabat (воровать), saptra (завтра), osira 

(озеро) en nimnoska (немножко) genoemd. In mijn aantekeningen heb ik ook voorbeelden 

gevonden die bovenvermelde beweringen ondersteunen: 

 

(1) TPR Russisch 

dasól дошёл 

pómos помощь 

núsno нужно 

uslí ушли 

simljá земля 

siná жена 

sum шум 

musík мужик 

charasó хорошо 

lisó лицо 

másal мазал 

usé уже 
                                                           
9
 Rus.: шипящие звуки; ч, ж, ш, щ 
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senátej женатый 

sto что 

sivój живой 

urus’ó ружьё 

básenka важенка 

vapsé (soms vaptsé) вообще 

sapsém (soms saptsém) совсем 

dépka девка 

nibésta невеста 

bídno видно 

bidát видать 

bískačil выскочил 

 

Een voorbeeld dat eigenlijk ook thuishoort in deze lijst is adézda (одежда). Ik vernoem het 

hier evenwel apart omdat de [ʒ] uit одежда niet gereduceerd werd tot een zuivere [s], hoewel 

dat waarschijnlijk geïntendeerd werd. De [z] is vermoedelijk het resultaat van regressieve 

assimilatie, waarbij de [s]-klank onder invloed van een stemhebbende [d] een [z]-klank is 

geworden.  

 Er zijn daarnaast ook verschillende tegenvoorbeelden: in (2) bevinden zich woorden die 

volgens de regels van het SR worden uitgesproken en dus niet de voor het TPR kenmerkende 

regels volgen: 

 

(2) TPR Russisch 

priʃól пришёл 

ʒenój женой 

srázu сразу 

babúʃka бабушка 

dáʒe даже 

xaróʃij хороший 

móʒet может 

ziml’jój землёй 

 

 Sommige van deze vormen kunnen naast elkaar worden gebruikt; zo zijn er 

bijvoorbeeld verschillende attestaties van zowel prisól als priʃól (пришёл). Volgens 

Chelimskij (2000: 383) kunnen deze sisklanken zonder probleem uitgesproken worden 

dankzij het feit dat zij niet behoren tot de oorpsronkelijke woordenschat van het TPR en pas 

in het postpidgin-continuüm hun weg hebben gevonden naar de sprekers. De meest 
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illustrerende voorbeelden hiervan zijn zonder twijfel het verschil in uitspraak tussen siná 

(жена) en ʒenój (женой) enerzijds en siml’á (земля) en ziml’ój (землёй) anderzijds. Mijn 

bevindingen worden ook bevestigd door Stern (2012: 357). Gezien de uitspraak van deze 

woorden moet geconcludeerd worden dat deze slechts recentelijk ingang hebben gevonden in 

het TPR. Een in dit opzicht opvallend tegenvoorbeeld is subámi (зубами). Hoewel het hier 

om de instrumentalis meervoud van зуб gaat – en het dus een woordvorm betreft die slechts 

tijdens het postpidgin-continuüm kan opgedoken zijn – verloopt de uitspraak toch 

kenmerkend voor het TPR. Een mogelijke verklaring kan hier progressieve assimilatie zijn: 

het woord dat subámi voorafgaat is tak (так). Onder invloed van de stemloze [k] zou een 

stemhebbende [z] dan tot een stemloze [s] overgaan. Voor andere, meer gangbare woorden en 

vormen van woorden zoals xaróʃij (хороший) en bábuʃka (бабушка) is het moeilijker om hun 

uitspraak te verklaren vanuit een postpidgin-continuüm-redenering. Meer dan waarschijnlijk 

speelt hier simpelweg de invloed van het SR rondom de sprekers van de pidgin een grote rol 

(Chelimskij 2000: 381). 

  Nog een kenmerk van het TPR is het wegvallen van medeklinkerclusters aan het begin 

van een woord door, hetzij epenthese, hetzij het wegvallen van een medeklinker (Wurm 1996: 

80; Chelimskij 2000: 383; Stern 2005: 298). De reductie van zulke clusters vindt zijn 

oorsprong meer dan waarschijnlijk in het Nganasaans, waar medeklinkerclusters enkel  

binnenin een woord voorkomen en niet in begin- of eindpositie (Chelimskij 1997: 483). 

Wanneer de medeklinkercluster een vloeiklank bevat treedt er epenthese op. Stern haalt onder 

meer barát (брат) en dilínnyj (длинный) aan als voorbeelden. In mijn aantekeningen, echter, 

wordt dit slechts bevestigd voor de [r]: 

 

(3) TPR Russisch 

parisnúlsja проснулся 

parigál прыгал 

bəral брал 

parigát прыгать 

karáj край 

kurutíl крутил 

feróslyj взрослый 

seróslyj взрослый 

 

 Er zijn niettegenstaande veel voorbeelden van woorden die deze uitspraak niet volgen: 

prjámo (прямо), srázu (сразу), drugój (другой), krasívij (красивый), prinesí (принеси) trísta 

(триста) en prišól (пришёл). Woorden met een [l] in initiële clusters worden in tegenstelling 

tot wat Stern (2005: 298) schrijft niet beïnvloed door epenthese; blízko (близко). Sommige 
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woorden die een initiële cluster hebben – zonder vloeiklanken – vertonen ook kenmerken van 

epenthese; bijvoorbeeld mənógo (много) of səmérte (смерть). Deze paragogische [e]-klank 

in səmérte wordt overigens teweeg gebracht door de eigenheid van de lokale talen op Tajmyr; 

die laten immers geen gepalataliseerde medeklinkers toe in eindpositie (Stern: 2005: 300). 

 In twee gevallen heb ik zowel een klankverschuiving als een epenthese kunnen 

attesteren: dəbér (дверь) en səbér (зверь). Bij het eerste voorbeeld is er naast epenthese 

sprake van een klankverschuiving [v] → [b]. Bij het tweede vinden er twee 

klankverschuivingen plaats; [v] → [b] en [z] → [s]. De door mij geattesteerde vorm van 

дверь wordt overigens door Stern (2012: 503) op een andere manier gepercipieerd; nl. zonder 

de klankverschuiving van [v] naar [b]. 

 Bij de laatste twee voorbeelden van (3) is er sprake van een cluster van meer dan twee 

medeklinkers en kunnen we spreken van zowel epenthese als het wegvallen van een van de 

medeklinkers. Merk op dat zich bij deze voorbeelden niet alleen epenthese en 

medeklinkeromissie voordoen, maar ook processen van klankverandering, nl. [v] tot [ɸ] en [z] 

tot [s]. Dit fenomeen van gezamenlijke epenthese en medeklinkeromissie doet zich volgens 

Stern (2005: 299) alleen voor bij initiële clusters met meer dan drie medeklinkers. Vaak, 

echter, treedt er alleen medeklinkeromissie op10. Hij (2005: 299) maakt ter illustratie gewag 

van het voorbeeld tərəl’áj of trəl’áj voor стреляй, de imperatief enkelvoud van het 

werkwoord стрелять. In mijn aantekeningen komt evenwel alleen maar de vorm tərl’ál 

(стрелял) voor. De eerste [l] wordt bijna onhoorbaar uitgesproken en ik had meerdere 

beluisteringen nodig om zeker te zijn van deze uitspraak. De ongeoefende hoorder zou deze 

vorm makkelijk kunnen toeschrijven aan терял, de verleden tijd mannelijk enkelvoud van 

терять. Uit het volgende voorbeeld blijkt echter dat we die vorm volledig kunnen uitsluiten: 

 

(4) один бука      упал,           это     руком           терял              он,      она       
één    stier       vallen.ENK AVN boog.INSTR schieten.ENK 3ENK 3ENK 

уружьё нету, луком            терял              он. 

wapen   niet    boog.INSTR schieten.ENK 3ENK 

‘Één maanetje viel (omver), hij had met een boog geschoten. Een vuurwapen was er 

niet dus schoot hij met zijn boog.’ 

 

 Het is duidelijk dat niet терял, maar wel стрелял beoogd wordt. Hoe is de vorm tərl’ál 

nu tot stand kunnen komen? Uitgaande van medeklinkeromissie en vervolgens epenthese 

komen we bij de vorm tərəl’ál uit, zoals beschreven door Stern, maar niet bij de hier 

geattesteerde vorm tərl’ál. Als we echter uitgaan van medeklinkeromissie, gevolgd door 

metathese tussen de klanken [r] en [ə] bekomen we inderdaad de vorm tərl’ál. Deze metathese 

                                                           
10

 Een voorbeeld hiervan in mijn aantekeningen kan prasít (спросить) zijn. 
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heeft in se hetzelfde effect als een epenthetische klinker, nl. de initiële medeklinkercluster 

elimineren. De basis voor deze veronderstelling ligt bij Stern (2000: 298), die schrijft dat een 

metathese kan optreden in plaats van een epenthese.11 Overigens is het behoud van de 

hierdoor ontstane interne cluster -rl- (cf. Chelimskij 1997: 483) niet problematisch – Stern 

(2005: 299): “interne […] clusters worden in de regel behouden.” Het dient vermeld dat naast 

de vorm tərl’ál ook de correcte vorm strəl’ál werd geattesteerd. Waarom er tussen deze 

vormen gevarieerd wordt, is onduidelijk en is meer dan waarschijnlijk ingegeven door 

willekeur. 

 Naast interne clusters worden ook eindclusters over het algemeen behouden (Stern 

2005: 299); apustíl (опустил), pústit (пустит), útro (утро), abdirál (обдирал), bístro 

(быстро), puskáj (пускай), niktó (никто), m’áχko (мягко), taskáj (таскай). Merk op dat al 

deze clusters uit twee medeklinkers bestaan. Een tweetal keer heb ik medeklinkeromissie 

kunnen opmerken bij een interne cluster, bestaande uit meer dan twee medeklinkers, telkens 

bij vormen afgeleid van het werkwoord открыть: akríl (открыл) en akrítij (открытый). 

De reductie van medeklinkerclusters in de door Stern (2005: 299) vernoemde vormen lána 

(ладно) en bénij (бедный) heb ik niet kunnen attesteren, deze woorden worden uitgesproken 

zonder clusterreductie. Ook bij andere woorden met de interne cluster -dn- heb ik geen 

reductie genoteerd. Wat betreft reductie in eindclusters -st# en -st’#  heb ik naast jés (есть) 

(Stern 2005: 299) ook de vorm kós’a (кость) kunnen noteren. 

 Een initiële #r- wordt volgens Stern (2005: 298) tevens vermeden door een prothetische 

klinker die de  #r- naar een niet-initiële positie verplaatst. In mijn aantekeningen heb ik 

hiervoor één bevestigend voorbeeld gevonden: urus’jó (ружьё)12. Voorbeelden van woorden 

waarbij de initiële #r- evenwel behouden blijft, zijn legio: ráno, (рано), rasskázku 

(рассказку), réχal (резал), rússkej (русский). Deze laatste twee voorbeelden spreken 

eveneens de vormen tegen die Stern (2005: 298) vernoemt: respectievelijk yrysát en urúski. 

 In medeklinkerclusters zonder vloeiklank wordt meestal de eerste medeklinker 

achterwege gelaten: bijvoorbeeld се → все (Stern 2005: 299). De voorbeelden in (5) 

bevestigen dit:  

 

(5) TPR Russisch 

des здесь 

nuk внук 

nutrí внутри 

de где 

s’jó всё 

                                                           
11 De vorm die Stern (2005: 298)  aanhaalt als voorbeeld voor een metathese (pirʃól ↔ пришёл) kon door mij 
niet worden geattesteerd.  
12 Één keer heb ik ook de vorm uruž’ó kunnen attesteren, zonder de klankverschuiving van [ʒ] naar [s]. 
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kasát сказать 

náes знаешь 

tárij старый 

sivó всего 

tó-ta кто-то 

to кто 

 

 Waar voor veel redeneringen evenwel een aanzienlijk aantal tegenvoorbeelden kunnen 

gevonden worden, is dit hier niet het geval. Nagenoeg alle clusters zonder vloeiklank worden 

gereduceerd door medeklinkerommissie – slechts een voorbeeld vertoont dit kenmerk niet; 

stal (стал). Bij tavat’ (вставать) worden er twee medeklinkers weggelaten. 

 In één ander geval wordt ook een prothetische klinker gebruikt om een initiële 

medeklinkercluster zonder vloeiklank te vermijden: əstáda (стадо). Analoog met dit 

voorbeeld beschrijft Stern (2012: 506) een fenomeen waarbij werkwoorden met een initiële 

#st- ook een prothetische klinker krijgen; bijvoorbeeld стоять → остоять.  

 Overigens heb ik een klankverschuiving kunnen waarnemen die bij Stern, noch 

Chelimskij, noch Wurm, noch anderen beschreven zijn. Het dient opgemerkt dat deze 

klankverschuiving niet algemeen van aard is. Toch heb ik genoeg voorbeelden kunnen 

optekenen om er hier op te wijzen. Het betreft hier de verschuiving van de klank [tʃ] naar [t]: 

 

(6) TPR Russisch 

térty черты 

t’ó-ta чё-то 

pétki печки 

t’úm чум 

plátet плачет 

tixól чехол 

  

 Volgens Chelimskij (2000: 383) komen klankverschuivingen bij klinkers in het TPR 

schijnbaar niet voor en ook Sturm (1996: 80) beweert iets gelijkaardig: “The vowel system 

corresponds largely to that of standard Russian, with some exceptions […].” Mijn 

aantekeningen bevestigen deze uitspraken Op een paar occasionele klankverschuivingen na, 

volgen de klinkers de uitspraak van het SR. Bij бык of быка vertoont zich een terugkerende 

klankverschuiving tussen [ɨ] en [u]; zij worden respectievelijk uitgesproken als [buk] en 

[buka]. Deze verandering in klank is echter geenszins omnivalent te noemen en de Russische 

ы wordt over het algemeen correct gerealiseerd. 
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 In sommige gevallen lijkt het dat KT adjectieven waarvan de stam eindigt op een velaar 

-кий# uitspreekt als -кой#  of -кей#; bijvoorbeeld rússkej (русский) en vs’ákej (всякий). 

Soms worden ook adjectieven zonder velaren uitgesproken op [əj] of [oj]: senátej 

(женатый). Deze klankverandering is echter niet algemeen te noemen; díkij (дикий) of de 

meeste andere adjectieven worden op de normale manier uitgesproken. Dit fenomeen komt 

ook ter sprake bij Stern (2012: 353-354). De einduitspraak [əj] en [oj] is kenmerkend voor de 

Russische dialectische uitspraak, die als basis heeft gediend voor het TPR. 

 In een paar gevallen heb ik een verschuiving van de klemtoon kunnen attesteren. Stern 

(2005: 298) schrijft dat een opvallende eigenschap van het TPR het rekken van de klinker in 

de laatste lettergreep is en daarbij is het niet ondenkbaar dat ook de klemtoon naar de laatste 

lettergreep verspringt. Door mij vastgestelde voorbeelden van dit fenomeen zijn parigál 

(пры́гал) en parigát (пры́гать).  In dit opzicht vermelden Chelimskij (1987: 86)  en Stern 

(2005: 295) ook делать, waarbij een wijziging in de beklemtoning opmerkt wordt (де́лать 
en дела́ть) en een uitspraak die volgens jekanje verloopt. In mijn aantekeningen, echter, heb 

ik moeten vaststellen dat делать steeds de normale beklemtoning volgt. 

 Er zijn dusveel overeenkomsten met de beweringen Chelimskij, Wurm en Stern maar 

tot slot wil ik nog aantonen dat er ook grote willekeur heerst op het gebied van fonetiek. 

Volgende lijst kan verduidelijken wat ik bedoel met willekeur:  

  

(7) TPR Russisch 

péstrij пёстрый 

valavátij беловатый 

tʃíʃtil чистил 

tʃíʃtij чистый 

taravál здоровал 

mési вместе 

rubír рубил 

rúkom луком 

prin’ol принял 

fáren парень 

xtʃákoj всякий 

til’ánok телёнок 

kadá когда 

pólnoti полностью 
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2.2 Woordenschat 

 

Zoals Stern (2005: 295) en Chelimskij (2000: 382) reeds hebben vastgesteld, is de 

woordenschat van het TPR bijna volledig ontleend uit het moderne Russisch. Urbjatova 

(1985: 68) schrijft dat er in het TPR zich ‘een massa aan woorden van Dolgaanse afkomst’ 

bevindt maar mijn bevindingen spreken dit echter in zijn geheel tegen. Zo goed als alle 

woorden zijn afkomstig uit het Russisch. Chelimskij (2000: 283) vernoemt onder andere 

ураха ‘tent’ (Dolg. uraha), падерка ‘brief, document’ (Nenets pader), дяринга ‘man, jonge 

man’ (afkomst onduidelijk) als woorden afkomstig uit de lokale talen. Bovendien omschrijft 

hij (2000: 283) deze woorden als “voortdurend gebruikte woorden” - in de door mij 

geanalyseerde fragmenten, echter, komen de termen падерка, ураха en дяринга niet voor. 

Voor deze twee laatstgenoemden worden simpelweg hun respectievelijke hedendaagse 

Russische termen чум en парень: 

 

(8) Он        дошёл                 домой,    потом чум делали 

3ENK aankomen.3ENK naar huis daarna  tent  maken.MV 

“Hij kwam thuis aan, daarna stelden ze de tent op.” 

 

(9) Потом утро       потом это     парень-то приснулся 
daarna  ochtend daarna AVN  man-HL     wakker worden.3ENK 

‘’s Morgens werd die man wakker.’ 

