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Dit proefschrift geeft een omvattende visie op de multimodale constructie van 
perspectieven in citaten. Meta-analytisch onderzoek vormt daarbij de basis voor 
kwalitatieve en kwantitatieve analyses van een omvangrijk corpus van citaten in de 
directe rede in autobiografische verhalen van Amerikaans-Engelstalige sprekers. De 
voornaamste bevindingen zijn dat de sprekers wisselende combinaties van meerdere 
articulatoren gebruiken om geciteerde personages te personifiëren en dat het gebruik 
van deze articulatoren varieert met de context waarin de geciteerde uitingen voorkomen. 
Sprekers blijken, net als gebruikers van een gebarentaal, vaak iconische en multimodale 
communicatiemiddelen te combineren. In dit proefschrift wordt dit op drie manieren 
aangetoond:

Als eerste presenteren we een vergelijkend overzicht van de empirische bevindingen uit 
onderzoek naar de multimodale weergave van perspectief in gebarentalen (binnen dat 
onderzoek aangeduid als Role Shift) en in gesproken talen (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 
volgt een overzicht van de kwalitatieve en kwantitatieve methoden die in dat onderzoek 
zijn gebruikt. Samen geven deze hoofdstukken een overzicht van de huidige stand van 
zaken in het onderzoek naar de multimodale realisatie van perspectief en een analyse van 
de sterke en zwakke punten van de in dat onderzoek gebruikte methoden. 

Vervolgens geven wij een gedetailleerde beschrijving van de op basis van deze 
literatuuranalyse ontwikkelde methodologie van het hier gepresenteerde onderzoek 
(hoofdstuk 4). Hierbij gaan we ook in op de wijze waarop de rapportage van de 
methodologie van het onderzoek naar multimodale communicatie transparant gemaakt 
kan worden. 

In deel II van dit proefschrift (hoofdstukken 5, 6 en 7) rapporteren wij de resultaten 
van drie corpus-analytische studies over de wijze waarop verschillende soorten verbale, 
paraverbale en non-verbale middelen gebruikt worden in de multimodale realisatie van 
citaten in de directe rede in gesproken Amerikaans-Engels. In dit onderzoek worden 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd. Binnen het kwantitatieve 
onderzoek worden statistische modelleertechnieken (GLMER- en GAM-regressies) 
toegepast om de multimodale realisatie van perspectief in kaart te brengen.

Het empirische onderzoek is uitgevoerd op een binnen dit onderzoek verzameld corpus  
van autobiografische verhalen verteld door dyades van moedertaalsprekers van het 
Amerikaans-Engels. Het onderzoek richt zich op natuurlijke narratieven omdat deze de beste 
representatie leveren van de alledaagse expressieve vaardigheden van moedertaalsprekers. 
In het corpus zijn alle in directe rede geciteerde uitingen geïdentificeerd, geclassificeerd 
naar functie en context en geanalyseerd op het gebruik van de verschillende multimodale 
articulatoren. Op basis van het zo gecodeerde corpus van 704 multimodale citaten is 
vervolgens onderzocht hoe de articulatoren individueel en in combinaties bijdragen aan 
de multimodale productie van perspectief in verschillende contexten. 
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Uit ons onderzoek bleek verder dat individuele karaktereigenschappen van sprekers, 
zoals sekse of scores op de schalen van de Interpersonal Reactivity Index (IRI), niet van 
invloed zijn op de productie van multimodale uitingen – een bevinding die in lijn is met 
de literatuur.

Ons onderzoek laat zien (hoofdstukken 5 en 7) dat sprekers verschillende multimodale 
strategieën gebruiken om een perspectiefwijziging in hun narratief te realiseren. Deze 
verschillende strategieën onderscheiden het type citaat dat gerealiseerd wordt (directe 
rede versus fictieve interactie, dwz. gefabriceerde citaten van typische, mogelijke, of 
onmogelijke uitspraken) en de narratieve context van het citaat (een enkel citaat versus 
een geciteerde monoloog versus een geciteerde dialoog). Daarnaast correleren de gebruikte 
nonverbale  strategieën met de aanwezigheid of afwezigheid van een expliciet predicaat.  

