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SAMENVATTING 

 

De segmentale en suprasegmentale fonologie van het Nambikwara do Campo (Zuid-

Nambikwara) 

 

Dit werk bevat een beschrijving van de segmentele en suprasegmentele 

fonologie van het Nambikwara do Campo dat deel uitmaakt van de Zuidelijke tak 

van de Nambikwara taalfamilie, een van de 41 overlevende taalfamilies in Brazilië. 

Nambikwara do Campo wordt gesproken door de inheemse groepen Kithãulhu, 

Halotesu, Sawentesu en Wakalitesu (Telles, 2002), die wonen in de inheemse 

reservaten Nambikwara en Sapezal, in de Cerrado regio van de deelstaat Mato 

Grosso. 

Het Nambikwara do Campo is een fonologisch complexe taal met een 

ingewikkelde fonetisch-fonologische interface en met fonologische processen die 

interageren met verschillende aspecten van de grammatica. Voor de  beschrijving 

van de fonologie van het Nambikwara do Campo heeft de onderzoeker gebruik 

gemaakt van een corpus van ongeveer 100 uren geluidsopnames verzameld in situ in 

2017. 

De inleiding van het boek presenteert de onderzoeksdoelstellingen en het 

theoretische kader van het onderzoek,  de methodologie die is gehanteerd bij het 

verzamelen en analyseren van de empirische gegevens en een overzicht van de 

morfologie van het verbale en nominale woord. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van 

de gebruikte informanten en situeert het Nambikwara do Campo in het geheel van 

talen die de Nambikwara taalfamilie vormen. Hoofdstuk 2 behandelt de segmentale 

fonologie van het Nambikwara do Campo. Hoofdstuk 3 bestaat uit twee delen. Het 

eerste deel beschrijft de lettergreepstructuur, waarvan de mogelijkheden zijn 

samengevat in de formule (C) V (C) (C) waarin de klinker (V) verplicht is en de 

medeklinkers (C) optioneel. Het rijm bestaat uit maximaal drie posities en complexe 

onsets zijn niet toegestaan. Het tweede deel is gewijd aan de fonologische processen 

van het Nambikwara do Campo, waaronder assimilatie, deletie, epenthese, 

palatalisering, consonant coalescentie, versterking, aspiratie, pre-oralisering van 

nasale consonanten, klinkerverlenging en reduplicatie. Hoofdstuk 4 is eveneens 

onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel analyseert het woordaccent van de taal, 

dat voorspelbaar is in wortels en lexicaal gecodeerd is in grammaticale morfemen. 

Het stresssysteem van de taal is gevoelig voor het gewicht van de lettergreep. Het 

tweede deel van het hoofdstuk behandelt het toonsysteem. De taal heeft twee 

fonologische toonregisters, hoog en laag, die in een lettergreep kunnen worden 

gecombineerd tot stijgende en dalende contourtonen. De woordprosodie is van het 

gemengde type, zowel woordaccent als toon moeten als onafhankelijke en deels 

onvoorspelbare systemen worden erkend. Het laatste hoofdstuk vat de resultaten 

samen die zijn voortgekomen uit de analyses en beschrijvingen in de voorafgaande 

hoofdstukken.  

Voor wat betreft het theoretische kader zijn de analyses gebaseerd op 

beschrijvingstechnieken zoals beschreven in Hyman (1975) en Lass (1984) en 

gemodelleerd in het formalisme van de niet-lineaire fonologische theorieën, zoals de 

autosegmentele en prosodische fonologie en de featuregeometrie, zoals voorgesteld 

in Goldsmith (1995), Spencer (1996), Clements en Hume (1995), onder anderen. 



Eerdere studies over de talen van de Nambikwara familie zijn ook in aanmerking 

genomen, waaronder Price (1976), Lowe (1999), Kroeker (2001, 2003), Telles 

(2002), Eberhard (2009) en Braga (2017). 
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