 

Een voorbeeld van een woord uit een van de lokale talen is чанга́. Laat ons volgende 

contexten in beschouwing nemen: 

 

(10) Cе          готовил                  обдирал,  потом это    такой чанга есть,           это 

iedereen klaarmaken.ENK villen.ENK daarna AVN zo’n    bot     zijn.3ENK AVN 

кость 
bot 

‘Iedereen was klaar met het villen, dan was er beenmerg, dat is van het been’ 

 

(11) Потом это    чанга-то теперя тут, чем             чистил         там  потом так 

daarna AVN bot-HL    nu        hier  wat.INSTR kuisen.ENK daar daarna zo 

как-то                             рубил,           ломал 

op een of andere manier hakken.ENK kapotmaken.ENK 

‘Daarna hebben ze dat beenmerg gekuist en op een bepaalde manier in stukjes 

gehakt, kapot gemaakt.’ 
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 Een op het eerste zicht mogelijke etymologische afkomst van dit woord kunnen we 

vinden bij Ubrjatova (1985: 66) die zowel тана (‘uitgedroogd oud bot van een rendier’) als 

танга (‘door de wind verbleekt bot’) vermeldt – twee woorden uit het Evenks. De vertalingen 

die Ubrjatova vernoemt, echter, kunnen geenszins overeenstemmen met de betekenis die in de 

geluidsfragmenten beoogd wordt: in (10) en (11) gaat het immers om het villen van een pas 

neergeschoten dier. Het feit dat ik het Evenks wil aannemen als basis voor чанга is ingegeven 

door Chelimskij:  

 
Возможно, до проникновения русских на север Сибири аналогичную роль [de rol van 
lingua franca – E.T.] здесь эвенкийский язык, благодаря традиционной высокой 
мобильности его носителей (это подверждается количеством и характером эвенкийских 
заимствований в северносамодийских языках; некоторые черты говорки также могут 
быть правдоподобно объяснены тунгусским субстратом.13 (Chelimskij 2000: 380) 

 

Op het eerste zicht lijkt het dus dat deze Evenkse woorden een etymologische basis zouden 

kunnen zijn voor чанга. Een correcte verklaring van чанга wordt mij evenwel aangereikt 

door Stern (2012: 645) die het omschrijft als beenmerg. Het zou afkomstig zijn van het 

Dolgaanse woord čonki, dat eveneens beenmerg betekent. 

 Een ander woord uit een der inheemse talen dat ik eenmaal heb kunnen attesteren, is het 

woord нюк dat ‘tentzeil’ betekent (Stern 2012: 634) en gebaseerd zou zijn op een woord uit 

het Chanti, namelijk ńoki (Stern 2012: 477): 

 

(12) чум-то  здесь ломать                 будем          это,     нюк-то         тут 
tent-HL hier    kapotmaken.INF HPW.1MV  AVN    tentzeil-HL   hier 

оставим,             чум-то  ломать                 будем 

achterlaten.1MV tent-HL kapotmaken.INF HPW.1MV 

“We gaan die tent afbreken, maar het tentzeil zullen we achterlaten, we gaan de tent 

afbreken.” 

 

 Woorden uit Russische dialecten zijn ook terug te vinden in het fragment. Van de door 

Stern (2012: 479-481) vernoemde vormen heb ik готовлять en гонять kunnen optekenen. 

Готовлять wordt door SRNG (1970: 100) verklaard als готовать, wat op zijn beurt weer 

verklaard wordt als готовить. Гонять wordt door Stern (2012: 481) verklaard als ‘een spoor 

volgen’: 

 

                                                           
13

 Het is mogelijk dat hier het Evenks voor de komst van de Russen naar het noorden van Siberië een analoge rol 
heeft gespeeld dankzij de traditionele hoge beweeglijkheid van zijn sprekers (dat wordt bevestigd door de 
hoeveelheid en het karakter van Evenkse afgeleiden in de Noord-Samojeedse talen; sommige eigenschappen van 
het TPR kunnen eveneens aanneembaar verklaard worden door het Toengoezische substraat. 
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(13) здесь бабушка       со   мной          не   гоняет 
hier    grootmoeder met mij.INSTR niet jagen.3ENK 

“Grootmoeder volgt hier met mij geen spoor.” 14 

    

 Zowel Stern (2005: 296) als Chelimskij (1987: 86) en Wurm (1992: 254) vermelden 

omschrijvende en parafraserende lexicale termen om voor de beperkte woordenschat een 

compensatie te zijn; bijvoorbeeld хвост длинный (staart, lang; ‘wolf’) of тундра тороба 

(toendra, kant; ‘noorden’). Attestaties van zulke woorden heb ik echter niet kunnen maken. 

 Een speciale vermelding verdient het woord нау́лто (of нау́л-то). Mijn eerste 

overpeinzingen gingen uit van een verbasterde vorm van het Russische woord нау́тро (de 

volgende ochtend). Uitgaande van de reductie van medeklinkerclusters die liquidae bevatten, 

veronderstelde ik een metathesis bij de cluster -тp- die  vervolgens als resultaat het woord 

*наурто teweeg zou brengen. Hoewel Stern, Wurm noch Chelimskij ergens de vervanging 

van een alveolaire laterale approximant door een alveolaire tril vernoemen, heb ik dit toch 

kunnen waarnemen (cf. (7)). Van deze laatste vervanging ben ik dan ook uitgegaan om zo tot 

наулто te komen. Mijn eerste gissing leek hoopvol maar uiteindelijk heb ik deze 

veronderstelling los moeten laten. In een persoonlijk gesprek verzekerde Stern D. mij dat deze 

vorm in wezen een foute vorm is van de woordcombinatie на улице. Enkele voorbeelden van 

contexten waarin KT наулто gebruikt: 

  

(14) тебя     день и  стал,              чё-то наулто 

2ENK  dag   en worden.ENK iets    de volgende ochtend 

‘De dag is voor jou begonnen, er is buiten iets.’ 

 

(15) вот печки топил,               наулто будет,        наулто олени         много ходит 
hier stoof   aansteken.ENK buiten  zijn.3ENK buiten  herten.MV veel     lopen.1MV 

‘En hij stak de stoof aan en buiten liepen er veel herten rond.’ 

 

(16) наулто ходит          он,       видел         его, чум красивый 

buiten   gaan.3ENK 3ENK  zien.3ENK hem tent mooi. 

‘Hij loopt naar buiten, daar ziet hij haar, de mooie tent.” 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Een tweede lezing met de betekenis ‘voortjagen’ of ‘drijven’ is hier geenszins uitgesloten. 
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2.3 Morfosyntaxis 

 
2.3.1 Persoonlijke voornaamwoorden 

 

 Chelimskij (1987: 90) deed als eerste een poging het pronominaal systeem te 

catalogiseren en schematisch weer te geven. Alle voornaamwoorden van de eerste en tweede 

persoon, zowel persoonlijk (я, ты) als bezittelijk (мой, твой), worden vervangen door de 

vormen меня en тебя. Hij voegt eraan toe: “Нормальные для русского языка 
местоименные формы встречаются чрезвычайно редко и, несомненно, отражают 
поздные влияния на пиджин.15” Voor de derde persoon enkelvoud en meervoud neemt 

Chelimskij (1987: 90) de vormen они en ego aan – de eerste vorm wordt gebruikt in zijn 

gebruikelijke syntactische positie, d.w.z. voor het gezegde. De vorm его wordt meestal achter 

het gezegde geplaatst en geeft een betekenis van enkelvoud aan het onderwerp van de 

handeling; bijvoorbeeld “Меня шаман костюм олел его.” → “Hij heeft mijn 

sjamanenkostuum aangetrokken.”. Wat betreft de eerste en tweede meervoud veronderstelt 

Chelimskij (1987: 90) een systeem dat zowel een dualis als een gewone meervoud en een 

verschil tussen inclusief en exclusief in de eerste persoon meervoud inhoudt16. Deze 

veronderstellingen worden ook door Wurm in (1992) en (1996) zonder toevoegingen of 

andere aanpassingen overgenomen. Chelimskij herneemt zelf ook in (2000) dit systeem 

volledig met de enkele toevoeging dat nu ook de vormen наша en ваша gebruikt worden in 

plaats van respectievelijk мы, наш en вы, ваш.  Als we nu alle bovenvermelde pronominale 

vormen samenvoegen met het systeem van Chelimskij, bekomen we het volgende schema: 

  

 Enkelvoud Dualis Meervoud 

1 Incl. меня меня тебя меня тебя се 
1 Excl.  меня оба меня се 
2 тебя тебя оба тебя се 
3 его, они его оба они 

  

In (1987) haalt Chelimskij helaas geen voorbeelden aan die dit systeem zouden kunnen 

bevestigen. In het gereviseerde artikel van (2000) haalt hij slechts twee voorbeelden aan: 

“Меня се тебя дожидал” → “Wij hebben op jou gewacht” en “Вертолёт почто меня 

тебя не брал?” → “Waarom heeft de helikopter ons niet opgehaald?/Waarom heeft de 

helikopter jou en mij niet opgehaald?”. Chelimskij (2000: 386) geeft voor de eerste 
                                                           
15

 Normale vormen van de Russische voornaamwoorden komt men bijzonder zelden tegen en weerspiegelen 
zonder twijfel een late invloed op het TPR . 
16

 In de taalkunde wordt met ‘inclusieve ‘wij’’ bedoeld dat de spreker over zowel zichzelf als zijn luisteraar 
spreekt. In het geval van een ‘exclusieve ‘wij’’ spreekt de spreker over zichzelf en/of anderen en niet over zijn 
luisteraar.  
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voorbeeldzin nog een tweede interpretatie die uitgaat van се als het Russische woord всё, dat 

hier als bijwoord wordt gebruikt: “Ik heb de hele tijd op jou gewacht.” Ook Stern vernoemde  

dit schema al in (2005) en schreef recenter: 
 

So bestechend und plausibel dieses System, das den Mangel an eigenen Pronominalformen für 
den Plural erklären würde, auch scheinen mag, so lässt es sich doch am Material in keiner Weise 
bestätigen. (Stern 2012: 418) 
 

 Afgaande op mijn eigen aantekeningen kan ik niet anders dan dezelfde conclusie 

trekken en dit citaat bevestigen. Ik moet hier echter wel de bedenking maken dat mijn in 

omvang beperkt audiofragment veel minder de mogelijkheid biedt uitgebreid onderzoek te 

doen naar dit fenomeen. Het is evenwel onwaarschijnlijk dat de complete afwezigheid van de 

vormen меня тебя, меня тебя се, меня оба, меня се, тебя оба, тебя се en его оба aan het 

toeval toegeschreven kunnen worden. Ook het verschil tussen een inclusieve en exclusieve 

eerste persoon meervoud heb ik niet kunnen attesteren, de dualis wordt eveneens niet 

weergegeven. Voor de eerste persoon meervoud kan simpelweg het correcte Russische мы 

gebruikt worden. De eerste persoon meervoud wordt tevens en zelfs vaker gerealiseerd zonder 

de specifieke uiting van het persoonlijke voornaamwoord (cf. (3.6)). Dezelfde opmerking 

lezen we ook bij Stern (2005: 310). Een voorbeeld hiervan is hieronder weergegeven: 

 

(17) чум-то  здесь ломать                 будем 

tent-HL hier    kapotmaken.INF HPW.3MV 

“We zullen de tent hier afbreken.” 

 

 Een ander reeds genoemde aspect van het pronominaal systeem is de verwezenlijking 

van de derde persoon via de vormen его en они, die ongeacht het getal door elkaar worden 

gebruikt (Wurm 1996: 83). Bij Chelimskij (2000: 386) komt dit kenmerk ook impliciet naar 

voor; hij vernoemt de voorbeeldzin “Они два рубля работал.” → “Hij heeft twee roebels 

verdiend.” Mijn aantekeningen ontkennen echter volledig deze beweringen. In geen geval heb 

ik iets kunnen attesteren dat de claims van Wurm en Chelimskij zou kunnen bevestigen. De 

vormen он en она zouden slechts zelden gebruikt worden voor de derde persoon (Chelimskij 

1987: 90; 2000: 386) maar in mijn notities worden ze in grote mate aangewend. De volgende 

voorbeelden kunnen daarvan een goede illustratie geven: 

 

(18) он       сам-то   сəрослый   мусик  стал 

3ENK zelf-HL volwassen   man     worden.3ENK 

“Hij is zelf een volwassen man geworden.” 

 

(19) прямо так он       дома дошел,                 депка-то  сраз               быскочил 
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recht    zo  3ENK thuis aankomen.3ENK meisje-HL onmiddellijk springen.3ENK 

“Hij kwam net zo thuis aan, het meisje sprong meteen naar buiten.” 

 

(20) парень стал                  он       фəрослый как будто 

man       worden.3ENK 3ENK volwassen alsof 

“Hij was precies een volwassen man geworden.” 

  

 Ook het vrouwelijke voornaamwoord она wordt gebruikt, al zij het in mindere mate dan 

het mannelijke voornaamwoord (cf. (4)). Het voornaamwoord его komt twee keer voor in een 

post-predicatieve positie (cf. (17)):  

 

(21) потом  ушёл                  его      бабушкин              чум 

daarna weggaan.3ENK 3ENK grootmoeder.POSS tent 

“Daarna vertrok hij naar de tent van grootmoeder.” 

 

Bij (21) is het zeer waarschijnlijk dat его het onderwerp van ушёл is. Voor (16) liggen de 

zaken toch anders; strikt genomen kunnen we niet uitsluiten dat его toegepast wordt zoals 

beschreven door Chelimskij (2000: 386) en Wurm (1996: 82). Als we kijken naar de gehele 

context is het evenwel onwaarschijnlijk dat dit een illustratie is van его als onderwerp in een 

post-predicatieve positie. Uit (18) en (19) blijkt dat voor de derde persoon enkelvoud KT het 

persoonlijke voornaamwoord он zonder probleem kan aanwenden in een pre-predicatieve 

positie. Een mogelijk verschil in gebruik van он en eго afhankelijk van hun positie ten 

opzichte van het gezegde kunnen we ook uitsluiten op basis van (16) en (21). Daaruit blijkt 

dat van он ook in post-predicatieve positie gebruik gemaakt kan worden. Als we uitgaan van 

het feit dat его de plaats van het onderwerp inneemt, had KT logischerwijs de woorden 

“видел он” moeten produceren. Daarom is hier mijns inziens sprake van его als lijdend 

voorwerp bij het gezegde видел en moet deze zin bijgevolg een SVO-woordvolgorde 

vertonen. Dit wordt ondersteund door Stern (2005: 313) – hij schrijft immers dat het TPR de 

SVO-volgorde kent, hoewel een SOV-volgorde frequenter is. Een functie als bezittelijk 

voornaamwoord kunnen we volledig uitsluiten aangezien de pauze tussen его en чум 

daarvoor te langdurig is. 

 Voor de eerste en twee persoon enkelvoud zijn mijn notities minder eenduidig. Zoals 

reeds aangehaald in (1987) en (2000) door Chelimskij worden de vormen я, ты, мой en твой 

bijzonder zelden opgetekend; ook volgens Stern (2005: 308) komen deze vormen slechts 

sporadisch voor. Uit mijn aantekeningen moet ik echter vaststellen dat меня en тебя 

inderdaad vaker voorkomen, maar andere vormen zoals я en ты zijn zeker geen 

zeldzaamheid te noemen. De verhoudingsgraad van de vormen я en ты tegenover de vormen 

меня en тебя is ongeveer 1:2. Het steeds frequenter voorkomen van deze vormen moet 
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zonder twijfel toegeschreven worden aan de recente invloed van het SR. Volgende 

voorbeelden illustreren hun gebruik: 

 

(22) когда     помогать,   я         помос просить     буду 

wanneer helpen.INF 1ENK hulp    vragen.INF HPW.1ENK 

“Wanneer het nodig is om te helpen zal ik hulp vragen.” 

 

(23) ты       иди          это     печки топи 

2ENK gaan.IMP AVN stoof    aansteken.IMP 

“Ga ernaartoe en steek die stoof aan.” 

 

(24) ну   чё  сидишь?       ты        долзн  бабушка,       бабушка      принеси 

wel wat zitten.2ENK 2ENK moeten grootmoeder grootmoeder brengen.IMP 

“Wat zit je daar nu? Je moet het naar grootmoeder brengen.” 

 

2.3.2. Aanwijzende voornaamwoorden 

 

Chelimskij (2000: 387) vernoemt это en тут als de meest gebruikte persoonlijke 

voornaamwoorden en dit wordt ook bevestigd in mijn notities. Ook zou это uitsluitend 

deiktisch gebruikt worden en тут anaforisch – deze bewering kan ik bevestigen noch 

ontkennen gezien de beperkte omvang van mijn studiemateriaal. Stern (2005: 309; 2012: 424) 

schrijft overigens ook dat hij hiervoor geen ondersteuning kan vinden in zijn tekstcorpus. 

Volgens Stern (2012: 424-425) kan тут zowel de functie van persoonlijk voornaamwoord 

van de derde persoon als bijwoord van plaats of aanwijzend voornaamwoord vervullen. 

Volgende voorbeelden illustreren het gebruik van voornaamwoorden (cf. 23 voor een 

voorbeeld van это): 

 

(25) теперь тут  жена   конечно будет 
nu        hier vrouw uiteraard  zijn.3ENK 

“Nu zal die vrouw er uiteraard zijn.” 

 

(26) это у   чехол     есть           тут 
dit  bij hoes        zijn.3ENK hier 

“Het ligt hier in de hoes.” 

 

(27) тут  смотрел 

hier kijken.3ENK 

“Hij keek.” 
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In (25) wordt тут gebruikt als aanwijzend voornaamwoord en in (26) als bijwoordelijke 

bepaling van plaats. Ik heb (27) vertaald als “Hij keek.” maar andere lezingen zijn geenszins 

uit te sluiten: тут kan hier ook een zelfstandig gebruikt aanwijzend voornaamwoord zijn als 

lijdend voorwerp van смотрел (“Hij bekeek/zag het.”). Als we тут als bijwoordelijke 

bepaling van plaats interpreteren kunnen we (27) ook vertalen als “Hier keek hij.” De context 

rondom (27) biedt geen uitsluitsel over de interpretatie. 