Verder toont het onderzoek aan dat de gevonden multimodale strategieën sterk lijken 
op de wijze waarop in gebarentalen perspectiefwisselingen worden weergegeven. Binnen 
onderzoek naar gebarentalen wordt dit verschijnsel benoemd als Role Shift (Quinto-Pozos, 
2007), een techniek die in veel gebarentalen wordt gebruikt om gedachten, gevoelens, 
attitudes, of uitingen van een of meerdere personages uit te drukken, door middel van 
handgebaren of andere lichamelijke articulaties (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 6 tonen we 
aan dat het concept role shift – geoperationaliseerd als het aantal multimodale articulatoren 
dat tegelijkertijd actief is – ook binnen ons corpus geïdentificeerd kan worden en dat het 
concept zelfs gebruikt kan worden om geciteerde personages in een gesproken narratief 
van elkaar onderscheiden.

De gepresenteerde bevindingen tonen aan dat communicatie fundamenteel multimodaal 
is: slechts een zeer beperkt aantal citaten in de directe rede in ons corpus wordt niet 
begeleid door verschillende articulatoren. Verder tonen het onderzoek aan dat sprekers 
van Amerikaans-Engels gebruik maken van verschillende multimodale strategieën 
om perspectief te markeren in spontane narratieven. Deze strategieën maken gebruik 
van meerdere lichamelijke articulatoren in verschillende combinaties, om geciteerde 
personages uit te beelden en aan te geven dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden 
naar het perspectief van een personage. Op deze manier ondersteunt het onderzoek in dit 
proefschrift de hypothese dat iconiciteit een fundamentele eigenschap is van natuurlijke 
taal, en dat iconiciteit in gesproken talen en in gebarentalen op soortgelijke manieren 
uitgedrukt wordt (Perniss, Özyürek & Morgan, 2014; Vigliocco & Perniss, 2015). 

Hieronder volgt een meer gedetaillerde beschrijving van de afzonderlijke hoofdstukken.

Deel I van dit proefschrift presenteert een synthetisch overzicht van de belangrijkste 
wetenschappelijke bevindingen en methoden van onderzoek naar multimodale 
perspectieven. Hoofdstuk 2 beschrijft een synthetisch overzicht van onderzoek naar co-
speech and co-sign gesturing strategies, en laat zien dat beide manieren van communicatie 
in staat zijn om perspectieven van personages iconisch weer te geven op drie manieren, 
te weten: door middel van personage-perspectief, waarnemersperspectief en gemengde/



Nederlandse samenvatting

179

gefuseerde perspectieven. Voor zowel gebarentalen als gesproken talen is aangetoond dat 
ze gebruik maken van meerdere articulatoren (en niet alleen de handen), maar er is – 
zoals we laten zien – meer onderzoek naar het gebruik van verschillende articulatoren 
binnen gebarentalen. Hoofdstuk 2 besluit met een overzicht van de multimodale manieren 
waarop perspectieven normaliter worden uitgedrukt, en stelt richtingen voor toekomstig 
onderzoek voor.

Hoofdstuk 3 geeft een meta-analytisch overzicht van de methoden die gebruikt worden 
in onderzoek naar de multimodale realisatie van perspectiefwijzigingen. Ten eerste biedt 
het een retrospectief overzicht van de methoden die gebruikt worden om over onderzoek 
naar multimodale perspectieven te rapporteren. Ten tweede geeft het prospectief 
aanbevelingen waarmee methodologische transparantie verbeterd kan worden, met als 
doel om onderzoeksmethoden begrijpelijk te maken en bestaand onderzoek beter te 
kunnen reproduceren. Aan de orde komen de sterke en zwakke punten in de literatuur 
– zoals de reikwijdte van onderzoeksgebieden en analysemethoden (twee sterke punten), 
en verslaglegging van demografische eigenschappen en annotatie (twee zwakke punten) 
– en een lijst aanbevelingen voor de manier waarop verslag kan worden gedaan van 
methodologische conventies. De meta-analyse toont aan dat de methodologische 
transparantie door het hele vakgebied verbeterd kan worden, mogelijk omdat onderzoek 
naar gebaren nog in de kinderschoenen staat. Aangezien het een vakgebied is dat tot 
wasdom aan het komen is, is onderzoek naar gebaren op een punt waar het kwesties zoals 
methodologische transparantie kan, en moet, aanpakken. Op basis van het retrospectieve 
overzicht suggereert dit hoofdstuk ook vruchtbare gebieden voor verder onderzoek, 
zoals het opstellen van een handboek over de methoden met daarin de processen van 
gebarenonderzoek, onderzoek waarin communicatieve strategieën van sprekers en 
gebruikers van gebarentalen vergeleken worden, en onderzoek waarin kwalitatieve en 
kwantitatieve analysemethoden gecombineerd worden.

