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 Het onderzoeksdoel van dit proefschrift is de beschrijving van de 
morphosyntaxis van het Plains dialect van het Cree, een in Canada 
gesproken Indianentaal van de Algonkische familie. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de manieren waarop semantische, pragmatische en 
syntactische functies wel of niet tot uiting worden gebracht. Binnen deze 
functionele benadering worden de voor het Cree specifieke vormen van de 
twee in taal meest voorkomende morphosyntactische bestanddelen, 
woordvolgorde en casusmarkering, besproken. Dit is van bijzonder belang 
voor de syntactische theorie, gezien het feit dat het Cree, en de Algonkische 
talen in het algemeen, gewoonlijk worden gekarakteriseerd als talen met 
vrije woordvolgorde zonder enige casusmarkering. In tegenstelling tot dit 
“traditionele” gezichtspunt wordt aangetoond dat zowel casusmarkering 
(oftewel “rol-indexering”) als woordvolgorde zeer belangrijke functies in de 
zinsbouw van het Cree vervullen, zelfs als die niet voorkomen in een vorm 
die meer bekend is aan diegenen wier voornaamste referentiepunt de Indo-
Europese taalfamilie is. 
 Nadat in hoofdstuk 1 de belangrijkste syntactische kenmerken van het 
Cree, en het Cree zelf, zijn besproken, richt Deel I zich op het 
werkwoordelijke kruisverwijzingssysteem van de Algonkische talen en in 
het bijzonder de vorm en functie van het Direct-Inverse alignment systeem. 
Hoewel dit system al in het verleden beschreven is, tracht de bijzondere 
functionele benadering die hier geboden wordt de Inverse te verklaren, en 
aan te tonen hoe de interactie tussen semantische en pragmatische noties de 
behoefte aan een derde laag van syntactische functies geheel en al overbodig 
maakt, een gevolgtrekking die in het tweede en derde hoofdstuk ondersteund 
wordt. Door een ingewikkelde werkwoordelijke, i.p.v. naamwoordelijke, 
aanduiding van persoon, getal en rol (een aanduiding die zelf semantische 
functies, bezieldheid en prototypische persoonsrangschikking omvat) wordt 
het Direct-Inverse systeem gekarakteriseerd als het functionele Algonkische 
equivalent van een casusmarkeringssysteem. Zoals het geval is in veel talen 
met sterke casusmarkerende kenmerken, staat het Direct-Inverse systeem 
klaarblijkelijk een grotere vrijheid van constituentenvolgorde toe, een 
onderwerp dat in the tweede helft van dit werk wordt aangesneden. Naast 
een overzicht van het Direct-Inverse systeem toont hoofdstuk 2 ook het 
alomvattende belang aan van het bezieldheidsonderscheid binnen de 
grammatica van het Plains Cree en heranalyseert het het gehele 
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werkwoordssysteem in dit licht. 
 Binnen taalvergelijkend onderzoek wordt woordvolgorde gewoonlijk 
behandeld in termen van de plaatsing van subject en object, maar als men 
geen beschikking heeft over zulke functies worden de feitelijke factoren die 
de woordvolgorde in het Cree bepalen aanzienlijk ingewikkelder. Na iets van 
deze ingewikkeldheid naar voren te hebben gebracht, beschrijft Deel II een 
aantal semantische, syntactische en pragmatische beperkingen op de 
woordvolgorde van het Cree en bouwt het een aantal volgordeschema’s op 
voor clausale en extra-clausale constituenten. Zoals men van een taal met 
zogenaamde “vrije woordvolgorde” kan verwachten, blijken de 
Pragmatische Functies van Topic, Focus en Contrast, alsmede een 
verscheidenheid aan extra-clausale functies, van bijzonder belang te zijn om 
de woordvolgorde in het Cree te begrijpen. 
 Hoofdstuk 4 toont aan hoe de woordvolgorde in het Plains Cree kan 
variëren, en begint ook beperkingen op deze verscheidenheid te formuleren 
binnen de semantische interpretatie van mogelijk ambigue argumenten bij 
het werkwoord. Dit wordt vergemakkelijkt door de ontwikkeling van een 
woordvolgordeschema binnen Functional (Discourse) Grammar, en een 
overzicht van postverbale constituenten. Hoewel de syntactische functies van 
subject en object geen noodzakelijke rol spelen binnen de zinsbouw van het 
Plains Cree, laat hoofdstuk 5 toch enige in het oog springende syntactische 
beperkingen op de woordvolgorde zien. Hieronder vallen de plaatsing van 
een oblique constituent direct voor het werkwoord in het midden van een zin 
(PM), de extra-clausale positie van nevenschikkers en onderschikkers, en het 
mogelijke belang van de tweede positie in een zin (P2). Hoofdstuk 6 zet deze 
bespreking voort door de interactie aan te tonen van een optionele P2 met het 
cardinale belang van de zinsinitiële positie (P1). P1 kan bezet worden door 
een verscheidenheid aan pragmatisch gemotiveerde constituenten, waaronder 
Focale elementen in zowel vragende als cleft-focus constructies, en 
verschillende soorten Topics , waaronder werkwoordelijke argumenten en 
tijdsbepalingen. In beide gevallen is het de pragmatische functie Contrast die 
vaak bijdraagt aan een zinsinitiële plaatsing. Pragmatische functies, 
waaronder Orientatie (of dit nu Topics zijn dan wel bepalingen van tijd of 
plaats) en Clarificatie, alsmede Vocatief, blijken ook belangrijk te zijn in het 
overzicht van extra-clausale constituenten en hun relatieve volgorde, zowel 
zinsinitieel als zinsfinaal. Hoofdstuk 6 wordt besloten met een samenvatting 
van de woordvolgordeschema’s voor zowel zinnen als voor extra-clausale 
constituenten die in Deel II aan de orde zijn gekomen. Tenslotte worden in 
hoofdstuk 7 algemene gevolgtrekkingen en suggesties voor verder 
onderzoek aangeboden. 
 