 Ook het aanwijzend voornaamwoord эти heb ik kunnen optekenen: 

 

(28) се   эти     волк ушли 

alle AVN wolf  weggaan.MV 

“Al die wolven zijn weggegaan.” 

 

2.3.3 Naamvallen 

 

Het gebruik van naamvallen is in het TPR niet overgenomen van het SR. We lezen bij Stern 

(2005: 301): “[N]one of the six morpholical case distinctions of Russian have been adopted in 

TPR. The same holds for the prepositions of Russian.” Als er al naamvallen gebruikt worden 

zijn deze toe te schrijven aan de invloed van het SR en hun vormen zijn meestal niet in 

overeenstemming met de gebruikelijkheden van het SR. Om grammaticale relaties aan te 

duiden, heeft het TPR een interessant systeem ontwikkeld dat gebruikt maakt van het woord 

место als achterzetsel (Wurm 1996: 88; Chelimskij 2000: 388-389; Stern 2005: 301). Het 

kan gebruikt worden om een waaier aan verschillende grammaticale functies te bedekken, 

zoals de genitief, datief (zie (30)), instrumentalis, locatief (zie (31)), comparatief e.d. Volgens 

Gusev (2012: 107-108) zou het gebruik van метсо gebaseerd zijn op het Dolgaanse 

naamwoord hir dat een brede waaier aan betekenissen heeft: ‘land’, ‘plaats’, ‘wereld’, ‘deel’ 

en ‘ding’. Volgende voorbeelden verduidelijken het gebruik van место:  

 

(29) тарик       место такан налил 

oude man plaats  glas    inschenken.3ENK 

“(Hij) schonk de oude man een glas in.”17 

 

(30) чего         тебя    надо     меня   чум место 

wat.GEN 2ENK moeten 1ENK tent  plaats 

“Wat wil jij op mijn kampeerterrein?”18 

                                                           
17

 Voorbeeld uit Chelimskij (2000: 389). 
18

 Voorbeeld uit Stern (2005: 301). 
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In mijn notities heb ik het woord место als achterzetsel tweemaal kunnen attesteren: 

 

(31) карман место положил 

zak        plaats  leggen.ENK 

“(Hij) legde het in zijn zak.” 

 

(32) лицо    так это      мазал            тут  чанга        место 

gezicht zo   AVN  smeren.ENK hier  beenmerg plaats 

“Hij besmeerde zijn gezicht met dat beenmerg.” 

 

 In (29) drukt место een functie van richting uit en in (30) wordt het gebruikt om de 

instrumentalis na te bootsen. Soms wordt een datieve functie ook uitgedrukt zonder het 

achterzetsel место, maar wel met persoonlijke voornaamwoorden (Chelimskij 2000: 389; 

Stern 2005: 301). De volgende door mij geattesteerde voorbeelden zijn daar een illustratie 

van: 

 

(33) тогда баба,    меня   нусно будет 
dan    vrouw, 1ENK nodig  zijn.3ENK 

“En dan plots zal ik mijn vrouw nodig hebben.” 

 

(34) кто тебя    такой одезда дал 

wie 2ENK zo’n    kledij   geven.3ENK 

“Wie heeft jou zo’n kledij gegeven?” 

 

De woorden staraná, taraná of tarabá/taraβá (сторона) die Stern (2005: 299) een frequente 

verschijning noemt en die met местo concurreren op het gebied de locatief (Stern 2005: 301) 

heb ik niet kunnen optekenen. 

 Tot slot heb ik ook het achterzetsel мера (Rus.: maat) kunnen optekenen. Chelimskij 

(2000: 390) omschrijft de betekenis ervan als ‘tot (in tijd)’, ‘in de loop van’, ‘met een omvang 

van’. Мера zou een kalkvertaling van het Dolgaanse polysemantische achterzetsel hak- zijn, 

dat veruitwendigd wordt als haga ‘met een omvang van’ en hagyna ‘tijdens’ (Gusev 2012: 

106-107). Ook Stern (2012: 383) schrijft dat er aan мера een plaats- of tijdverruimende 

betekenis moet gegeven worden. Daarnaast kan het ook optreden als grammaticale 

markeerder bij benaderende numerieke uitdrukking. In het volgende voorbeeld moet мера in 

die zin opgevat worden: 

 

(35) видим      прямо триста         мера голов                  гуляли            
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zien.1MV recht   driehonderd maat hoofd.GEN.MV wandelen.MV 

 “We zien precies hoe een driehonderdtal hoofden lopen.” 

 

 Het spreekt voor zich dat hoofden hier gebruikt wordt als een pars pro toto; de 

driehonderd hoofden is een beeldende omschrijving voor een kudde rendieren. Naast 

bovenvermelde achterzetsels laten zich in de tekstcorpus van Stern (2012: 389) nog een resem 

andere achterzetsels optekenen die locatieve functies vertonen: рядом ‘naast’, низу ‘onder’, 

вверху ‘op’, сзади ‘achter’, перёд ‘voor’, далей; дальше ‘aan de overzijde’, близко ‘nabij’, 

середина ‘in het midden’ en край ‘naast, aan de rand’, ‘oever’ (Stern 2012: 393, 631).Van 

deze achterzetsels heb ik близко en край kunnen identificeren: 

 

(36)  бабушка      сидит           огонь близко 

grootmoeder zitten.3ENK vuur   dichtbij 

“Grootmoeder zit bij/naast het vuur.” 

 

(37) это озеро край ушел,               кругом 

dit  meer   rand weggaan.ENK in het rond 

“Hij ging weg naar de oever van het meer, rondom.” 

 

 Naast het gebruik van alle bovenvermelde achterzetsels heb ik ook voor het SR 

typerende voorzetsels en grammaticale casusmarkeerders kunnen opmerken. Wat betreft de 

genitief kunnen около дом, у вас, бабушкин чум, после это, триста мера голов en у чехол 
voorbeelden zijn. Под землёй, c зубами, с женой, луком стрелял en со мной zijn 

voorbeelden van de instrumentalis. Voor de accusatief heb ik de vorm рассказку kunnen 

attesteren – deze vorm kan weliswaar ook in een nominale positie gebruikt worden (Stern 

2012: 347) Wat betreft veruitwendigingen van de datief heb ik niets kunnen optekenen dat 

wijst op gebruik zoals bedoeld in het SR. Uit (33) en (34) is af te leiden dat de datief 

gerealiseerd kan worden via de genitief van persoonlijke voornaamwoorden. Niettegenstaande 

zijn er weldegelijk attestaties van persoonlijke voornaamwoorden in een datieve vorm (Stern 

2012: 420). Het door mij geanalyseerde audiofragment, echter, is te klein om dit te bevestigen 

dan wel tegen te spreken. Eénmaal poogt KT een prepositionalis zoals in het SR te realiseren 

– het zelfstandige naamwoord flecteert echter niet met het corresponderende voorzetsel: на 

санки (‘op de slee’). 

 

2.3.3. Getal en geslacht van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden 

 

Het overgrote deel van de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden in het audiofragment 

verschijnt in de nominatief enkelvoud. Dit stemt overeen met Stern (2005: 300): “In TPR the 
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general form for nouns and adjectives corresponds to the Russian nom. sg. (masc.).” Ook bij 

Chelimskij (2000: 385) wordt deze opmerking gemaakt. Bijvoeglijke en zelfstandige 

naamwoorden congrueren in de regel niet met elkaar wat betreft geslacht en getal, meer zelfs, 

adjectieven worden in de regel niet verbogen en verschijnen uitsluitend in de mannelijk 

enkelvoud: 

 

(38) прямо се           красивый важенка 
recht    iedereen mooi         vrouwtjesrendier 

“Allemaal echt mooie hindes.” 

 

 Voor het morfeem ‘stier’ heb ik de accusatief enkelvoud быка (met klemtoon op de –а) 

waargenomen. Stern (2012: 624) geeft als vertaling ‘stier’ en dit zou dan kunnen behoren tot 

het groepje woorden waarvan de accusatief enkelvoud als basisvorm een weg naar het TPR 

heeft gevonden. Stern D. vertelde mij evenwel persoonlijk dat быка ook een foute 

meervoudsvorm kan zijn, gevormd naar analogie met Russische naamwoorden die een 

meervoud op –а ́ hebben (bijvoorbeeld дом – дома́): 

 

(39) не   хор[а] это но быка          олени  бывают   это 

niet stier    dit        stier.ACC  rendier zijn.3MV dit 

“Dat zijn geen stieren, maar bokken.” 

 

(40) три быка         дикий олень   копает 
drie stier.ACC wild     rendier graven.3ENK 

“Drie bokken grazen samen met een wild rendier.” 

 

 De claim van Chelimskij (2000: 385) dat de woorden много en се meervoud kunnen 

aanduiden als respectievelijk adnominale en postnominale bepalingen hebben mijn 

aantekeningen niet kunnen bevestigen. Се kan zowel in adnominale (cf. (38)) als in 

postnominale positie voorkomen, много heb ik slechts in postnominale positie kunnen 

noteren maar dat is zonder twijfel te wijten aan toeval en te beperkte omvang van het 

audiofragment:  

 

(41) так гладил           это мамонта   се 
zo  strelen.3ENK dit   mammoet alle 

“Hij streelde (al) die mammoeten.” 

 

(42) это шум   много 

dit  geluid veel 
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“Er is veel lawaai.” 

 

(43) на улице олени   много ходит 
buiten       rendier veel     gaan.3ENK 

“Buiten lopen er veel rendieren.” 
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3. Vertaling 

 

In dit laatste hoofdstuk zal ik proberen een passende vertaling van de door mij geanalyseerde 

audiofragmenten te geven. Eerst zal ik de gehele tekst weergeven, waarna ik zal 

beargumenteren op welke manier mijn vertaling tot stand is gekomen en welke strategieën ik 

heb gevolgd. Daarna zal ik bespreken welke problemen ik kende tijdens de vertaling en 

verklaren voor welke uiting ik geen passende vertaling kon bedenken. Tot slot zal ik mijn 

vertaling nog een keer in het geheel weergeven, zo goed mogelijk herschreven in vlot leesbaar 

Nederlands.  

 Voor deze vertaling heb ik vooral Stern (2005, 2009, 2012) gebruikt aangezien ’s mans 

materialen het diepgaandst zijn. De werken van Chelimskij (1987, 2000) en Wurm bleken 

slechts in heel kleine mate behulpzaam. Tot slot heb ik ook gebruik gemaakt van Urmančieva 

(2010).  

 In de tekst heb ik enkel relevante informatie opgenomen, d.w.z. dat ik bijvoorbeeld alle 

tussenkomsten van Stern D. heb weggelaten, alsook kleine stopwoordjes zoals ‘да’ en 

klanken die op zich geen betekenis hebben zoals ‘ооо’ en ‘ммм’. Ik zal bij de weergave van 

de tekst fonetische symbolen achterwege laten en alle woorden op hun correcte Russische 

schrijfwijze weergeven, op drie uitzonderingen na: се (все), теперя (теперь) en наулто (на 

улице). Wanneer KT abrupt zijn woorden of zinnen afbreekt of niet voldoende uitspreekt, zal 

ik dat weergeven met│. Daarna geef ik tussen vierkante haakjes de woorden of letters weer 

waarvan ik vermoed dat KT ze uitgesproken zou hebben. Vierkante haakjes met 

doorlooppunten symboliseren passages die compleet onbegrijpelijk en onverstaanbaar zijn; ik 

heb ze dan ook niet opgenomen in de analyse. Onderstreepte woorden of woordgroepen 

duiden op een passage waarvan ik niet met zekerheid kan zeggen of mijn interpretaties de 

juiste zijn. Bij de bespreking zelf symboliseren vierkante haakjes met een sterretje een door 

mij veronderstelde vorm die evenwel door KT niet werd gerealiseerd. Hieronder volgt de 

tekst: 

 

(1.1) этот парень дошёл домой (1.2) он домой дошёл (1.3) потом чум делали (1.4) 

это ремень кусочек баба-то чум-то делали (1.5) он санка сидит (1.6) олень-то 

пустил (1.7) так гладил это мамонта все (1.8) а это се так голодил (1.9) се чуванку 

пустил (1.10) некогда спать буду-да (1.11) когда помогать, я помошь просить буду 

(1.12) тогда баба меня нужно будет (1.13) пока идите, говорит (2.1) се эти волк 

ушли туда (2.2) дорога земля это (2.3) под землёй (2.4) который пришёл, вышел 

(2.5) тут рано эти се ушли (2.6) где сe время остался (2.7) потом это тут парень 
теперь (2.8) это эрме-то так зубами а разбежал аккуратно се (2.9) потом там 

бросал тут (2.10) а где край (2.11) это где-то близко это около дом (3.1) с женой 

там кушать-то они-то (3.2) куда пойдёт (3.3) тут кушать-то кончал-то (3.4) с 
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женой спал (3.5) потом утро это парень проснулся (3.6) давай это (3.7) тебя день 
стал на│[улто] (3.8) чё-то наулто (3.9) там тулчак чего-то там (3.10) и ходит чё-то 

вот (3.11) это шум много (4.1) ты иди это печки топи (4.2) вставать будем (4.3) 

говорит мальчик-то тут (4.4) он это сразу будет (4.5) парень встал уже (4.6) он […] 

(4.7) тут они рассказку не расска│[зал] (4.8) парень стал он взрослый как будто 

(4.9) теперь тут жена конечно будет (4.10) вставал девка (4.11) вот печки топил 

(4.12) наулто будет (4.13) наулто олени много ходит (5.1) мустет наулто ушёл 

просто (5.2) видим прямо триста мера голов гуляли (5.3) олени копает совсем (5.4) 

то белый, то пёстрый, то чёрный, беловатый всякий такой олень (5.5) прямо все 
красивый важенка и это (5.6) там телёнок есть (5.7) всё есть (6.1) быка есть там 

(6.2) не хор│[а] это (6.3) но быка олени бывают это (6.4) гуртовый олень (6.5) 

потом это (6.6) ну, это девка говорит (6.7) кушать кончай (6.8) ну, чё сидишь (6.9) 

ты должен бабушка (6.10) бабушка принеси (6.11) иди бабушка (6.12) тут она 
совсем (6.13) быстро надо это бабушка-то (6.14) туда принеси (7.1) тут у вас это 

край (7.2) два олень прыгал (7.3) мягко, совсем мирный (7.4) […] (7.5) потом 

озеро кругом ушёл (7.6) тут-то ружьё это (7.7) не ружьё это (7.8) это у чехол есть 
тут (7.9) на санки (7.10) тут смотрел (7.11) это озеро край ушёл кругом (7.12) три 

олени прямо копает дикий олень (8.1) три быка дикий олень копает (8.2) меня 
видал-да побеж│[ать], бегал (8.3) потом тут олень гонял, крутил (8.4) лук брал да 
один раз стрелял, один быка упал (8.5) это луком стрелял он (8.6) она ружьё нету 
(8.7) луком стрелял он (8.10) один хора упал быка (8.9) тут-то обдирал (8.10) и 

теперь это (9.1) се готовил и обдирал (9.2) потом это такой чанга есть это (9.3) это 

кость (9.4) тут снял (9.5) потом это чанга теперь тут чем чистил там (9.6) потом 

так как-то рубил, ломал (9.7) тут чанга будет тащил полностью (9.8) не резал 

ничего (9.9) ну, тут-то (10.1) карман место положи л (10.2) карман это положил 

куда-то положил (10.3) потом ушёл его бабушкин чум (10.4) маленько дым-то 

видать (10.5) бабушка дым маленько видно (10.6) такой маленький чум (10.7) 

бабушка-то живой оказывается (10.8) тихонько там далеко (10.9) он-то самку 

положил […] (10.10) потом это теперь тихонько (10.11) бабушка сидит огонь 
близко (10.12) огонь-то еле горит (10.13) плачет там сидит (11.1) сыну […] умер 

на это (11.2) куда потерялся (11.3) тут думает совсем (11.4) прямо дверь как он 

быстро открыл (11.5) теперь-то бабушка пугал (11.6) сказать так упал (11.7) а рот 
открытый (11.8) чанга толкал да (11.9) лицо так это мазал тут чанга место (11.10) 

они говорят (12.1) меня отец, мать, все умерли это семья (12.2) такой смерть 
бабушка не даю (12.3) я себя беру бабушка (12.4) пускай это какой-то это черты 

пускай не будет (12.5) здесь бабушка со мной не гоняет (12.6) вот так мало (12.7) 

бабка-то живой стал (12.8) […] вот внук-то у меня умер наверное (12.9) […] 

откуда он пришёл (12.10) тих│[ий] совсем хороший одетый (12.11) кто тебя такой 
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одежда дал (13.1) он говорит (13.2) меня женатый стал (13.3) ну, я живой (13.4) 

пойдём меня домой (13.5) ну, теперь тут бабка-то говорит (13.6) чум-то здесь 
ломать будем это (13.7) нюк-то тут оставим это (13.8) чум-то ломать будем (13.8) 

пускай никто не носит пускай (13.9) меня чум здесь есть, жена есть, всё есть 
 

3.1 Argumentatie 

 

 De vertaling van (1.1) – (1.2) ligt voor de hand, maar (1.3) brengt al onmiddellijk een 

probleem met zich mee. In de verleden tijd worden uitsluitend de mannelijk enkelvoud op -л 
of de meervoudsvorm -ли  gebruikt en kunnen zij inwisselbaar gebruikt worden, hoewel er in 

de enkelvoud een sterke neiging is naar de enkelvoudsvorm -л (Stern 2009: 382). Ofschoon 

op het eerste zicht de voorkeur uitgaat naar een meervoudsbetekenis, is ook een beoogde 

enkelvoudige vorm niet uit te sluiten. Het nulonderwerp [*он] bij делали zou dan een 

anaforische verwijzing zijn naar de onderwerpen этот парень en он uit (1.1) en (1.2) 

respectievelijk. Het is niettemin weinig waarschijnlijk dat dit de correcte lezing is van (1.3). 