Hoofdstuk 4 geeft (op basis van de bevindingen van hoofdstuk 3) een gedetailleerd overzicht 
van de verzameling, codering en analyse van het corpus dat voor het huidige onderzoek 
is gebruikt. Het richt zich op het proces waarlangs videodata zijn geannoteerd in ons 
corpus, in het bijzonder de herhaalde annotatierondes en revisies van het annotatieschema 
zoals het is geïmplementeerd in ELAN. Het verslag verschilt van de gebruikelijke relatief 
bondige beschrijvingen van het annotatieproces in tijdschriftartikelen. We raden aan dat 
toekomstige meta-analyses de relatie onderzoeken tussen gepubliceerde annotatieschema’s 
en de annotatieschema’s zoals ze daadwerkelijk zijn geïmplementeerd door onderzoekers 
– niet alleen vanwege methodologische transparantie (zoals uitgewerkt in hoofdstuk 3), 
maar ook met het pedagogische doel om onderzoekers te ondersteunen bij het ontwerp van 
onderzoek naar multimodale communicatie totdat er methodiekhandboeken beschikbaar 
zijn.

Deel II van dit proefschrift beschrijft empirische studies naar de verschillende multimodale 
strategieën die sprekers in ons corpus gebruiken om perspectiefwisselingen weer te geven. 
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Hoofdstuk 5 toont aan dat het noodzakelijk is om citeren niet alleen aan de hand van de 
losse uitingen te bestuderen (zoals meestal gedaan wordt in de literatuur) maar ook op 
basis van de context waarin de uiting wordt gerealiseerd. We introduceren de term quote 
sequence (‘citatenreeks’), en analyseren verschillende contexten waarin perspectieven 
geïntroduceerd maar ook gehandhaafd kunnen worden. We onderscheiden alleenstaande 
geciteerde uitingen (Quote Islands (‘citaateilanden’)), aangehouden perspectiefweergaven 
bestaande uit meerdere geciteerde uitingen in Quoted Monologues (geciteerde monologen) 
en afwisselende weergaven van perspectief in Quoted Dialogues (geciteerde dialogen) in 
verschillende vormen. Om te bepalen of sprekers verschillende multimodale strategieën 
gebruiken om tussen deze contexten te differentiëren hebben we meerdere GLMER 
regressie-modellen toegepast op deze data. Hierbij kwam naar voren dat (i) sprekers vaak 
meerdere articulatoren gebruiken als ze citeren, resulterend in specifieke multimodale 
strategieën en (ii) dat aantal en soort multimodale activiteit verschilt tussen eilanden, 
monologen en dialogen en varieert met het aantal geciteerde personages. Individuele 
eigenschappen, zoals sprekersekse of scores op de Interpersonal Reactivity Index bleken niet 
voorspellend te zijn voor de multimodale articulatie van perspectief.

