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Dit proefschrift bevat een beschrijving van het Thangmi, een Tibeto-
Birmaanse taal die in het oosten van het Koninkrijk Nepal gesproken wordt, 
voornamelijk in de districten Dolakhā en Sindhupālcok, alsook in het district 
Darjeeling van de Indiase deelstaat West-Bengalen. Deze grammatica 
beschrijft in hoofdzaak het dialect van Dolakhā. Eveneens worden 
belangwekkende afwijkingen besproken die het dialect van Sindhupālcok 
kenmerken. Hoewel de Thangmi als groep ruim veertigduizend mensen 
vertegenwoordigt, telt het Thangmi heden ten dage slechts zo’n 
twintigduizend sprekers. Het Thangmi is een Tibeto-Birmaanse taal die 
nauw aan het Newaars en het Barām verwant blijkt te zijn. Tezamen vormen 
deze talen de ‘Newarische’ groep. Het Thangmi is ook verwant aan de 
zogenaamde ‘complex pronominaliserende’ Kiranti talen, die samen met het 
Newarisch de ‘Mahākirāntī’ tak van de Tibeto-Birmaanse taalfamilie 
vormen. De Thangmi noemen zichzelf Thangmi. De sjamanen noemen de 
eigen groep echter Thani, terwijl de Thangmi in het Nepalees steeds Thami 
genoemd worden. 
 Dit boek bevat een grammaticale analyse, vijfenveertig geanalyseerde 
teksten met vertaling en morfeemanalyse, een Thangmi-Engels-Nepalees 
woordenboek en een overzicht van de verwantschapstermen van het 
Thangmi, afgesloten met een bibliografie. Deze taalbeschrijving is 
gebaseerd op veldwerk dat tussen 1997 en 2004 uitgevoerd is tijdens 
verschillende bezoeken aan Nepal en het district Darjeeling. De 
grammaticale analyse is onderverdeeld in zeven hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk behandelt de verschillende historische classificaties van het 
Thangmi binnen het Tibeto-Birmaans en besteedt aandacht aan lexicale 
overeenkomsten tussen het Thangmi en het Newaars. Hoofdstuk 2 biedt een 
kennismaking met de Thangmi en hun cultuur en bevat ook een 
samenvatting van eerder onderzoek naar het Thangmi. Ook worden Thangmi 
plaatsnamen, stammen, verwantschapstermen, mythologie en geschiedenis 
besproken. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Hoofdstuk 3 behandelt het foneemsysteem en de fonologie, en 
hoofdstuk 4 de morfofonologie. Hoofdstuk vijf behandelt de 
naamwoordelijke vormleer, woordklassen en afleiding. De morfologie van 
het Thangmi maakt veelvuldig gebruik van achtervoegsels. Het Thangmi 
vertoont geen grammaticaal geslacht en de nomina vertonen geen 
congruentie met adjectieven. Kenmerkend voor het Thangmi is de 
complexiteit van de werkwoordsmorfologie, die in hoofdstukken 6 en 7 
behandeld wordt. Hoofdstuk 6 bevat een morfologische analyse van de 
simplexvormen van het werkwoord. Simplicia zijn onover-gankelijke, 
overgankelijke en wederkerige werkwoordsvormen die congruentie met één 
of meer actanten vertonen en een tijdsmorfeem bevatten. Complexe 
werkwoordsvormen, waartoe ook de perifrastische constructies gerekend 
worden, imperativi en aanverwante modi vormen het onderwerp van 
hoofdstuk 7. In dit hoofdstuk worden de gerundia en twee onovergankelijke 
werk-woorden die corresponderen met het Nederlandse werkwoord ‘zijn’ 
besproken. Het Thangmi kent de syntactische volgorde SOV, net als de 
overige Tibeto-Birmaanse talen met uitzondering van het Chinees en het 
Karen. 
 


