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Samenvatting
De voorliggende studie bevat de resultaten van een fonologische, morfologische en
syntactische analyse van het Katukina-Kanamari, de taal van een inheems volk van ongeveer
2200 personen, dat woont in de staat Amazonas, Brazilië.
In Hoofdstuk 1 bespreken wij de verschillende voorstellen betreffende de interne
classificatie van de Katukina taalfamilie, waaronder ons eigen voorstel, en de bestaande
taalkundige en antropologische studies over de Katukina en hun taal. Wij geven tevens een
geografische en demografische aanduiding van de verschillende Katukina nederzettingen,
gevolgd door een korte schets van hun kosmologie en mythologie. Tenslotte bespreken wij de
rol van het Katukina in het dagelijkse leven en in het onderwijs.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de fonologie en de morfonologie van het
Katukina. Wij geven een uiteenzetting van het klinkeren medeklinkersysteem, de
fonologische opposities en de fonetische variatie. Vervolgens bestuderen wij de
lettergreepstructuur en de rol van het fonologische woord. Wij geven een overzicht van de
lettergreeptypen en van de distributie van de medeklinkers aan het begin en aan het einde van
de lettergreep. Tenslotte bespreken wij het woordaccent en het accent in de fonologische
frase.
Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de morfologie van het Katukina. Na een korte
typologische definitie bespreken wij de verschillende woordklassen, waarvan er drie
verbuigbaar zijn: de zelfstandige naamwoorden, de werkwoorden en de postposities; de
bijwoorden zijn niet verbuigbaar. Vervolgens geven wij een gedetailleerde uiteenzetting van
de flexionele en derivationele processen van deze taal.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de syntactische structuur van het Katukina. Het is
onderverdeeld in 6 secties: (i) de interne structuur van de woordgroepen, (ii) de syntaxis van
de zin, (iii) bepalingen, (iv) veranderingen in de argumentstructuur, (v) de plaats van het
predicaat in de hiërarchische structuur, (vi) zinstypen. De sectie die is gewijd aan de interne
structuur van woordgroepen bestaat uit twee delen. In het eerste deel presenteren wij de
verschillende typen van woordgroepen en bespreken wij hun gemeenschappelijke
eigenschappen. In het tweede deel gaan we in op de eigenheden van elk van de woordgroepen
afzonderlijk. In de sectie ‘syntaxis van de zin’ bespreken wij de verschillende typen van
predicaten, de interne en externe argumenten en hun gedrag, evenals de adverbiale
woordgroepen en postposities, hun morfologische structuur en hun distributie in de zin. In de
sectie ‘Bepalingen’, die uit twee delen bestaat, bespreken we de woordgroepn die de nietnucleaire grammaticale functies uitoefenen, postpositionele woordgroepen en bijwoorden, in
deze volgorde. De sectie ‘veranderingen in de argumentstructuur’ bevat een beschrijving van
de mechanismen waarmee de argument-structuur van werkwoorden kan worden veranderd.
In de sectie ‘complexe zinnen’ bespreken wij de nevenschikking en onderschikking.
Tenslotte, in de sectie ‘zinstypen’, geven wij een uiteenzetting over de declaratieve, de
imperatieve en de interrogatieve zinnen.

