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Samenvatting 
 

 Dit thesis bevat een vergelijkende en diachrone beschrijving van vijf 

Maya-talen gesproken in Mexico en Guatemala: Cholti ' Ch'orti ', Chontal van 

Acalán, modern Chontal en Chol. Deze talen, die deels zijn uitgestorven (Cholti ' en 

Chontal van Acalán ) of volgens de UNESCO criteria behoren tot de categorie van 

ernstig bedreigde (modern Chontal ) of kritisch bedreigde (Ch'orti ') talen maken 

deel uit van dezelfde taalgroep, de Cholan talen.
3
 Dit werk, dat voornamelijk is 

gebaseerd op door onszelf verzamelde taaldata, heeft een tweeledig doel: het 

realiseren van een completere beschrijving van elk van deze talen door middel van 

een vergelijkende aanpak, alsook het reconstrueren van de proto-morfologie van 

deze agglutinerende talen. De exploratie van het verleden van de Cholan talen  is 

bovendien belangrijk omdat deze groep nog een andere taal bevat die van grote 

importantie is binnen de Maya familie, de taal van het Precolumbiaanse hiërogliefen 

schrift. Het inleidende hoofdstuk van deze dissertatie bevat dan ook een 

samenvatting van onze kennis van de geschiedenis van de Cholan volkeren in het 

Maya gebied sinds het begin van onze jaartelling. 

 In een eerste taalkundige deel richten we ons op de synchrone (hoofdstuk 

1) en diachrone  (hoofdstuk 2) fonologische systemen van deze talen die worden 

gekenmerkt door uiteenlopende ontwikkelingen als gevolg van het relatief recente 

verlies van de klinkerlengte oppositie. In hoofdstuk 3 presenteren we de 

verschillende morfologische systemen van deze taalgroep, vooruitlopend op de 

morfologische analyse die wij in de rest van de studie verder ontwikkelen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de belangrijkste morphosyntactische kenmerken van de 

Cholan talen, waaronder hun agglutinerende morfologie, de ergatieve morfosyntaxis 

of gespleten ergativiteit, de hoofdmarkering en hun omnipredicatieve karakter. In dit 

hoofdstuk bespreken wij tevens de verschillende woordsoorten en wortelklassen die 

we voor deze talen onderscheiden. In de laatste twee hoofdstukken van dit boek 

analyseren we zo uitgebreid mogelijk het nominale (hoofdstuk 5) en verbale 

(hoofdstuk 6) systeem door te focussen op de inflectionele en derivationele 

morfologie en op de verschillende afgeleide vormingen die aan deze twee 

hoofdcategorieën zijn gerelateerd. De Appendix van dit proefschrift biedt een 

synthese van alle markeerders en morfologische patronen die zijn besproken in de 

hoofdtekst en die iets minder dan 200 items vertegenwoordigen . 
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 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ 