Bij Stern (2009: 382; 2012: 451) lezen we immers dat slechts 5% van de contexten met 

enkelvoudig onderwerp een persoonsvorm in de meervoudsvorm -ли hebben. Door dit 

statistische gegeven moet ik de voorkeur aan een meervoudige interpretatie geven. De 

vertaling van (1.1) – (1.3) zou dan als volgt klinken: “Die man kwam thuis, hij kwam thuis en 

daarna hebben ze een tent opgesteld.” 

 Bij (1.4) heb ik de redenering gevolgd die door Stern (2005: 303) beschreven wordt om 

bezitsrelaties weer te geven. Er wordt dan meestal gebruik gemaakt van een simpele 

juxtapositie; in dit geval gaat het om de woordcombinatie это ремень кусочек баба-то. 

Uitgaande van juxtapositie zou een correcte Russische weergave als volgt zijn: кусочек 

этого ремня бабы-то. (meer schrijven over –to) Naar analogie met (1.3) ga ik ervan uit dat 

чум-то hier het lijdend voorwerp is en делали de persoonsvorm met een nulonderwerp. 

Problematisch bij deze zin is de onduidelijkheid over de grammaticale functie of functies die 

door de woordengroep это ремень кусочек баба-то worden vervult. Als we uitgaan van een 

nulonderwerp bij делали, kan de voorgenoemde woordgroep niet de functie van onderwerp 

vervullen en ook gezien de context zou dat inhoudelijk niet zinvol zijn. Het dient ook 

opgemerkt dat баба niet de pejoratieve vertaling ‘vrouwmens, vrouw’ van het SR krijgt. Ik 

zal mijn vertaling van баба-то daarom baseren op Stern (2012: 485-486) die aan het woord 

in kwestie een grotere polysemie toeschrijft – in TPR betekent баба ‘vrouw (niet pej.)’ of 

‘echtgenote’. Deze redeneringen in acht nemend klinkt de beste vertaling aldus: “Ze zetten de 

tent op met/via behulp van een stukje riem van de vrouw.” 

 Voor het volgende stukje tekst heb ik de zinnen (1.5) – (1.7) in één geheel 

samengenomen. De vertaling van (1.5) lijkt geen probleem te zijn – onderwerp en predikaat 

zijn duidelijk, enkel de grammaticale functie van санка zou een probleem kunnen zijn. Mijns 
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inziens is het echter logisch dat санка een locatieve functie vervult en een bijwoordelijke 

bepaling van plaats is bij de persoonsvorm сидит. Overigens is санка de foutieve enkelvoud 

van het plurale tantum санки (Stern 2012: 480). Bij (1.6) en (1.7) ga ik uit van een anaforisch 

nulonderwerp [*он] bij respectievelijke пустил en гладил, олень-то en мамонта се zijn het 

lijdend voorwerp bij de net genoemde persoonsvormen. Merk op dat мамонта ook 

daadwerkelijk in de accusatief verschijnt, het is evenwel onmogelijk te achterhalen of KT 

daadwerkelijk deze morfologische accusatief- of genitiefvorm intendeerde. Bovenstaande  

veronderstellingen impliceren aldus dat (1.6) een SOV-volgorde en (1.7) een SVO-volgorde 

vertonen waarbij S veruitwendigd wordt door het nulonderwerp. Deze woordvolgordes komen 

overeen met de woordvolgordes die door Stern (2005: 313; 2012: 507) en gedeeltelijk ook 

door Wurm (1996: 86-87) en Chelimskij (2000: 384) vernoemd worden. De claim van 

Chelimskij (2000: 384) dat ook de OVS-volgorde dominerend is zal ik hier negeren. De enige 

overgebleven moeilijkheid is het bepalen van de grammaticale waarde van се in (1.7); als we 

uitgaan van Chelimskij (2000: 385), volgens wiens theorie се gegrammaticaliseerd tot een 

loutere meervoudsmarkeerder, moeten we мамонта се simpelweg als ‘mammoeten’ vertalen. 

Volgens Stern (2005: 300-301; 2012: 444-445) kan се zowel in post- als adnominale positie 

voorkomen en zowel de functie van meervoudsmarkeerder aannemen als de betekenis ‘alle’ 

weergeven, hoewel in de meeste gevallen de voorkeur aan een het meervoud te geven is. In 

dit geval is geen van beide lezingen uit te sluiten: се kan hier zowel een 

meervoudsmarkeerder zijn als de betekenis ‘alle’ intenderen. Uit de voorgaande of verdere 

context is niet af te leiden hoeveel mammoeten er zijn en of ze allemaal gestreeld zijn geweest 

– daarom geef ik in dit geval de voorkeur aan се als loutere meervoudsmarkeerder. De 

persoonsvorm сидит zal ik vertalen als historisch praesens. De door mij verkozen lezing 

(1.5) – (1.7) is de volgende: “Hij zat op zijn slee, liet zijn rendier los en streelde de 

mammoeten.” Het is overigens heel goed mogelijk dat deze ‘mammoeten’ de agens zijn van 

de werkwoorden делали in (1.3) en (1.4). 

 Bij (1.8) ga ik ervan uit dat это се een verwijzing is naar мамонта се uit (1.7), се 
wordt gebruikt als achterzetsel bij het aanwijzende voornaamwoord это. Naar analogie met 

(1.7) zal ik ook hier uitgaan van се als meervoudsmarkeerder. Это се is in dat geval het 

onderwerp van голодил, verleden tijd van het werkwoord голодить. Dit werkwoord wordt in 

SRNG (1970: 315) omschreven als ‘(iemand) dwingen honger te lijden’. Uitgaande van это 

се als onderwerp past het in deze context echter niet om dit werkwoord een overgankelijke 

betekenis toe te kennen; er is namelijk geen lijdend voorwerp. Daarom heb ik ervoor gekozen 

om голодить te beschouwen als afgeleide of incomplete vorm van голодать (‘honger 

hebben’). Vertaling van (1.8): “En ze hadden zo’n honger.” 

 Vanaf (1.10) tot en met (1.13) verhoogt KT aanzienlijk zijn stemtoonhoogte en spreekt 

meer dan waarschijnlijk in directe reden. Ook говорит uit (1.13) lijkt dit te bevestigen. De 

persoon die hij citeert is zonder twijfel de hoofdfiguur van het verhaal; этот парень uit (1.1). 
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Interessant in (1.10) is de да-constructie bij буду; die door Stern (2012: 520) besproken 

wordt. In dezelfde zin probeert KT ook een onpersoonlijke constructie na te bootsen met 

behulp van wat in het Russisch de mestoimenno-predikativnie kontaminanty19 worden 

genoemd. Het is fonetisch helaas onhaalbaar om te achterhalen of некогда dan wel некуда 

(lees: негде) geïntendeerd wordt. Ik heb hier wel de keuze gemaakt om некогда aan te 

nemen; некуда спать (‘nergens plaats om te slapen’) zou weinig overeenkomen met de 

inhoudelijke context. Het is immers aan te nemen dat de hoofdpersoon wel plaats maar geen 

tijd heeft om te slapen omdat er net een tent is opgesteld. Zin (1.11) lijkt mij een van de 

gemakkelijkere zinnen om te vertalen, hoewel hij niet vlot klinkt. In (1.12) houdt de 

woordgroep баба меня volgens mij enige dubbelzinnigheid in zich; zowel de lezing бабе я 

нужен als баба мне нужна zijn hier mogelijk. Het woord нужно schept hierover geen 

duidelijkheid: het stemt in geslacht met баба noch меня overeen. Afgaande op de 

overheersende SOV-volgorde zal ik hier de lezing баба мне нужна verkiezen; ze sluit 

contextueel ook beter aan bij (1.11). Zin (1.13) ten slotte lijkt de interpretatie van (1.3) – (1.4) 

te bevestigen: via идите wordt er een groep mensen aangesproken. De vertaling van (1.10) – 

(1.13) gaat als volgt: ‘Ik heb geen tijd om te slapen. Wanneer er hulp nodig is20, zal ik hulp 

vragen, dan zal ik mijn vrouw nodig hebben. Gaan jullie al maar.” 

 De vertaling van (2.1) laat voor zich spreken: onderwerp is се эти волк, de 

persoonsvorm is ушли, туда is een bijwoordelijke bepaling van richting. Ik kies hier, in 

tegenstelling tot (1.7), voor ‘alle’ als vertaling van се. Het loutere aspect van meervoudigheid 

in волк wordt immers al aangegeven door het aanwijzende voornaamwoord эти. De vertaling 

van (2.1) is dan: “Al die wolven gingen weg naar daar.” 

 De interpretaties van (2.2) – (2.4) kunnen heel uiteenlopend zijn. Vooreerst is er de 

woordcombinatie дорога земля die op verschillende manieren vertaald kan worden; ‘de weg 

naar het land/gebied’, ‘de weg van het land/gebied’ of ‘een aarden weg’. Urmančieva (2010: 

186, 188, 193) en Stern (2012: 627) geven дорога ook de betekenis van ‘spoor’, maar die zal 

ik hier achterwege laten. Под землёй is een instrumentalis en de aanwezigheid ervan is dus te 

wijten aan de recente invloed van het SR, letterlijk betekent het ‘onder het land/grond/aarde’. 

Het betrekkelijk voornaamwoord который uit (2.4) verwijst meer dan waarschijnlijk terug 

naar се эти волк en niet naar землёй, dat het voorafgaat. Ik neem zo’n veronderstelling aan 

omdat het betrekkelijk voornaamwoord niet noodzakelijkerwijs aan het begin van de bijzin 

moet staan (Stern 2005: 314) en niet overeenkomt met het antecedent in getal, geslacht en 

naamval (Stern 2012: 519). Eén mogelijke interpretatie van (2.1) – (2.4) zou aldus kunnen 

zijn: “Al die wolven gingen weg langs de weg van het gebied, al die wolven die in en onder 

de grond kwamen.” 

                                                           
19

 Rus.: местоименно-предикативные контаминанты: негде, незачем, некогда, некого, некуда, неоткуда, 
нечего. 
20

 Letterlijk: “Wanneer er te helpen is.” 
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 Zinnen (2.5) – (2.6) laten zich gemakkelijker vertalen, al moet er de nodige aandacht 

geschonken worden aan тут (cf. 2.3.2.). Een gebruik als persoonlijk voornaamwoord lijkt 

uitgesloten omdat de persoonsvorm ушли als onderwerp се эти heeft, bovendien is уйти een 

onovergankelijk werkwoord. Uit dit laatste volgt dat zelfstandig gebruik als aanwijzend 

voornaamwoord ook uitgesloten is, niet-zelfstandig gebruik is niet mogelijk omdat een 

aanwijzend voornaamwoord niet kan congrueren met een bijwoordelijke bepaling (рано). De 

enige overgebleven mogelijkheid lijkt nu een bijwoordelijke bepaling van plaats bij ушли en 

dit lijkt ook bevestigd te worden door тут als antecedent van het als betrekkelijk 

voornaamwoord gebruikte bijwoord где in (2.6). Wanneer we uitgaan van de bovenstaande 

redenering zou (2.5) – (2.6) vervolgens als “Ze zijn allen (alle wolven) vroeg weggegaan, 

hier, waar ze allen een tijdje verbleven hebben.” vertaald kunnen worden. Merk op dat het 

meervoud (ушли) en enkelvoud (остался) voor eenzelfde agens hier door elkaar gebruikt 

worden. 

 In tegenstelling tot (2.5) wordt тут in (2.9) niet gebruikt als bijwoordelijke bepaling 

van plaats, maar wel als een anaforisch zelfstandig voornaamwoord (Stern 2012: 428). Het 

onderwerp van de persoonsvorm бросал is тут парень uit (2.7). Een functie als 

bijwoordelijke bepaling van plaats is uitgesloten omdat deze functie al vervuld wordt door 

там: “En dan smeet hij het (naar) daar.” 

 De laatste twee zinnen van het tweede fragment stellen geen bijzondere moeilijkheden 

in zich. Slechts de vertaling van край verdient enige overpeinzing: naast de in het SR gekende 

betekenissen (‘rand’, ‘kant’, ‘streek’) krijgt край in het TPR ook de betekenis ‘oever’ (Stern 

2012: 393, 631). Hier is het niet eenduidig welke lezing de voorkeur zou moeten krijgen, 

zowel ‘rand’ als ‘oever’ zijn mogelijk. Mogelijke vertalingen van  (2.10) – (2.11) zijn dan: 

“En waar is de rand/oever? Die is ergens dichtbij, in de buurt van het huis.” 

 In (3.3) wordt тут gebruikt als persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon 

enkelvoud (Stern 2012: 429). Het is een cataforische verwijzing naar этот парень uit (3.5) 

en fungeert tevens als onderwerp van спал uit (3.4). De vertaling van (3.3) – (3.5) spreekt 

voor zich: “Hij stopte met eten en sliep met (zijn) vrouw. De ochtend erna werd die man 

wakker.” 

 Vanaf (3.6) gaat de toonhoogte van KT’s stem opnieuw de hoogte in en lijkt het erop 

dat hij iemand citeert. (3.6) op zich heeft weinig betekenis: het zou een aansporing kunnen 

zijn in de eerste of tweede persoon enkelvoud (Urmančieva 2010: 191). Als we (3.7) in 

beschouwing nemen, kunnen we meer betekenis toedichten aan (3.6): er is namelijk een 

directe verwijzing (тебя) naar de persoon die aangesproken wordt. Afgaande op de betekenis 

die Stern (2012: 642) aan стать toekent, zou een correcte Russische weergave van (3.7) у 
тебя/твой день настал kunnen zijn – de differentiatie tussen у тебя en твой speelt 

inhoudelijk geen rol. Het is eerder waarschijnlijk dat KT de man uit (3.5) citeert; hij is wakker 

geworden en spoort zijn vrouw aan om op te staan: “Komaan (sta op), jouw dag is (buiten) 
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aangebroken ((3.6) – (3.7)).” Ik voeg hier ‘buiten’ aan de vertaling toe omdat ik denk dat KT 

op het punt stond наулто uit te spreken maar bij на│abrupt zijn zin afbrak. Tijdens onze 

gesprekken heeft Stern D. mij erop gewezen dat het geen zeldzaam gegeven is dat KT 

weleens zijn woorden durft in te slikken of maar half uit te spreken; in het verdere verloop 

van de tekst zijn daar nog voorbeelden van. (3.8) daarnaast is zonder meer een verderzetting 

van het citaat uit (3.6) – (3.7): “Er is iets buiten!/Er loopt iets buiten!” 

 Omwille van de moeilijkheden bij de vertaling verwijs ik voor (3.9) – (3.10) naar 3.2. 

(3.11) laat zich dan gemakkelijker vertalen: “Er is veel lawaai.” 

 In (4.1) – (4.3) is het duidelijk dat (4.1) en (4.2) een citaat zijn (tot говорит). De vraag 

hier is echter: wie richt zich tot wie? En specifieker: is мальчик-то тут uit (4.3) de 

ontvanger of de verzender van de boodschap uit (4.1) – (4.2)? Vanuit grammaticaal standpunt 

is omwille van de heersende woordvolgordes (Stern 2005: 300-301; 2012: 444-445) geen van 

beide mogelijkheden met zekerheid uit te sluiten; (4.3) kan gelezen worden als a) [*он] 

говорит мальчику21 of b) [*ему] говорит мальчик22. Vanuit inhoudelijk standpunt is het 

evenwel waarschijnlijk dat interpretatie a) te verkiezen is boven b). Het is weinig 

geloofwaardig dat een man, zij het een jonge, vanaf de ochtend bevelen ontvangt van een 

jongen. Interpretatie a) lijkt ook ondersteund door het feit dat een datieve functie geen 

noodzakelijk achterzetsel место nodig heeft (Chelimskij 2000: 389). Daarom stel ik volgende 

vertaling van (4.1) – (4.3) voor: “’Jij, ga de stoof aansteken! We zullen opstaan.’ zegt hij 

tegen deze jongen.” Печки is hier overigens het meervoud van печкa maar ik heb hier toch 

gekozen voor een enkelvoudige vertaling. Mijn keuze is ingegeven door Stern (2012: 342, 

346) die печки omschrijft als de veralgemeende vorm voor het lexeem ‘stoof’.  

 De volgende zinnen (4.4) en (4.5) laten weinig ruimte voor interpretatie daar het in 

wezen een reflectie is van SR i.p.v. TPR. De vanzelfsprekende vertaling luidt: “Hij zal het 

onmiddellijk doen. De man was al opgestaan.” 

