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SAMENVATTING  

 

 Deze studie bevat een beschrijving en analyse van de fonologie 

van het Saynáwa, een taal die deel uitmaakt van de Pano taalfamilie. 

Saynáwa wordt gesproken door 7 Indianen die behoren tot de 

etnische groep van de Saynáwa / Jamináwa, die leeft in de Terra 

Indígena Jamináwa do Igarapé Preto, in de stad Cruzeiro do Sul in de 

deelstaat Acre, Brazilië. De groep telde 86 personen volgens een 

telling uit 2010. 

Het Saynáwa is ernstig met uitsterven bedreigd. Behalve het 

kleine aantal sprekers, die allen ouder zijn dan 50 jaar, wordt de taal 

niet meer doorgegeven aan nieuwe generaties Saynáwa / Jamináwa.  

Om de fonologische structuur van Saynáwa te bestuderen 

voordat deze taal zal zijn verdwenen hebben we veldonderzoek 

uitgevoerd in 2008 en 2010 met de hulp van de laatste sprekers van de 

taal, als voorbereiding op het hier gepresenteerde onderzoek. 

Dit boek bestaat uit een inleidend deel en drie hoofdstukken. 

De inleiding beschrijft de interne classificatie van de Pano 

taalfamilie. Wij stellen voor om de Saynáwa in te delen als lid van de 

Cabeceiras subgroep, naast talen als het Kaxinawá en het Jamináwa. 

Tevens geven wij een algemene beschrijving van de Saynáwa / 

Jamináwa etnografie. 

De hoofdstukken 1, 2 en 3 hebben specifiek betrekking op de 

fonologie van het Saynáwa. 

In hoofdstuk 1 inventariseren wij de klinker en  medeklinker 

systemen en geven we een akoestische analyse van een aantal klinkers 

en medeklinkers. Hiernaast beschrijven we de lettergreepstructuur en 

de regels voor resyllabificatie. 

In Hoofdstuk 2 bestuderen we de metrische structuur en het 

accent, en identificeren we de belangrijkste prosodische domeinen. 

We tonen bovendien de invloed van de prosodie op het klinkersysteem 

en op de fonologie in het algemeen. 

 In hoofdstuk 3 analyseren we de fonologische en 

morfonologische processen van het Saynáwa. Voor wat betreft de 

fonologische processen bespreken we lenitie, klinker verlaging en 

verlenging, neutralisatie, epenthese en assimilatie (klinker nasalering, 

retroflectie etc.). We bepreken tevens de morfologische processen van 

metathese en epenthese, en concluderen dat de prosodie ook van 

belang is voor het begrip van de Saynáwa morfonologie. 


