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Samenvatting 
 

Klinkerharmonie in twee dialecten van het Even: productie en 

perceptie 
 

Het onderwerp van dit proefschrift is de analyse van de klinkersystemen van twee 

dialecten van het Even, een bedreigde Noord-Toengoezische taal die gesproken wordt in 

Oost-Siberië. Het onderzoek is gebaseerd op analyses van zowel akoestische data als 

perceptie-experimenten.De data werden verzameld tijdens veldwerk in het Bystraja-

district in Centraal-Kamchatka, en in het dorp SebjanKüöl in Jakoetië.De dialecten van 

BystrajaenSebjanworden gesproken in de periferie van het Even-sprekende gebied, en 

liggen bijna tweeduizend kilometer van elkaar vandaan. Beide worden beïnvloed door 

contact met de aangrenzende talen.In de dialecten die hier onderzocht worden, zijn 

gemeenschappelijke tendensen waarneembaar in de historische samenval van 

klinkersmaar tegelijkertijd zijn er duidelijke verschillen in de rol die medeklinkers 

spelen bijklinkerharmonie. 

Even staat bekend als een Toengoezischetaal met een robuust systeem van 

klinkerharmonie.De centrale vraag van mijn proefschrift is hoeveel klinkeropposities er 

zijn in deze dialecten, en wat de aard is van hetkenmerk dat ten grondslag ligt aan de 

oppositie tussen de harmonische sets.In eerder onderzoek werd dit kenmerk 

geanalyseerd als faryngalisering, en later als [±ATR].De akoestische data van het Even 

van Bystraja en Sebjan ondersteunen echtergeen van beide analyses.Op basis van de data 

kan voor slechts één akoestische parameter een consistent patroon worden vastgesteld, 

namelijk voor F1, die fonologisch geïnterpreteerd kan worden als [±hoogte]. Relatieve 

hoogte is daarom de belangrijkste onderscheidende factor voor de harmonische 

klinkersets (waarbij de lage klinkers eerder geanalyseerd werden als gefaryngaliseerdof 

[-ATR]).Er is slechts een uitzondering op dit patroon: in de akoestische data van het 

Sebjan-dialect neem ik een duidelijke samenval (merger) waar van de hoge voorklinkers 

van de verschillende sets tot een enkel foneem /i/. 

Het akoestische onderzoek wordt aangevuld door perceptiedata.De resultaten 

van de perceptie-experimenten, die gebaseerd waren op minimale paren of op quasi-

minimale paren, laten in beide dialecten een lage herkenningsscore zien voor de stimuli 

die een hoge klinker bevatten, terwijl de aanwezigheid van /e/ en /a/ in het suffix van een 

woord een correcte herkenning bevordert.Dit geeft aan dat er perceptiefvoor de hoge 

klinkers geen harmonische oppositie is, d.w.z. de harmonische paren van hoge klinkers 

zijn samengevallen.Bovendien zijn er in het dialect van het Bystraja district bepaalde 

medeklinkers die functioneren als perceptief signaal om de harmonische set van een 

woord te bepalen: woorden waarin liquidae of velaire/uvulaire stemloze obstruenten 

voorkomen, werden aanzienlijk beter herkend dan woorden die andere medeklinkers 

bevatten.Met andere woorden, het systeem van klankharmonie in het Bystraja Even dat 

voorheen gebaseerd was op klinkers, verandert langzaam in een systeem dat gebaseerd is 

op de oppositie van medeklinkers. 



 

Op het eerste gezicht lijken de resultaten van de perceptie-experimenten in 

tegenspraak te zijn met de resultaten van het akoestische onderzoek. Deze schijnbare 

contradictie kan echter worden verklaard door de aanname, dat de klinkersystemen 

geherstructureerd zijn doordat bepaalde klanken bijna zijn samengevallen (near-

mergers). Daarom stel ik voor om de hoge klinkers het dialect van Bystrajaen de hoge 

achterklinkers in het dialect van Sebjan te beschrijven als bijna-samengevallen klanken. 

Ook toon ik aan dat er een zekere variatie bestaat tussen sprekers in het gebruik van deze 

bijna-samengevallen klanken en volledig-samengevallen klanken in de data van beide 

dialecten. 

 

 

 