 Een eenduidige en correcte lezing van (4.7) voorleggen is niet eenvoudig. Een eerste 

moeilijkheid is dat KT zijn zin niet afmaakt en het laatste woord als het ware inslikt. Enkel op 

intuïtie en aanvoelen van de Russische taal moet ik besluiten dat KT met расска│ eigenlijk 

рассказал bedoelde; andere vormen zoals рассказали of рассказывают zijn hier echter niet 

met zekerheid uit te sluiten. Een tweede moeilijkheid bestaat erin te bepalen wie bedoeld 

wordt met het onderwerp тут они. Тут benadrukt hier dat они het onderwerp is en niet 

verward moet worden met он uit (4.6) en (4.8) De basis voor deze redenering is door Stern 

(2012: 429) beschreven: “Für тут gilt tendenziell, dass es eher dort in Erscheinung tritt, wo 

ein Subjektwechsel stattfindet (Aktualisierung eines remote topic).” De vertaling gaat dan als 

volgt: “Zij (hier) hebben het verhaal nog niet verteld.” Het is niet duidelijk wie bedoeld wordt 
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 Met nulonderwerp он. 
22

 Met verzwegen meewerkend voorwerp ему. 
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met они: zijn het de man en zijn vrouw? De man en de jongen? Het hele gezin? Het blijft 

open voor interpretatie want KT vermeldt het niet expliciet. 

  (4.8) is makkelijk interpreteerbaar. De moeilijkheid bestaat eruit de grammaticale 

waarden van парень en он te bepalen; als we uitgaan van een SVO-woordvolgorde zou 

парень hier de functie van onderwerp hebben en он functie van object. Deze verdeling lijkt 

echter niet waarschijnlijk: он wordt alleen gebruikt in de functie van onderwerp en slechts één 

voorbeeld toont он in een andere syntactische positie (Stern 2012: 422-423). Als we uitgaan 

van он als onderwerp veronderstellen we impliciet ook een OVS-woordvolgorde, waarvan 

slechts enkele gevallen zijn geattesteerd in de tekstcorpus van Stern (2012: 507). Op het eerste 

zicht zou het ook zinvol kunnen lijken om он te beschouwen als anaforisch tussenwerpsel ten 

opzichte van парень maar de manier waarop KT (4.8) uitspreekt laat deze interpretatie niet 

toe. Immers, (4.8) wordt in één adem uitgesproken en wordt gevolgd door een korte pauze. 

Uiteindelijk lijkt het niet verkeerd om hier toch de zeldzame OVS-volgorde te veronderstellen 

met парень als indirect object bij het koppelwerkwoord стал en он als grammaticaal 

onderwerp. Het inhoudelijke onderwerp blijft evenwel парень. Volgens deze redenering is het 

derhalve ook uitgesloten om стал als встал te lezen. De meest logische vertaling lijkt aldus: 

“De jongeman is schijnbaar volwassen geworden.” 

 In (4.9) lijkt het erop dat тут als aanwijzend voornaamwoord bij жена. Het heeft in 

deze positie een anaforische betekenis en verwijst naar женой uit (3.4). Met andere woorden; 

тут heeft de functie van persoonlijk voornaamwoord en heractualiseert het onderwerp жена, 

dat naar de achtergrond was getreden omdat het sinds (3.4) niet meer vernoemd was. Ook de 

onderwerpswissel tussen жена ((4.9)) en парень ((4.8)) past in deze context. De letterlijke 

vertaling van (4.9) heeft op zich niet veel wezenlijke betekenis: “Nu zal ook die vrouw 

(echtgenote) er zijn.” Gezien de context bedoelt KT hier meer dan waarschijnlijk dat de 

vrouw ook opgestaan is en zich zonder meer in de buurt van haar man bevindt. 

 De interpretaties van (4.10) en (4.11) lijken vanzelfsprekend: in (4.10) is девка het 

onderwerp en вставал het gezegde. In (4.11) kan het echter moeilijker zijn om het onderwerp 

van топил te bepalen; vanuit grammaticaal standpunt is het perfect mogelijk en zelfs 

waarschijnlijk dat девка het onderwerp van топил is. Daarentegen wordt deze interpretatie 

inhoudelijk bemoeilijkt door (4.1) – (4.4): aan de jongen is immers gevraagd de stoof aan te 

steken. Volgens mij, echter, wegen deze overwegingen over de inhoud niet op tegen de 

grammaticale basis die девка als onderwerp van топил rechtvaardigt. Als KT werkelijk de 

jongen uit (4.3) als onderwerp van топил had geïntendeerd, dan had hij deze kunnen 

weergeven via een techniek die hij beheerst, nl. de onderwerpswissel via тут (cf. (4.8) – 

(4.9)). Overigens zal ik девка als ‘dochter’ vertalen (Stern 2012: 490): “De dochter was 

opgestaan en had de stoof aangestoken.” 

 Zinnen (4.12) – (4.13) horen samen: (4.12) is in wezen een zin die afgebroken wordt na 

будет en qua inhoud niets toevoegt. (4.13) is de feitelijke afronding van (4.12) en stelt geen 
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noemenswaardige vertaalproblemen in zich. Het woord много wordt door Chelimskij (2000: 

385) een adnominale meervoudsmarkeerder genoemd; hier, echter, wordt много in 

postnominale positie gebruikt en spreekt derhalve de claim van Chelimskij tegen. Ook Stern 

(2012: 444) spreekt Chelimskij hier tegen en schrijft dat много zowel in ad- als in 

postnominale positie kan voorkomen. Bovendien is er geen reden om много aan te nemen als 

loutere meervoudsmarkeerder. Daarom zal ik много hier met ‘veel’ vertalen: “Buiten lopen er 

veel rendieren.” Voor олени is het vanuit grammaticaal oogpunt onmogelijk te bepalen of hier 

daadwerkelijk de meervoudsvorm beoogd werd; олень en олени komen inwisselbaar voor. De 

vorm олени kan simpelweg een variant zijn van het enkelvoud en veroorzaakt worden door de 

karakteristiek van de plaatselijke talen op Tajmyr – die laten immers geen palatalisatie toe bij 

medeklinkers in eindpositie (Stern 2005: 300). Overigens deelt Stern (2012: 342, 344) олени 

in bij een groep woorden die hij eufonische alternanten23 noemt. Deze varianten kunnen 

samenvallen met de uitgangen van de morfemen waarmee ze corresponderen in andere 

naamvallen, zo ook de nominatief meervoud. Ook het woord смерть – смерти (cf. (12.1)) 

bevindt zich in deze categorie. 

 In (5.2) wordt er gebruik gemaakt van het achterzetsel мера, dat gebruikt wordt om 

benaderende hoeveelheden weer te geven (Stern 2012: 383). Триста мера kan dus 

geïnterpreteerd worden als ‘ongeveer driehonderd’, of ‘een driehonderdtal’. Голов, de genitief 

meervoud van голова, volgt in deze zin de regels van SR: het neemt de correcte naamval en 

het correcte getal aan na триста en is daarmee een van de zeldzame voorbeelden van een 

grammaticaal correcte verbuiging. Overigens interpreteer ik голов als pars pro toto van олени. 

Omdat видим een eerste meervoud uitdrukt, valt aan te nemen dat KT weer iemands woorden 

aanhaalt. Het is echter niet duidelijk wie (onderwerp van ушел, kan ook eerste persoon 

enkelvoud zijn). De vertaling van (5.2) klinkt als: “We zien gewoonweg een driehonderdtal 

hoofden (rendieren) wandelen.” 

 Bij fragment (5.3) is het niet mogelijk te achterhalen of met олени weldegelijk een 

meervoud bedoeld werd, maar gezien de context is het niet meer dan logisch om uit te gaan 

van het meervoud. Копает is de derde persoon enkelvoud van копать maar kan zonder 

probleem gebruikt worden om een meervoud uit te drukken (Wurm 1996: 84; Chelimskij 

2000: 391; Stern 2005: 309). In ongeveer 38% van de gevallen wordt een derde persoon 

enkelvoud gebruikt daar waar een derde persoon meervoud verwacht kan worden (Stern 2012: 

452-453). De vertaling van копает zelf is afwijkend van de norm (‘graven’, ‘omspitten’) en 

is gebaseerd op Stern (2012: 630) die als vertaling ‘met de hoeven in de sneeuw naar mos 

graven’ opgeeft. Omdat er in het verhaal geen opmerking over eventuele sneeuw gemaakt 
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 Alternanten zijn alternatieve vormen van een woord of linguïstische eenheid, maar wel met dezelfde 
morfemische betekenis. 
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werd, zal ik копает eenvoudigweg als ‘grazen’ vertalen: “De rendieren zijn druk aan het 

grazen.” 

 De opsomming in (5.4) wordt verwezenlijkt via het disjunctieve voegwoord то en laat 

zich makkelijk interpreteren: “Witte rendieren, bonte/gevlekte rendieren, zwarte rendieren, 

witachtige rendieren, allerlei verschillende rendieren.” Merk op dat белый en беловатый 

nagenoeg geen betekenisverschil in zich houden en een overbodige herhaling zijn. Ik heb het 

hier voor de volledigheid toch opgenomen in de vertaling, hoewel het niet nodig is. 

 De grammaticale waarde van се hebben we reeds besproken bij (1.7) en ook in (5.5) 

lijkt er geen specifieke interpretatie uitgesloten: zowel ‘alle mooie hindes’ als ‘mooie hindes’ 

zijn mogelijk. We kunnen evenwel een derde lezing met een zogeheten zero copula24 in 

overweging nemen: het gebruik van het koppelwerkwoord быть is in het TPR immers 

volledig overgenomen, met uitzondering van genderdifferentiatie (Stern 2005: 311; 2012: 

466-467). Op deze manier kan (5.5) vertaald worden als “Alle rendieren25 zijn echt mooie 

hindes.” Aan de woordgroep и это hoeft geen aandacht besteed te worden: KT breekt hierna 

zijn zin abrupt af en de woordgroep heeft ook inhoudelijke waarde. 

 De vertaling van (5.6) – (5.7) herbergt geen noemenswaardige moeilijkheden: het 

werkwoord есть wordt in het TPR op dezelfde manier gebruikt als in het SR (Stern 2005: 

311; 2012: 466). Het enige twijfelgeval zou het getal van телёнок kunnen zijn – 

grammaticaal is het duidelijk een enkelvoud maar inhoudelijk is naar analogie met (5.5) het 

meervoud te verkiezen. In dat geval gaat de vertaling van (5.6) – (5.7) als volgt: “En daar zijn 

kalveren, alles is daar.” 

 In (6.1) vinden we een aan (5.6) gelijkaardige constructie: есть + onderwerp. Het 

voorwerp van twijfel is hier het getal van het onderwerp быка.. In deze context is het mijns 

inziens aangewezen om быка in overeenstemming met (5.5) en (5.6) als meervoud te 

beschouwen: “Er zijn daar bokken.” 

 Van (6.2) tot (6.4) neemt KT even afstand van het verhaal en legt uit welke betekenis hij 

geeft aan быка. De vertaling van хора die we bij Vladimir Dal’ (1863-1866) lezen: ‘een 

ongecastreerde bok, hert of stier’. De luisteraar moet wel aandachtig zijn dat hij хора niet 

verwart met хорь (‘fret’, ‘fretachtige’); KT realiseert хора immers als хор│ en deze vorm 

leunt fonologisch zeer dicht aan bij хорь. De vertaling van (6.2) – (6.4) gaat als volgt: “Het is 

geen gecastreerde bok, maar dat zijn mannetjes, kudderendieren.” 

 De inhoudelijke waarde van (6.5) kan genegeerd worden: na это breekt KT zijn zin af 

en herbegint in (6.6). De vertaling van (6.5) – (6.6) is vanzelfsprekend: это девка is het 

onderwerp van говорит – “Wel, dan zegt die dochter.” 
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 Het onderwerp en het gezegde zijn met elkaar verbonden zonder expliciet koppelwerkwoord. Het werkwoord 
быть heeft in de tegenwoordige tijd vaak de eigenschap van zero copula; bijvoorbeeld ‘Он – хороший 
преподаватель’ (‘Hij is een goede leerkracht’). 
25

 Letterlijk: ‘iedereen’. 
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 Het fragment (6.7) – (6.14) kan als een geheel geanalyseerd worden aangezien KT hier 

это девка uit (6.6) citeert. (6.7) bestaat uit een infinitief en imperatief enkelvoud. In (6.7) zal 

ik чё als ‘waarom’ vertalen (Stern 2012: 436-437). (6.8) is een afgebroken zin die hernomen 

wordt in (6.9). De vertaling is niet ingewikkeld: “Stop met eten. Waarom zit je daar nu? Je 

moet (het) naar grootmoeder brengen. Ga naar groetmoeder” Het grootste probleem in dit 

fragment is zodus niet de vertaling zelf, maar wel het achterhalen van de ontvanger van deze 

boodschap. Er is geen enkele indicatie van de persoon die aangesproken wordt. De enige 

veronderstelling die ik logischerwijs kan aannemen is het hoofdpersonage als de persoon aan 

wie (6.7) – (6.11) gericht is. Het is ook niet duidelijk wat het lijdend voorwerp is van 

принеси. Zin (6.12) is een beetje een betekenisloze zin zonder een werkwoordsvorm. Тут kan 

hier zowel een aanwijzend voornaamwoord als bijwoordelijke bepaling van plaats zijn. Het is 

echter moeilijk om hier een directe vertaling voor te vinden. Waarschijnlijk bedoelt KT zoiets 

als “Ze is hier druk bezig.” De zinnen (6.13) – (6.14) komen inhoudelijk overeen met (6.7) – 

(6.11) en geven geen problematische vertaling: “Je moet het snel naar grootmoeder brengen, 

breng het naar daar.” 

 Тут in (7.1) – (7.3) wordt meer dan waarschijnlijk gebruikt als plaatsbepaling: это 

wordt al gebruikt als aanwijzend voornaamwoord en два олень is het onderwerp van прыгал. 
Край zal ik vertalen als ‘oever’ omdat het hier niet als achterzetsel wordt gebruikt maar wel 

zelfstandig functioneert Stern (2012: 393, 631). У вас kan tenslotte best vertaald worden als 

bezittelijk voornaamwoord: “Hier, aan jullie oever hebben twee rendieren gesprongen, heel 

zacht en vreedzaam.”  

 Vanaf (7.5) spreekt KT weer op een lagere toon en citeert hij het hoofdpersonage niet 

meer die nu zijn huis heeft verlaten. Ik heb ervoor gekozen om кругом niet in bijwoordelijke 

betekenis te vertalen maar wel als voorzetsel, of liever achterzetsel, bij озеро te beschouwen. 

Een bijwoordelijke betekenis zou bij deze context maar weinig aansluiten26. Als voorzetsel 

geeft SRNG (1979: 306) кругом de volgende betekenissen: 1) ‘tijdens’; 2) ‘behalve’, ‘naast’; 

3) ‘in de buurt’, ‘naast’; 4) ‘rond’, ‘rondom’. Het lijkt mij in deze context zinvol om deze 

laatste twee betekenissen te verkiezen: ‘rond het meer’ of ‘naast het meer’. Hoewel geen van 

beide varianten de voorkeur boven de andere verdient, zal ik om geen noemenswaardige 

reden de betekenis ‘rond’ aanhouden: “Daarna ging hij weg (en liep) rond het meer.” 

 In (7.6) is het niet ondenkbaar dat тут-то wordt gebruikt als aanwijzend 

voornaamwoord bij ружьё. Het is echter niet helemaal uitgesloten dat тут-то ook kan 

functioneren als bezittelijk voornaamwoord (Stern 2012: 430), hoewel ik hier de voorkeur zal 

geven aan een functie als aanwijzend voornaamwoord. Als bezittelijk voornaamwoord is er 

immers geen referent naar waar тут-то zou kunnen verwijzen, behalve het verzwegen 
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 SRNG (1979: 305-306) kent aan кругом in bijwoordelijke betekenis volgende vertalingen toe: ‘de hele tijd’, 
‘ononderbroken’; ‘heel’, ‘erg’, ‘integendeel’; ‘anders’; ‘gemiddeld’, ‘in het algemeen’.  
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onderwerp van ушёл in (7.5). Omdat dit echter geenszins duidelijk is, verkies ik тут-то als 

aanwijzend voornaamwoord.  In combinatie met (7.7) lijkt het er wel op dat KT zijn bewering 

uit (7.6) tegenspreekt: ‘Het is dit wapen. Nee, het is geen wapen.’ Stern (2012: 488) biedt hier 

een mogelijke oplossing: ружьё kent in het TPR immers een grotere polysemie en kan zowel 

vertaald worden als ‘wapen’, ‘geweer’ of ‘boog’. In dit opzicht moet aan ружьё uit (7.6) niet 

dezelfde semantische waarde toegekend worden als aan ружьё uit (7.7). De vermelding van 

‘boog’ in (8.4) – (8.8) lijkt deze bewering te bevestigen. De vertaling moet dan 

geïnterpreteerd worden als “Dit hier is het wapen, het is geen geweer (vuurwapen).” 

 De lokatieve functie wordt in (7.8) op een interessante manier uitgedrukt. Op het eerste 

zicht lijkt у чехол + есть een bezitsrelatie uit te drukken en hoewel de constructie van 

voorzetselvoorwerp met het existentiële werkwoord есть in het Russisch zowel een 

possessieve als lokatieve lezing kan krijgen, is het duidelijk dat we hier een lokatieve lezing 

moeten verkiezen. Door Stern wordt чехол vertaald als ‘deksel’ of ‘foedraal’27. Het 

aanwijzend voornaamwoord это refereert aan ружьё in (7.6) en тут zal ik beschouwen als 

bijwoordelijke bepaling van plaats; de functie van aanwijzend voornaamwoord in deze zin 

wordt reeds ingevuld door это. In (7.9) wordt een plaatsbepaling uitgedrukt via het 

voorzetsel на. Merk op dat KT de alternanten санка ((1.5)) en санки willekeurig door elkaar 

gebruikt. De vertaling die ik aldus voorstel: “Het (wapen) ligt in de foedraal op de slee.” 