In hoofdstuk 6 wordt de multimodale activiteit in citaatreeksen verder onderzocht op basis 
van een microanalyse van een verhaal dat grotendeels bestaat uit twee uitgebreid geciteerde 
dialoogsequenties. Deze microanalyse bestaat uit elkaar aanvullende kwalitatieve en 
kwantitatieve benaderingen, en laat een consistente multimodale differentiatie van 
perspectieven zien die vastgehouden wordt gedurende de gehele geciteerde dialoog. De 
kwalitatieve analyse identificeert verschillende multimodale productiestrategieën voor 
het introduceren en afsluiten van een geciteerde dialoogsequentie in vergelijking met 
citaten in het midden van de dialoog. Waar introducties en afsluitingen bestaan uit meer 
empathische lichamelijke articulaties in een grotere gebarenruimte, worden deze in het 
midden van de dialoog geminimaliseerd en gearticuleerd in een kleinere gebarenruimte. De 
kwantitatieve analyse maakt gebruik van gegeneraliseerde additieve modellering (GAM), 
een type regressiemodel, om de relatie te onderzoeken tussen geciteerde personages en 
het aantal multimodale articulatoren. Het model toont aan dat sprekers verschillende 
geciteerde personages onderscheiden op basis van het aantal actieve multimodale 
articulatoren. Samengevat wijst dit onderzoek op het feit dat (i) de spreker meerdere 
multimodale articulatoren gebruikt gedurende citaten in de directe rede en (ii) personages 
van elkaar onderscheiden kunnen worden aan de hand van het soort multimodale activiteit 
dat wordt gecoarticuleerd met geciteerde uitingen van die personages.

Hoofdstuk 7 bouwt deze bevindingen uit door een parallel te trekken met role shift 
(Quinto-Pozos, 2007), het instrument waarbij gebruikers van gebarentalen de gedachten, 
gevoelens, woorden of attitudes van een of meerdere personages multimodaal uitbeelden. 
Aan de hand van regressiemodellen tonen we aan dat vier articulatoren (personage-
intonatie, gezichtsuitdrukkingen van een personage, gebaren voor het perspectief van een 
personage, en veranderingen in lichaamshouding en –richting, maar niet blikrichting) 
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voorspellend zijn voor een wisseling naar het perspectief van een personage, en dat deze 
vaker gebruikt worden gedurende fictieve interactie-uitingen dan tijdens directe citaten. 
Ook hier bleken sprekereigenschappen als sekse en IRI-scores niet voorspellend te zijn. 
De operationalisatie van het begrip role shift voor multimodale strategieën in gesproken 
taal maakt een vergelijking mogelijk tussen het gebruik van articulatoren in gebarentaal 
en gesproken taal. Op deze manier kan het onderzoek de hypothese ondersteunen dat 
gesproken talen en gebarentalen van soortgelijke strategieën gebruiken om referenten in 
communicatie iconisch af te beelden (bijv. Perniss, Özyürek, & Morgan, 2014). 

De uitkomsten van het empirische onderzoek roepen intrigerende vragen op omtrent de 
multimodale basis van communicatie. De resultaten bevestigen de conclusie uit eerder 
onderzoek dat er een sterke relatie is tussen talige en visueel-lichamelijke productie 
van communicatie (bijv. McNeill, 1992; Kendon, 2004). Betekent dit dat taal meerdere 
semiotische systemen bevat en dat taal mede wordt uitgedrukt met verschillende types 
lichamelijke bewegingen die op een systematische wijze worden toegepast? Voor de 
beantwoording van deze vraag is verder onderzoek nodig naar de expressieve capaciteiten 
en het samenspel van lichamelijke bewegingen – zoals het gebruik van non-manuele 
bewegingen tijdens het spreken om een houding uit te drukken (Debras, 2014) of het 
gebruik van gebaren tijdens het oplossen van problemen (Marghetis, 2015).

Samengevat, ons onderzoek naar de communicatieve strategieën die gebruikt worden 
tijdens face-to-face interactie toont een visie op menselijke communicatie die door en 
door multimodaal en gesitueerd (embodied) is. Vrijwel elke beweegbare articulator van 
het lichaam wordt functioneel gebruikt in de interactie. Deze visie op onze expressieve en 
communicatieve vaardigheden kan mogelijk belangrijke gevolgen hebben voor klinisch 
onderzoek en therapieën (viz. Groenewold, 2015), conventies voor het publiekelijk 
vertellen van verhalen (bijv. bij het oefenen van optredens), en communicatie in bredere 
zin (bijv. om de effectiviteit van communicatie te verbeteren). Inzicht in de mogelijkheden 
en nuances van dit soort articulatie draagt bij aan een diepgaand begrip en een diepgaande 
waardering van menselijke communicatie, multimodaal of anderszins.