 De functie van тут in (7.10) is dubbelzinnig en voor interpretatie vatbaar. We kunnen 

тут enerzijds opvatten als deiktische verwijzing en anderzijds als persoonlijk 

voornaamwoord van de derde persoon. In het eerste geval gaan we uit van тут als lijdend 

voorwerp en veronderstellen we impliciet ook een verzwegen onderwerp [*он] bij de 

persoonsvorm смотрел. Een eventuele vertaling luidt: “Hij zag het.” In het tweede geval 

gaan we uit van тут als onderwerp: “Hij keek.” 

  Zoals reeds gezegd heeft край in het TPR een grotere polysemie dan in het SR en kan 

naast de gebruikelijke vertalingen ook vertaald worden als ‘oever’. Het is volgens mij op deze 

manier dat озеро край in (7.11) moet worden opgevat: ‘de oever van het meer’. Deze zin lijkt 

in veel opzichten op (7.5) en kan ook op een analoge manier vertaald worden: “Hij ging weg 

(en liep) rond de oever van dat meer.” 

 In de volgende zin stelt vooral de grammaticale functie van дикий олень zich als 

problematisch voor – uitgaande van een SVO-volgorde is три олени het onderwerp en 

копает is het gezegde. Dat zou echter van дикий олень het lijdend voorwerp maken en dat is 

hier niet mogelijk: копать is een onovergankelijk werkwoord. Uitgaan van een zeldzame 

OVS-volgorde is ook niet zinvol; onderwerp en lijdend voorwerp worden gewoon verwisseld. 

Het is daarom zinvoller om uit te gaan van een grammaticale relatie die niet ten volle 
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 Vandale verklaart foedraal als ‘los overtreksel’ of  ‘koker’. In deze context moet foedraal dus geïnterpreteerd 
worden als een soort holster voor de boog die genoemd wordt in (8.4) – (8.8). 
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verwezenlijkt werd: in dat geval had три олени копает дикий олень место/месте of een 

gelijkaardige constructie moeten verschijnen. Via Chelimskij (2000: 389) en Stern (2005: 

301) weten we ook dat место of месте in een lokatieve of datieve functie achterwege 

gelaten worden. Deze interpretaties lijken in de gegeven context echter niet zinvol. Hoewel 

nergens vermeld door Chelimskij of Wurm lijkt het me niet verkeerd om een ongemarkeerde 

comitatieve functie te veronderstellen. Stern (2012: 355) vernoemt immers het gebruik van 

zogenaamde ‘naakte naamwoorden’ die als vervanging van een место-constructie kunnen 

optreden: “Somit gilt, dass eine mesto-konstruktion immer auch durch ein bloβes Nomen 

vertreten werden kann.” Mijn veronderstelling wordt ook verder ondersteunt door het feit dat 

Stern (2012: 355-356) hiervoor voorbeelden aanhaalt die uitsluitend afkomstig zijn van KT. 

Het aannemen van deze comitatieve functie is evenwel een veronderstelling die gebaseerd is 

op de uitsluiting van andere mogelijke grammaticale functies, zoals onderwerp, lijdend 

voorwerp, datief en locatief. Uitgaande van een comitatieve functie lezen we (7.12) als: “Drie 

rendieren grazen samen met een wild rendier.” Voor (8.1) kunnen we een analoge vertaling 

veronderstellen. De woordvolgorde is licht gewijzigd en олени is gespecifieerd tot быка maar 

inhoudelijk wordt hetzelfde bedoeld als in (7.12): “Drie bokken grazen samen met een wild 

rendier.” 

 In (8.2) breekt KT zijn zin af na побеж│ en herneemt haar met бегал. Wanneer we 

побеж│ nu gewoonweg laten vallen komen we tot меня видал да бегал. In deze constructie 

is er weer sprake van een да-constructie die hier zonder twijfel een nevenschikkende functie 

heeft en vertaald moeten worden met ‘en’. Меня wordt hier aangewend als onderwerp en niet 

als lijdend voorwerp. Afgaande op побеж│ zal ik бегал als inchoatief werkwoord vertalen: 

“Ik zag en begon te rennen.” 

 Тут wordt in (8.3) gebruikt als aanwijzend voornaamwoord bij олень dat zelf 

hoogstwaarschijnlijk het lijdend voorwerp van de persoonsvorm гонял is. Door Stern (2012: 

626) wordt гонять onder andere verklaard als ‘een spoor/route volgen’ maar die betekenis 

past met moeite in deze context. Het is zinvoller om de betekenis ‘drijven’ of ‘volgen’ aan 

гонял toe te kennen. Het onderwerp van гонял en крутил is nog steeds меня uit (8.2). De 

vertaling van (8.3) kunnen we dus weergeven als: “Daarna volgde ik dat rendier, liep in het 

rond.”  

 (8.4) vertoont een structuur analoog aan (8.2) en (8.3). Er zijn twee zinnen die 

verbonden worden door een nevenschikkende да-constructie. Лук is het lijdende voorwerp 

van брал, dat volgens de regels van het werkwoordelijke aspect eigenlijk als взял gerealiseerd 

had moeten worden. We weten immers dat een correct gebruik van het werkwoordelijke 

aspect in het TPR geen gegeven is (Stern 2005: 309; 2009: 380-381). Меня ((8.2)) is nog 

steeds het onderwerp van de persoonsvormen брал en стрелял: “Ik nam de boog en ik schoot 

één keer.” 
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 De citering die door KT begonnen werd in (8.2) lijkt in (8.5) ten einde. Het onderwerp 

verandert van eerste persoon enkelvoud naar derde persoon enkelvoud (он). De uitdrukking 

‘met een boog’ wordt hier gerealiseerd door middel van correcte flexie van het woord лук. 

Deze instrumentalis verraadt dat лук slechts een woord van recentere oorsprong in het TPR 

kan zijn – merk op dat het aanwijzend voornaamwoord это daarbij geen flexie kent. De 

vertaling van (8.5) luidt als volgt: “Hij schoot met die boog.” Ik verwijs bij deze ook naar 

(8.7) dat op het woord это na, eigenlijk dezelfde uiting is en dientengevolge ook op die 

manier kan vertaald worden: “Hij schoot met de boog, en een mannetje viel omver.” 

 Een interessant gebruik van het vrouwelijke persoonlijke voornaamwoord vertoont zich 

in (8.6). Interessant omdat Stern (2012: 423) over она het volgende zegt: “KT verwendet […] 

die […] Formen des Femininums sg. она gelegentlich attributiv als deiktische Spezifikation 

einer Nominalpronomen.” Deze redenering indachtig kunnen we она ружьё makkelijk 

vertalen als ‘dat geweer’, een verwijzing naar ружьё uit (7.7). De vertaling wordt dan: “Dat 

geweer was er niet.” 

 In (8.8) komen we het probleem tegen waarmee we in (7.13) al eens geconfronteerd 

werden. Wat is namelijk de grammaticale functie van het postpredicatieve быка? Een functie 

als lijdend voorwerp kunnen we meteen uitsluiten: упасть is immers geen transitief 

werkwoord. Een functie als onderwerp is ook uitgesloten daar deze functie al bekleed wordt 

door один хор│. Daarom lijkt het vooreerst aangewezen om быка te beschouwen als een 

‘naakt naamwoord’ met een ongemarkeerde functie (Stern 2012: 355). De vraag blijft dan 

echter: welke functie? De enige functie die mij hier enigszins zinvol lijkt is een allatieve 

functie, d.w.z. een beweging of richting naar of op iets. “Een bok viel op een (andere) bok.” 

Andere functies zoals een adessieve of comitatieve zijn in theorie niet uit te sluiten maar 

lijken contextueel niet zinvol. Ten tweede kunnen we быка ook lezen ook als een epiforische 

verwijzing naar один хор│, d.w.z. dat het nog eens herhaald wordt om er de nadruk op te 

leggen. Deze interpretatie is misschien zelfs nog verkieselijker dan de eerste. Met enige 

vrijheid voor de vertaling wordt (8.8) dan: “Eén mannetjesrendier viel omver, het was een bok 

(die viel)”. 

 Voor (8.9) lijkt het meest waarschijnlijke om тут-то te interpreteren als persoonlijk 

voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud. Het partikel –то28 wordt gebruikt voor de 

                                                           
28 Gebaseerd op een artikel van Leinonen uit 1998 (The postpositive particle –to of Northern Russian dialects, 
compared with Permic languages (Komi Zyryan). Studia Slavica Finlandensia 15: 74-90)  geeft Stern (2012: 
439-440) zes functies die het partikel -то kan vervullen:  
1) het indiceren of reactualiseren van een zogenaamde remote topic, d.w.z. het op de voorgrond plaatsen van een 
impliciet of expliciet genoemde agens die in het discours een perifere positie bekleedde. Vaak wordt -то hierbij 
versterkt door een aanwijzend voornaamwoord. 
2) Het aanduiden van gespreksonderwerpen, nl. de thema’s van reeds genoemde gebeurtenissen. Dit wordt ook 
wel aboutness genoemd. 
3) Het vervolgen van een doorheen de tekst eenmalig geïndividualiseerd element, ook wel tracking genoemd. 
4) Meer nadruk leggen. 
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heractualisatie van een remote topic (Stern 2012: 439), in dit geval он uit (8.7). De vertaling 

klinkt dan als volgt: “Hij vilde (het rendier).” 

 Op het eerste zicht lijkt het verstandig om (8.10) en (9.1) samen te nemen en это се als 

een woordgroep te beschouwen. Tussen это en се zit er echter een duidelijk hoorbare pauze 

van bijna vier seconden en bijgevolg moet deze interpretatie losgelaten worden. In dat geval 

wordt (8.10) een op zichzelf staande uiting die evenwel weinig inhoudelijke waarde heeft. Het 

lijkt aangewezen om deze zin simpelweg te vertalen als ‘en daarna’ of ‘en dan’ en toe te 

voegen aan (9.1). In deze zin kan het moeilijk zijn om се de juiste interpretatie te geven. Het 

is perfect mogelijk om grammaticaal се te aanvaarden als onderwerp van готовил. 
Inhoudelijk, echter, komt dit niet overeen met он uit (8.7). Daarom verdient het misschien 

aanbeveling се als een vorm van всё te zien: we weten immers dat KT de neiging heeft om dit 

te doen (cf. (2.6) en Stern 2012: 625). Op die manier kunnen we се naar analogie met 

Chelimskij (2000: 386) vertalen als ‘de hele tijd’. De door mij voorgestelde vertaling van 

(8.10) – (9.11) wordt dan: “Dan had hij zich de hele tijd voorbereid en vilde het rendier.” 

 De vertaling van (9.2) – (9.3) lijkt voor zich te spreken en niet problematisch te zijn: 

есть treedt hier op zoals in het SR en moet geïnterpreteerd worden als ‘er is, er zijn’. 

Omwille van de verleden tijd die bij werkwoorden sinds (8.2) wordt aangehouden, zal ik in 

mijn vertaling een historisch praesens aannemen: “En dan was er daar zulk beenmerg, dat zijn 

de beenderen.” 

 (9.4) laat zich gemakkelijk interpreteren. Тут wordt hier gebruikt als persoonlijk 

voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud en is het onderwerp van снял. Het is tevens 

duidelijk dat чанга hier als verzwegen lijdend voorwerp bij снял geldt: “Hij nam het 

beenmerg weg.” 

 In (9.5) ga ik ervan uit dat тут opnieuw als persoonlijk voornaamwoord wordt 

gebruikt. Een bijwoordelijke bepaling van plaats is uitgesloten omdat deze functie al ingevuld 

wordt door там. Opvallend in deze zin is het gebruik van het woord чем, de instrumentalis 

van что – Chelimskij  noch Wurm noch Stern vernoemen het gebruik van dit woord. Mijns 

inziens kan het in deze context best vertaald worden door ‘met iets’. Тут geldt overigens ook 

als onderwerp van de persoonsvormen рубил en ломал in (9.6). Mijzelf enige vrijheid 

gunnend vertaal ik (9.5) – (9.6) op de volgende manier: “Daarna heeft hij dat beenmerg met 

iets gekuist en dan op een of andere manier (in stukjes) gehakt en gebroken.” 

 In de volgende twee zinnen (9.7) – (9.8) is het niet duidelijk op welke manier тут 

geïnterpreteerd kan worden. In tegenstelling tot (9.4) – (9.6) is het hier geenszins uitgesloten 

dat тут geen functie als aanwijzend voornaamwoord bij чанга kan hebben. Zo’n lezing zou 

                                                                                                                                                                                     

5) Het vernoemen van een element dat men eerder zonder speciale nadruk had vernoemd, in de gedaante van een 
persoonlijk voornaam, om op die manier de toegankelijkheid van dat element aan te geven voor de luisteraar. 
6) Het partikel -то wordt ook gebruikt om onvervreemdbare bezitsrelaties (zoals lichaamsdelen) of uitdrukking 
i.v.m. met een locatie aan te duiden.    
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vervolgens twee verschillende implicaties hebben: тащил zou hier moeten optreden als 

voltooid deelwoord – zulk gebruik is echter door geen enkele auteur beschreven. Daarnaast 

zou zo’n lezing een verzwegen onderwerp bij будет тащил en резал veronderstellen. Dit 

laatste is al veel waarschijnlijker, dan zou тащил functioneren als voltooid deelwoord. Deze 

lezing is misschien wel te verkiezen omwille van het partikel –то in (9.9) dat erop kan wijzen 

dat de onderwerpen in (9.7) – (9.8) en (9.9) verschillend zijn. Ten tweede kunnen we тут 

ook interpreteren als een persoonlijk voornaamwoord zoals in (9.4) – (9.6). De lezingen van 

тут als aanwijzend voornaamwoord met een verzwegen onderwerp en тут als persoonlijk 

voornaamwoord worden ook ondersteund door de mogelijke vervanging van een infinitief in 

de perifrastische toekomende tijd door een verledentijd-vorm, in dit geval будет тащить 

door будет тащил (Stern 2012: 450-451). Тащить, dat in het SR de betekenis van ‘slepen’ 

of ‘trekken’ heeft, wordt door Stern (2012: 643) vertaald als ‘brengen’ en zal door mij op 

dezelfde manier vertaald worden. Omdat de genoemde grammaticale verschillen op 

inhoudelijk niveau bijzonder weinig betekenisverschil hebben, heb ik zonder specifieke reden 

voor de volgende vertaling gekozen: “(Hij) zal dat beenmerg in zijn geheel brengen, hij heeft 

niets versneden.” 

 De volgende zin (9.9) – (10.2) dwingt ons weer om de grammaticale functie van тут-

то te overpeinzen. Omwille van het partikel –то lijkt het mij verkieselijk om hierin een 

heractualisering van een remote topic te zien en aldus тут-то te interpreteren als persoonlijk 

voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud. Zo’n veronderstelling zou ook impliceren 

dat тут in (9.7) als aanwijzend voornaamwoord functioneert, hetgeen door mij reeds als zeer 

mogelijk werd aangetoond. In карман место kunnen we een место-constructie zien met 

functie van bijwoordelijke bepaling van richting (‘in de zak’). De vertaling van (9.9) – (10.2) 

zou dus als volgt klinken: “Hij legde het (beenmerg) in de zak. Hij legde dat ergens in de 

zak.” 

  Het enige geval van его als onderwerp in postpredicatieve positie bevindt zich in zin 

(10.3) (cf. 2.3.1. en (22)). Geen noemenswaardige problemen duiken op bij de interpretatie 

van deze zin: “Daarna ging hij terug naar de tent van grootmoeder.” 

 (10.4) blijkt de eerste infinitiefzin in de door mij geanalyseerde fragmenten. Маленько, 

met klemtoon op е́, wordt door SRNG (1981: 323) als ‘immers’ of ‘exact’ vertaald. Stern 

(2012: 633) vertaalt маленько als ‘een beetje’ en deze vertaling lijkt mij preferabel boven 

SRNG: “Er is een beetje rook te zien.” 

 (10.5) – (10.6) lijkt op het eerste zicht niet moeilijk te vertalen maar naar de 

grammaticale functie van бабушка kan er meer dan één gissing gemaakt worden. Gezien de 

context kan hier opnieuw een ‘naakt naamwoord’ in бабушка gezien worden: de jongeman is 

op weg naar de tent van grootmoeder en ziet in de verte wat rook. Daarom kunnen we 

veronderstellen dat hier een lokatieve functie wordt bedoeld: “Bij/in de buurt van 

grootmoeder is er rook te zien.” (10.6) kan verschillende interpretaties krijgen aangezien ook 
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hier de grammaticale functie niet expliciet verwoord is. Eventuele interpretaties zouden 

kunnen zijn: “Grootmoeder zit in zo’n kleine tent.” of “Er komt rook uit de kleine tent.” 

 Bij (10.7) hebben we te maken met evidentialiteit29 die volgens Urmančieva (2010: 193) 

wordt uitgedrukt door de werkwoordsvorm оказывается. Stern (2012: 635) vertaalt 

оказываться als ‘zich als iets vertonen.’ Als we de vertaling van Stern verkiezen, moeten we 

(10.7) vertalen als: “De vrouw blijkt nog levend te zijn.” Als we echter vertalen op de manier 

die Urmančieva (2010: 193) beschrijft, moeten we de zin op de volgende manier vertalen: “Zo 

te zien leeft de vrouw nog.” Aangezien zich tussen beide varianten op inhoudelijk vlak geen 

wezenlijk verschil vertoont, verdient geen van beiden om de voorkeur te krijgen. 

 De zinnen (10.10) – (10.13) laten zich zonder grote moeite vertalen. (10.10) geeft de 

indruk een beetje een betekenisloze uiting te zijn: er is immers geen onderwerp of predikaat. 

In (10.11) is бабушка het onderwerp van сидит en wordt bij огонь het achterzetsel близко 

gebruikt om bepaling van plaats uit te drukken (Stern 2012: 389). (10.12) en (10.13) 

reflecteren taalgebruik dat nagenoeg volledig overeenkomt met het SR. Volgens bovenstaande 

opmerkingen zou (10.10) – (10.13) aldus op de volgende manier vertaald worden: “Wel, nu 

zit grootmoeder stilletjes bij het vuur. Het vuur brandt amper, ze zit daar en huilt.” 

 Сыну uit (11.1) zou in theorie tot de groep woorden die via hun у-stam ingang hebben 

gevonden in het TPR (datief enkelvoud voor mannelijke woorden en accusatief enkelvoud 

voor vrouwelijke woorden) (Stern 2012: 346). Het is echter opvallend dat Stern geen 

vermelding van deze vorm maakt maar wel van de vormen сына, сыном en сыне. Dat laat 

sterk vermoeden dat de у-uitgang louter toevallig is en zelfs waarschijnlijker een 

klankmisvorming is, beïnvloed door de daaropvolgende klanken. Deze klanken zijn helaas 

compleet onverstaanbaar en dus niet geschikt voor analyse. Умер is de persoonsvorm bij het 

onderwerp сыну en на это is een causale uitdrukking: “De zoon stierf daaraan.” Inhoudelijk 

gezien is het evenwel niet duidelijk aan wat precies hij gestorven zou zijn. Nergens vermeldt 

KT een levensgevaarlijke situatie of een situatie waarin iemand gestorven is. Het meest 

logische zou дым-то (en impliciet dus ook vuur) uit (10.4) kunnen zijn maar dit werd 

nergens nader gespecifieerd en is dus voorwerp voor speculatie. 

 De letterlijke vertaling van куда потерялся ((11.2)) is ‘waarheen is hij verloren 

gegaan’ maar voor een goed leesbare vertaling is dat misschien te eng uitgedrukt. Uit (11.3) 

wordt overigens duidelijk dat de (11.1) – (11.2) gedachtegang van de grootmoeder aan het 

vuur uit (10.10) – (10.13) wordt weergegeven. Тут wordt hier gebruikt als persoonlijk 

voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud. De vertaling van (11.2) – (11.3) luidt in dat 

geval: “‘Waar is hij gestorven?/Waar is hij heen gegaan?’, denkt ze diep na.” 

                                                           
29

 Evidentialiteit is een begrip in de taalkunde dat betrekking heeft op het met behulp van grammaticale 
markeerders (met name affixen, clitica of partikels) expliciet aangeven uit welke bron de gegeven informatie 
afkomstig is of waar deze anderszins op is gebaseerd (Nederlandstalige Wikipedia 2013). 
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 In (11.4) is er iets interessant aan de hand. Als we дверь en быстро van plaats 

verwisselen komen we tot een zinsconstructie die SR-taalgebruik weerspiegelt. De 

oorspronkelijke constructie is echter bijzonder omdat er gebruikt wordt gemaakt van de 

zeldzame OSV-woordvolgorde (Stern 2012: 507). Het heeft geen twijfel dat он hier het 

onderwerp is van открыл dat op zijn beurt дверь als lijdend voorwerp heeft. Het is 

vanzelfsprekend dat een persoon de deur opent en niet omgekeerd. Waarom net hier een 

OSV-volgorde gevolgd wordt of KT дверь en быстро al dan niet van plaats verwisselde, is 

helaas moeilijk te verklaren. De door mij voorgestelde vertaling is: “Echt snel opende hij de 

deur.” 

 Van (11.5) zijn twee lezingen mogelijk: als eerste теперь-то бабушка пугалась en 

daarnaast ook теперь-то [*он] бабушку пугал. Wederkerige werkwoorden kunnen zowel 

met als zonder het suffix -ся/сь optreden en schijnen op een eerder willekeurige basis gebruikt 

te worden (Stern 2012: 449). Hoewel beide lezingen in wezen geen inhoudelijk 

betekenisverschil hebben, verkies ik toch de eerste variant. De tweede variant zou immers 

uitdrukkelijk een agens bij het predicaat пугал vragen en dat is niet gebeurd. Daarom vertaal 

ik (11.5) als: “En nu schrok grootmoeder.” 

 Aan het begin van (11.6) – (11.9) vertoont zich weer een infinitief, nl. сказать. Hij 

verschijnt hier een beetje onverwacht maar naar mijn mening is het verstandig om deze 

infinitief uit het verhaal te trekken en afzonderlijk te interpreteren als een tussenwerpsel 

vergelijkbaar met het Nederlandse ‘’t is te zeggen’. Op de audiofragmenten is ook te horen 

hoe KT op een tafeltje klopt, als was het om te tonen hoe grootmoeder viel nadat ze 

geschrokken was. (11.7) zal ik als een op zichzelf staande uiting beschouwing. en in (11.8) – 

(11.9) zal ik он uit (11.4) als onderwerp van толкал en мазал beschouwen. De место-

constructie in (11.9) moet aanzien worden als een instrumentalis. Dit alles in acht nemend 

wordt (11.6) – (11.9) als volgt vertaald: “’t is te zeggen, ze viel zo en (dan keek ze) met een 

open mond. Hij gaf een duw tegen het beenmerg en smeerde het/zijn/haar gezicht met het 

beenmerg in.”  

 In (11.10) wordt de directe reden vanaf (12.1) tot (12.5) ingeleid: “Ze zeggen.” Het is 

wel goed mogelijk dat hier toch een derde persoon enkelvoud wordt bedoeld; dat zou alleszins 

beter overeenstemmen met de context (cf. даю (12.2) en беру (12.3). Van меня ga ik met 

grote waarschijnlijkheid uit dat het als bezittelijk voornaamwoord bij de onderwerpen отец 

en мать functioneert. Это семья verschijnt in een postpredicatieve positie maar hoort 

inhoudelijk duidelijk bij de opsomming die умерли voorafgaat. In het Nederlands wordt 

(12.1): “Mijn vader, mijn moeder, iedereen, het hele gezin is gestorven.” De letterlijke 

vertalingen van (12.2)30 en (12.3)31 kunnen met enig gevoel voor creativiteit omgezet worden 

naar vlottere varianten: “Ik laat mijn grootmoeder niet op zo’n manier sterven. Ik neem haar 
                                                           
30 “Zo’n dood geef ik niet aan grootmoeder.” 
31 “Ik neem grootmoeder voor mij (mee).” 
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mee naar huis.” Merk op dat in (12.3) gebruik wordt gemaakt van het wederkerende 

voornaamwoord себя, dat door geen enkele van de auteurs wordt besproken. De enige 

conclusie die ik daaruit kan trekken is dat себя slechts heel recent zijn weg heeft gevonden 

naar het TPR en zelfs eerder SR-taalgebruik reflecteert. 

 Volgens Urmančieva (2010: 191) hebben we in (12.4) te maken met wat zij een 

‘toegevende imperatief’ (пускай) noemt, een imperatief die zachter is dan de vorm давай. 

Deze zogenaamde ‘toegevende imperatief’ kan zowel voor de eerste, tweede als derde 

persoon gebruikt worden en wordt in dit geval aangewend bij черты. Waarschijnlijk bedoelt 

KT dat het smeren van rendierenbeenmerg op het gezicht ((11.9)) de kwade geesten 

weghoudt: “Laat er geen enkele duivel meer zijn.” 

 (12.5) is een weerspiegeling van SR-gebruik en kan op die manier ook vertaald 

worden: “Grootmoeder drijft (de rendieren) hier niet met mij.” Мной is een voorbeeld van een 

zeldzaam geval van correct naamvalgebruik; in de tekstcorpus van Stern (2012: 420) komt het 

in totaal slechts drie keer voor. 

 Стал moet in (12.7) niet vertaald worden als ‘werd’ maar wel als ‘bleef’ (остался). 

Op die manier wordt de vertaling: “Maar die vrouw leefde nog.” Vanaf (12.8) wordt 

waarschijnlijk бабка-то uit (12.7) geciteerd. Ze bleek nog in leven te zijn en zegt nu: “Mijn 

kleinzoon is ook gestorven waarschijnlijk.” De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat KT in 

(12.8) eerst nog een woord of woorden probeert uit te spreken waarvan het onmogelijk is om 

de betekenis te achterhalen. Omdat het hier weinig invloed heeft op de inhoud zal ik dit 

negeren. 

 Hetzelfde geldt tevens voor (12.9): het is mij niet gelukt om de betekenis te 

achterhalen van wat hij zegt.  De rest van (12.9) – (12.11) kan ik vertalen als: “Van waar komt 

hij? Zo rustig en heel goed gekleed. Wie heeft jou die kledij gegeven?” 

 In (13.1) wordt dan het antwoord hierop aangekondigd: “Hij zegt.” Меня in (13.2) 

functioneert als onderwerp, меня in (13.4) als bijwoordelijke bepaling van richting. KT 

probeert hier eigenlijk een Russische datief na te bootsen (ко мне). (13.2) – (13.4) kan dan 

vertaald worden als: “Ik ben getrouwd. Wel, ik leef nog, laten we naar mijn huis gaan.” 

 (13.5) is de aanloop naar een uitspraak van dezelfde баба-то uit (12.7). Тут en –то 

kunnen hier aangewend worden om баба te heractualiseren als onderwerp (Stern 2012: 429, 

439-440): “Wel, en nu zegt die vrouw opnieuw.” De overige zinnen (13.6) – (13.9) vertonen 

geen grote moeilijkheden en kunnen makkelijk vertaald worden: “We gaan de tent hier 

afbreken. De dierenvellen zullen we achterlaten. We gaan de tent afbreken, laat niemand iets 

dragen. Ik heb zelf een tent en een vrouw, ik heb alles.” 
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3.2 Problemen bij de vertaling 

 

Bij de argumentatie van de vertaling heb ik soms bepaalde zinnen overgeslagen. Dit heb ik 

gedaan omdat de zinnen in kwestie voor mij geheel of gedeeltelijk onbegrijpbaar waren en 

dus door mij niet ten gronde geïnterpreteerd konden worden. In dit hoofdstuk zal ik kort 

bespreken welke voor mij de grootste problemen waren. 

 Het eerste probleem dat zich voordoet, is er een met betrekking tot woordenschat in 

zin (1.7): voor чува́нку [tʃuvanku] heb ik geen passende verklaring kunnen geven. In eerste 

instantie dacht ik nog aan чуваку maar dit wordt tegengesproken door de duidelijk hoorbare 

[n] en de klemtoon die op de а ligt. Het woord wordt ook nergens vermeld in de glossen van 

Stern (2012) of in andere werken van de in deze paper genoemde auteurs. Woordenboeken 

van het Dolgaans had ik niet ter mijner beschikking en van het Nganasaans heb ik slechts een 

online-woordenboek kunnen vinden. Helaas is er in dit woordenboek geen woord te vinden 

dat enige gelijkenis met чуванку vertoont. 

 Voor (2.7) lijken er op het eerste zicht twee mogelijke lezingen: langs de ene kant kan 

(2.7) een zin zijn die op zichzelf staat, langs de andere kant kan hij gezamenlijk met (2.8) 

geïnterpreteerd worden. In het laatste geval wordt тут gebruikt als aanwijzend 

voornaamwoord bij парень, dat zelf het onderwerp van разбежал is. Het probleem dat deze 

lezing impliceert, is de aanname van се als lijdend voorwerp bij разбежал. Dat is echter 

onmogelijk omdat разбежал het TPR-lexeem is voor het SR-lexeem разбежаться en dus in 

wezen een wederkerend werkwoord is. Dientengevolge wordt zo’n interpretatie uitgesloten. 

Als we uitgaan van (2.7) als een op zichzelf staande zin, heeft hij geen al te grote inhoudelijke 

waarde en kan hij best geïnterpreteerd worden als een woordgroep die de functie van 

tussenwerpsel heeft. Het grote probleem in (2.8) is evenwel het woord эрме-то [eрmeːta] 

waarvoor ik geen verklaring heb kunnen vinden. Mijn eerste gedachten gingen uit naar 

время-то dat door medeklinkeromissie en metathese de vorm эрме-то had aangenomen. 

Daar ben ik later van afgestapt; Urmančieva (2010: 185) schrijft  immers dat KT время 

realiseert als бириэмя. Zonder de betekenis van dit эрме-то te kennen is het bijzonder 

moeilijk om een gepaste vertaling te formuleren. De kans is heel groot dat эрме-то  het 

onderwerp van разбежал is en daarom acht ik het onmogelijk om de zin op een correcte 

manier te vertalen – elke zin heeft immers een onderwerp nodig wil hij niet geheel 

betekenisloos zijn. 

 Problematisch in (3.1) – (3.2) is они-то. Ten eerste ben ik niet zeker of KT dit 

daadwerkelijk uitspreekt en, als hij het uitspreekt, wat hij ermee bedoelt. Они-то zou een 

onderwerp kunnen zijn aangeduid door –то maar dat is onwaarschijnlijk aangezien кушать-

то een infinitief is en geen vervoegde vorm. Bovendien bevindt zich in (3.2) een 

enkelvoudige persoonsvorm. 
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 In (3.9) – (3.10) is het woord тулчак problematisch. Deze zinnen zijn duidelijk nog 

een verderzetting van de directe reden uit (3.6) – (3.8). Buiten is er iets, nl. een тулчак. De 

door mij geraadpleegde naslagwerken en bronnen gaven geen uitsluitsel over de betekenis van 

dit woord. Ik heb geen woorden kunnen terugvinden die ook maar een beetje op тулчак 

lijken. Ook over вот in (3.10) ben ik niet zeker. Als KT weldegelijk вот zegt, kan de zin 

vertaald worden als: “En buiten loopt er nog iets anders.” 

 Bij (5.1) is het onduidelijk wat KT met мустет bedoelt. Geen van de door mij 

geraadpleegde naslagwerken gaf een sluitend antwoord. De woordvolgorde doet vermoeden 

dat мустет het onderwerp van ушёл is en dat zou de zin ongeschikt voor vertaling maken. 

Een tweede lezing, echtern gaat uit van мустет als het werkwoord мустать, dat door 

SRNG (1982: 366) wordt verklaard als ‘aandachtig luisteren’. In dat geval zouden we (5.1) 

kunnen vertalen als “(Hij) liep naar buiten om te luisteren.” Dit is echter een zeer 

hypothetische vertaling en geenszins met zekerheid aan te nemen. 

 Voorts is het ook onduidelijk hoe (10.8) – (10.9) geïnterpreteerd moet worden, vooral 

op inhoudelijk vlak. Grammaticaal gezien zijn er weinig specifieke moeilijkheden. Он-то is 

het onderwerp van положил dat самку als lijdend voorwerp heeft, тихонько там далеко is 

een bijwoordelijke bepaling bij положил. Op het einde van de zin spreekt KT nog een 

onverstaanbaar woord uit dat zich fonetisch het best laat omschrijven als [besa:ɸ] en waarvoor 

ik geen verklaring heb kunnen vinden. Om deze reden zal ik [besa:ɸ] hier niet in beschouwing 

nemen. De vraag bij (10.8) – (10.9) is echter: wie of wat wordt er bedoeld met cамку? KT 

heeft nergens gesproken over een vrouwtje die door het hoofdpersonage werd gedood en mee 

naar huis genomen. Самку duidt op een rendier van het vrouwelijke geslacht en KT spreekt in 

(8.1) – (8.10) over быка en хор│, twee woorden die wijzen op een rendier van het mannelijke 

geslacht. Slechts met grote welwillendheid kan ik in самку een totum pro parte zien voor 

чанга – deze lezing blijft evenwel niet meer dan een veronderstelling. 

 Tot slot moet het vermeld dat ik bij de zinnen (4.6), (7.4), (10.9), (11.1), (12.8) en 

(12.9) enkel kon vaststellen dat KT geheel of gedeeltelijk onverstaanbaar sprak en dat ik geen 

enkele houvast had om een vertaling of analyse te maken. Deze zinnen komen dus ook niet of 

slechts gedeeltelijk voor in mijn bespreking.  

 

3.3 Herneming van de vertaling 

 

In dit hoofdstuk zal ik mijn vertaling nog een keer in zijn volledigheid hernemen. Om de 

leesbaarheid te bevorderen, heb ik mijzelf behoorlijk wat vrijheid gegund. Omdat ik 

niettegenstaande wel altijd geprobeerd om steeds de originele inhoud te volgen, kan het zijn 

dat deze vertaling alsnog als stroef overkomt bij sommige mensen. Vierkante haakjes met 

doorlooppunten symboliseren tekstfragmenten waarvoor ik geen passende vertaling heb 

kunnen vinden. 
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(1.1) – (1.9) De jongeman kwam thuis aan en samen ze stelden de tent op met een stukje 

riem van de vrouw op. Hij zat op zijn slee, liet de rendieren gaan en aaide de 

mammoeten. Die waren zo hongerig! (1.9) […] (1.10) “Ik heb geen tijd om te slapen. 

Wanneer er hulp nodig is, zal ik hulp vragen, dan zal ik mijn vrouw nodig hebben. Gaan 

jullie al maar.”, zei hij tegen hen. Alle wolven waren  ondertussen weggegaan. Allemaal 

waren ze langs de weg van dat gebied gegaan, in en onder de grond. Ze waren allemaal 

heel vroeg weggegaan van de plaats waar ze de hele tijd geweest waren. (2.8) […] (2.9) – 

(2.11) En dan smeet die jongeman met iets en zei “Maar waar was de oever? Die moet 

hier ergens dicht bij het huis zijn.”  (3.1) – (3.2) […] (3.3) – (3.8) Hij stopte met eten, 

ging met zijn vrouw naar bed en toen hij de volgende ochtend wakker werd zei hij tegen 

zijn vrouw: “Komaan, opstaan! De dag is begonnen, ik hoor buiten iets.” (3.9) – (3.10) 

[…] (3.10) – (4.5) “Er is veel lawaai.” Tegen de jongen zei hij: “Kom, ga de stoof 

aansteken, wij gaan opstaan.” en die jongen deed het onmiddellijk. Toen stond hij ook op. 

(4.6) […] (4.7) – (4.13). Maar zij hadden het verhaal nog niet verteld. De jongeman was 

nu volwassen geworden en uiteraard had hij ook zijn vrouw. Ook de dochter was 

opgestaan en zei: “Ik heb de stoof aangestoken. Kijk, buiten lopen er zoveel rendieren.” 

(5.1) […] (5.2) – (7.4) We zien driehonderd rendieren voorbijlopen en ze zijn druk aan 

het grazen. De ene is wit, de ene is zwart en nog een andere is bont, allemaal 

verschillende rendieren. Alle hindes zijn heel mooi en hebben ook kalfjes. Tussen de 

rendieren lopen ook bokken rond. Maar het meisje zegt nu: “Wel, waarom zit je daar? Je 

moet het naar grootmoeder brengen! Breng het snel naar grootmoeder, naar daar moet je 

het brengen! Hier bij jullie aan de oever hebben twee rendieren een sprong gemaakt. Heel 

zacht en vreedzaam.” (7.4) […] (7.5) – (10.7)  Daarna was de jongeman weggegaan langs 

het meer. Hij keek naar zijn pijl en boog die in een zak op zijn slee lagen en ging langs de 

oever van het meer weg. Daar waren drie rendieren met een wild rendier aan het grazen. 

Het waren mannetjes die met een wild rendieren aan het grazen waren. “Ik zag ze en 

begon te lopen en joeg een hert vooruit, ik liep in rondjes. Ik nam mijn boog en schoot 

een keer, een mannetje viel omver.” Het was met zijn boog dat hij schoot, een pistool was 

er niet. Een rendier viel omver en stierf. Hij vilde het rendier en toen hij klaar was haalde 

hij ook het beenmerg uit de beenderen. Hij kuiste het beenmerg en brak het maar 

versneed niets. Zo legde hij het beenmerg in zijn zak. Dan ging hij weer naar de tent van 

grootmoeder. Maar plots was er rook te zien, in de buurt van grootmoeder was er rook 

zichtbaar, bij haar kleine tent. Grootmoeder bleek nog in leven te zijn. (10.8) – (10.9) 

[…] (10.10) – (13.9) Grootmoeder zit nu stilletjes bij het vuur dat amper brandt. Ze zit en 

ze huilt. “Mijn zoon is eraan gestorven. Waar is hij toch heen?” denkt ze heel diep na. Hij 

opende de deur heel heftig en grootmoeder schrok. ’t Is te zeggen; ze viel neer en daar 

stond ze dan met een open mond. Hij duwde het beenmerg vooruit. Daarna smeerde hij 
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haar gezicht in met het beenmerg en zei: “Mijn vader, mijn moeder, iedereen, het hele 

gezin is gestorven. Zo’n dood laat ik mijn grootmoeder niet sterven, ik neem haar mee 

met mij naar huis. Laat daar geen kwade geesten meer zijn! Grootmoeder hoedt met mij 

geen kudde rendieren.” Maar de vrouw was nog in leven en ze zei: “Mijn kleinzoon is 

waarschijnlijk gestorven. Vanwaar komt hij? Zo rustig en mooi gekleed. Wie heeft jou 

die kledij gegeven?” Hij antwoordt daarop: “Ik ben getrouwd. Wel, ik ben nog in leven, 

laten we naar mijn huis gaan.” En daarop zegt die vrouw weer: “Ja, we gaan hier eerst de 

tent afbreken. We gaan de tent afbreken maar de diervellen laten we achter. Niemand zal 

iets moeten dragen, ik heb zelf een tent en een vrouw, ik heb er alles.” 
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4. Nabeschouwing 

 

4.1 Vergelijkende analyse 

 

Aangaande de vergelijkende analyse moet ik concluderen tot mijn aantekeningen het best 

aansluiten bij de werken van Stern (2005, 2009, 2012). Dit hoeft eigenlijk niet te verbazen 

aangezien deze bronnen van veel recentere oorsprong en ook veel diepgaander zijn dan 

Chelimskij (1987, 2000) en Wurm.(1992, 1996). Zo is er bijvoorbeeld het pronominaal 

systeem dat Chelimskij poneert maar door mij nergens kan bevestigd worden, integendeel, het 

werd door mij eerder tegengesproken. Vooreerst heb ik geen van de genoemde vormen voor 

de eerste en tweede persoon meervoud kunnen optekenen en ook concretiseringen van een 

dualis heb ik niet gevonden. Vervolgens lijken bij de derde persoon enkelvoud de vormen они 

en его volledig verdrongen door он en, in minder mate, она. Tot slot lijkt er ook op de 

vormen voor de eerste en tweede persoon enige druk van het SR te staan. In tegenstelling tot 

claims van Chelimskij, Wurms en Stern komen de vormen я en ты niet zelden voor. De reden 

hiervoor moet ongetwijfeld gezocht worden bij de recente invloed van het SR op de sprekers 

van het TPR. Het pronominaal systeem dat Stern (2012: 422) voorstelt lijkt aldus veel beter 

aan te sluiten bij mijn bevindingen. De tweede persoon meervoud вы heb ik niet kunnen 

vaststellen, wat op zich niet hoeft te verbazen. In de hele tekstcorpus van Stern (2012: 420) 

komt deze vorm slechts drie keer voor. In de genitiefvorm у вас heb ik de tweede persoon 

meervoud wel kunnen attesteren. 

 Wat betreft het gebruik van naamvallen is het inderdaad zo dat in mijn fragment gebruik 

wordt gemaakt van de bijzondere место-constructie en het achterzetsel мера. In die zin 

komen zowel de werken van Chelimskij, Wurm en Stern overeen met mijn conclusies. De 

achterzetsels месте en сторона heb ik niet kunnen attesteren maar dat heeft als oorzaak 

ongetwijfeld de beperkte omvang van het audiofragment. Ook valt op dat correct gebruik van 

naamvallen steeds frequenter wordt; voorbeelden daarvan zijn под землёй, c зубами, с 
женой, луком en со мной. Sommige van deze vormen worden door Stern (2012) besproken, 

maar de meesten komen bij geen enkele auteur aan bod. In dit opzicht is ook het possessieve 

voornaamwoord бабушкин (21) een voorbeeld, het wordt immers door geen van de auteurs 

beschreven. Het lijkt er dus op dat de beweringen van Wurm, Chelimskij en Stern (2005) 

ingehaald worden door de invloed van het SR. De beschrijving die Stern in (2012) geeft sluit 

beter aan bij mijn bevindingen en geeft een beter beeld van het gebruiken van de naamvallen. 

 Het gebruik en de vorm van substantieven en adjectieven komt grotendeels overeen met 

mijn opmerkingen. De opmerkingen van Chelimskij (2000: 385) over het gebruik van много 

en се konden door mij geenszins worden bevestigd, integendeel. Се komt voor in zowel ad- 

als postnominale posities en kan niet enkel de betekenis van loutere meerderheidsmarkeerder 
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hebben en stemt daarmee overeen met de conclusies van Stern (2012: 444-445). Много heb ik 

slechts in postnominale positie kunnen aantreffen. 

 Het gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden komt volledig overeen met Stern 

(2005, 2012). Naast это en эти wordt ook тут aangewend om de functie van aanwijzend 

voornaamwoord te vervullen. De beschrijving door Chelimskij (2000: 387) lijkt veel te 

beknopt om alle aspecten en gebruik van het aanwijzend voornaamwoord te dekken, Wurm 

besteed geen aandacht aan het aanwijzende voornaamwoord. 

 Over de uitspraak kan ik zeggen dat er inderdaad veel voorbeelden zijn die de 

beweringen van Wurm, Chelimskij en Stern ondersteunen. Alle door hen genoemde 

kenmerken vertonen zich op de een of andere manier in mijn audiofragment. Langs de andere 

kant, echter, is er nagenoeg voor elk voorbeeld ook wel een tegenvoorbeeld te vinden en 

heerst er op het gebied van de fonetiek grote willekeur. Woorden kunnen meermaals op 

verschillende manieren gerealiseerd worden: volgens het TPR, volgens het SR of nog op een 

andere manier. De door mij geattesteerde klankverandering van [tʃ] naar [t] werd door geen 

van de auteurs besproken. 

 Voor de woordenschat ten slotte kan ik zeggen dat mijn bevindingen over het algemeen 

overeenstemmen met de materialen. De woordenschat is overduidelijk gebaseerd op het SR en 

slechts een beperkt aantal woorden is afkomstig uit het Nganasaans, Dolgaans of nog een 

andere taal. In mijn fragment zijn чанга en нюк hiervan voorbeelden. De woorden die door 

Chelimskij (2000: 283) vernoemd worden zoals ураха en падерка heb ik niet kunnen 

attesteren. Dat zou kunnen liggen aan de beperkte omvang van deze paper, maar ook aan de 

toenemende invloed van het SR en bijgevolg de verdringing van woorden uit de inheemse 

talen door Russische woorden. 

 

4.2 Vertaling 

 

Over het resultaat van mijn vertaling, die reeds getoond is in 3.3. kan ik zeggen dat ik zeker 

niet ontevreden ben, hoewel ik soms het gevoel had dat ik meer had kunnen doen. Het is zeker 

een nadeel geweest geen goede kennis te hebben over de inheemse talen zoals het Nganasaans 

en Dolgaans. Ook had ik geen woordenboeken van deze talen ter mijner beschikking. Zulke 

woordenboeken zijn eerder zeldzaam en bevinden zich meestal in bibliotheken ergens in 

Rusland. Het online-woordenboek Nganasaans-Russisch bleek te beperkt om mij van dienst te 

kunnen zijn. 

 Het grote probleem bij de vertaling bleek de dubbelzinnigheid en onduidelijkheid. Dat 

zijn eigenschappen die eigen zijn aan een pidgin, het is namelijk een incomplete en beperkte 

taal. Voor een vertaler van een pidginfragment impliceert dit echter dat er zodanig veel 

mogelijke interpretaties en onduidelijkheden over grammaticale functies zijn, dat hij enkel 

kan gissen naar de werkelijke betekenis. Om de juiste betekenis te kunnen bepalen bleken 
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voornamelijk de werken van Chelimskij en Wurm ontoereikend om een passende vertaling te 

formuleren, of tenminste enkele mogelijke interpretaties. Daartegenover staan de werken van 

Stern die bij de lezing van het fragment veel meer hun waarde hebben getoond. Voornamelijk 

de woordenlijst uit Stern (2012) is voor mij van grote hulp geweest, alsmede de hoofdstukken 

die de grammaticale eigenschappen behandelen. Toch moet ik hierbij een kanttekening 

plaatsen: voor zover ik weet, is (2012) van Stern momenteel enkel beschikbaar in het Duits en 

dat heeft toch gevolgen voor mij gehad. Aangezien ik het Duits niet machtig ben, heb ik het 

dubbele gevoel dat dit boek voor mij zowel toegankelijk als niet toegankelijk was. Het is waar 

dat Nederlandstaligen gemakkelijker het Duits kunnen begrijpen, zelfs zonder enige gedegen 

kennis van de taal. Ik heb echter gemerkt dat die veronderstelling vooral opgaat voor 

alledaagse onderwerpen of lichte literatuur. Wanneer het evenwel gaat over diepgaande 

wetenschappelijke literatuur en een daarmee overeenkomstig taalgebruik is deze redenering al 

heel minder toepasbaar. Om deze reden heb ik het gevoel gehad dat ik mijn aandacht beter 

kon richten op bronnen in het Russisch of Engels. In de mate van het mogelijk heb ik 

geprobeerd om deze bron te gebruiken maar dat is zeker niet altijd een sinecure geweest. Tot 

slot kan ik zeggen dat de paper van Urmančieva uit (2010) in veel gevallen zelfs bruikbaarder 

bleek dan Chelimskij en Wurm. 

 In het algemeen moet ik zeggen dat ik niet ontevreden kan zijn over mijn vertaling.  

Voor het overgrote merendeel heb ik een vertaling kunnen opgeven, of op zijn minst de 

mogelijkheden van verschillende interpretaties besproken, hetgeen ook mijn doelstelling was. 

De uitingen waarvoor ik geen vertaling heb kunnen vinden, zullen altijd een open vraag 

blijven en voorwerp voor mogelijk verder onderzoek uitmaken. 



60 

 

 



61 

 

5. Bibliografie 

 

Adendorff, Ralph 

1995 Fanakalo in South Africa. In: R. Mesthrie (ed.), Language and Social History: 

Studies in South African Sociolinguistics: 176-192. Kaapstad: David Philip 

Publishers. 

 

Adendorff, Ralph 

2002 Fanakalo: a pidgin in South Africa. In: R. Mesthrie (ed.), Language in South Africa: 

179-198. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Bakker, Peter 

1995 Pidgins. In: J. Arends, et al. (eds.), Pidgins and Creoles: an Introduction: 25-39. 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.  

 

Brockhaus, Friedrich A. & Efron Il’ya A. 

1890 – Encyklopedičeskij Slovar‘ Brokgauza I Efrona. Sint-Petersburg. Online. 

1907 Geraadpleegd op 9 augustus 2013. Beschikbaar via: http://www.vehi.net/brokgauz/ 

 

Campbell, Lyle 

1997 American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: 

Oxford University Press. 

 

Chelimskij, Evgenij A. 

1987 “Russkij Govorka Mesto Kazat’ Budem” (Tajmyrskij Pidžin). In: I. Bardul’ & V. 

Belikov, Vozniknovenie i funkcionirovanie kontaktnych jazykov: 84-93. Moskou: 

Nauka. 

 

Chelimskij, Evgenij A. 

1997 Nganasan. In: D. Abondolo, The Uralic Languages: 482-515. London: Routledge.  

 

Chelimskij, Evgenij A. 

2000 “Govorka” – Tajmyrskij Pidžin na Russkoj Osnove. In: E. Chelimskij, 

Komparativistika, Uralistika. Lekcii i Stat’i: 378-395. Moskou: Jazyki Russkoj 

Kul’turi. 

 

 

 



62 

 

Gusev, Valentin Yur’evič 
2012 O Proischoždenie Nekotorych Ėlementov Govorki (Russkogo Tajmyrskogo Pidžina). 

Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogičeskogo Universiteta 16/1: 106-109. 

 

Holm, John 

2000 An Introduction to Pidgins and Creoles. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Jahr, Ernst Håkon 

1996 On the Pidgin Status of Russenorsk. In: E.H. Jahr & I. Broch (eds.), Language 

Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact Languages: 107-122. Berlijn: 

Mouton de Gruyter. 

 

Jahr, Ernst Håkon 

2005 Russenorsk: Language contact in Scandinavia in the 19th century. In: O. Bandle, et 

al. (eds.), The Nordic languages: an international handbook of the history of the 

North Germanic languages (Vol. 2): 1538-1541. Berlijn: de Gruyter. 

 

Makhudu, K.D.P. 

2002 An Introduction to Flaaitaal (or Tsotsitaal). In: R. Mesthrie (ed.), Language in South 

Africa: 398-406. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Silverstein, Michael 

1996 Dynamics of Linguistic Contact. In: W.C. Sturtevant (ed.), Handbook of North 

American Indians (Vol. 17: Languages): 117-136. Washington: Smithsonian 

Institute. 

 

SRNG (Slovar’ Russkich Narodnych Govorov) 

1970 Vypusk Šestoj: Vyrostok – Gon. Leningrad: Nauka. 

 

1972 Vypusk Sed’moj. Gona – Depet’. Leningrad: Nauka. 

 

1979 Vypusk pjatnadcatyj. Kortusy – Kydeliuški. Leningrad: Nauka. 

 

1981 Vypusk Semnadcatyj. Lesnokamennyj – Masleničat’. Leningrad: Nauka 

 

Stern, Dieter 

2005 Taimyr Pidgin Russian (Govorka). Russian Linguistics 29/3: 289-318. 

 



63 

 

Stern, Dieter 

2009 The Tajmyr Pidgin Russian Morphology Enigme. International Journal of  

 Bilingualism. 13/3: 378-395. 

 

Stern, Dieter 

2012 Tajmyr-Pidgin-Russisch. Kolonialer Sprachkontakt in Nordsibirien. Berlijn: Studies 

On Language And Culture In Central And Eastern Europe. 

 

Todd, Loreto. 

1990 Pidgins and Creoles. Londen: Routledge. 

 

Ubrjatova, E. I. 

1985 Yazyk Noril’skich Dolgan. Novosibirsk: Nauka. 

 

Urmančieva, Anna Yu. 

2010 Govorka: Primer Strukturno Smešannogo Jazyka. Slavica Helsingiensa 40: 179-198. 

 

Vladimir Dal’ 

1863 – Tolkovyj Slovar’ Živogo Velikorusskogo Jazyka. Sint-Petersburg. Online. 

1966 Geraadpleegd op 18 augustus 2013. Beschikbaar via: 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Даля/ 
 

Vserossijkaja Perepis’ Naselenija 

2010 Tom 4: Nacional’nij Sostav i Vladenie Jazykami, Graždanstvo. Federal’naja Služba 

Gosudarstvennoj Statistiki. Online. Geraadpleegd op 16 juli 2013. Beschikbaar via: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

 

Wurm, Stephen A. 

1992 Some Contact Languages and Pidgin and Creole Languages in the Siberian Region. 

Language Sciences 14/3: 249-285. 

 

Wurm, Stephen A. 

1996 The Taimyr Peninsula Russian-based Pidgin. In: E. H. Jahr & I. Broch (eds.), 

Language Contact in the Arctic: Northern Pidgins and Contact Languages: 79-90. 

Berlijn: Mouton de Gruyter 



64 

 

 


