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Nederlandse Samenvatting

Deze interdisciplinaire studie onderzoekt hoe taal en gebaar bijdragen tot
betekenisgeving in spraak in zowel eerste- als tweede-taal-settings. Zij concentreert
zich met name op hoe referenties door taal en gebaar geïntroduceerd en gevolgd
worden in vertellingen. Onder ‘gebaar’ wordt in dit werk verstaan de arm- en
handbewegingen die met spraak samengaan, aldus symbolen als OK- of duimen
omhoog-tekens uitsluitend. Gebaren in tweede- taal-verwerving zijn typisch
vastgelegd als typen communicatiestrategieën die leerders gebruiken om hun gebrek
aan juiste woordkennis te compenseren. Deze studie concentreert zich echter op het
gebruik van gebaren meer op het niveau van ‘discourse’ productie dan die van
woorden of zinnen. De researchvragen die in deze studie gesteld worden zijn de
volgende:

a) Beïnvloeden typologische verschillen in de taal die gesproken wordt hoe
referenties geïntroduceerd en gevolgd worden door native speakers?

b) Verschillen de introductie en het volgen van referenties door leerders van
hun T1 en de ‘native’ normen van de doeltaal? Zo ja, hoe?

c) Hoe kan het patroon dat in T2 te zien is, verklaard worden?

Om de researchvragen te onderzoeken concentreert deze studie zich op verhalen
die verteld werden door leerders van het Japans en vergelijkt hun taalgebruik met data
van moedertaalsprekers van het Nederlands. De reden voor de keus van
oorspronkelijke taal en doeltaal is dat het Nederlands en het Japans typologisch
verschillen in twee opzichten: het Nederlands is een subject-prominente taal met een
complex systeem van voornaamwoorden; het Japans, daarentegen, is een topic-
prominente taal (Li & Thompson 1976) waarvan de native speakers gewoonlijk geen
derde-persoons-voornaamwoorden gebruiken. Bovendien is het Nederlands ‘satellite-
framed’ terwijl het Japans ‘verb-framed’ is (Talmy 1991, 2000). De vraag is of deze
typologische verschillen tussen het Nederlands en het Japans weergegeven worden in
de manier waarop taal en gebaar gebruikt worden in de vertelling en hoe zij het
taalgebruik in T2 beïnvloeden.

De opdracht om een verhaal opnieuw te vertellen werd gebruikt om  vertellingen
uit  leerders te krijgen, welke dan digitaal werden opgenomen op video en
geanalyseerd op een computer. De analyse omvatte twee delen, het ene voor spraak en
het andere voor gebaar. Afzonderlijke analyses werden gemaakt van referenties naar
levende en niet-levende entiteiten genoemd in de vertellingen. Het analytische kader
waarvan in deze studie gebruik gemaakt werd is gebaseerd op actualiteit (nieuwheid)
of afstand (Givón 1983), waarin de toegankelijkheid tot de identiteiten van entiteiten
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gemeten wordt in termen van introductie, handhaving en herintroductie van referenties
in het verhaal.

De resultaten laten zien dat zowel in T1 Nederlanders als in T1 Japanners het
driedelig onderscheid in de informatiestatus van referenties de keuzes van linguïstische
vormen en het voorkomen van gebaren schijnt weer te geven. In beide T1 groepen
worden NPs meestal gebruikt voor (her)introductie van referenties en gereduceerde
vormen worden hoofdzakelijk gebruikt voor referentiehandhaving. Begeleidende
gebaren komen meer voor bij pas geïntroduceerde referenties dan bij referenties die
men is blijven volgen. Cross-linguïstieke variatie is ook te zien in de manier waarop
referenties geïntroduceerd en gevolgd worden. Met betrekking tot levende referenties
gebruiken Japanse native speakers vaker gebaren dan hun Nederlandse tegenhangers
om de introductie van hoofdpersonen aan te geven ofschoon deze neiging niet te zien
is in het geval van bijfiguren. Om levende referenties te blijven volgen maken Japanse
native speakers weer vaker gebruik van gebaren dan Nederlandse native speakers.

Het verschil in de frequentie van gebaren in T1 Nederlanders en T1 Japanners
schijnt gerelateerd te zijn aan het voor handen zijn van taalkundige middelen om de
introductie en het volgen van referenties te markeren. Terwijl de Nederlandse sprekers
het subtiele verschil in de informatiestatus van referenties kunnen aangeven door de
keuze van lidwoorden (onbepaalde versus bepaalde) + NPs, voornaamwoorden en nul-
anaforen, hebben Japanse sprekers slechts twee vormen tot hun beschikking (NPs en
nul-anaforen). Dientengevolge schijnen zij meer te steunen op pragmatische middelen
zoals de pauze, de herhaling en discourse-partikels om de introductie van referenties te
markeren. Verder schijnen Japanse sprekers gebaren te gebruiken om de identiteiten
van de referenties duidelijk vast te leggen in de geest van de luisteraars, in het
bijzonder van de referenties die van groot belang zijn. Gebaren schijnen gebruikt te
worden om visuele anaforische verbanden te leggen tussen de benoemingen van
dezelfde referentie als het ware ter compensatie van de ambiguïteit van de identiteiten
van referenties veroorzaakt door het veelvuldig gebruik van nul-anaforen door T1-
Japanners. Deze cross-linguïstieke variatie in de frequentie van gebaren die met pas
geïntroduceerde referenties gepaard gaan, voegt een nieuwe dimensie toe aan eerdere
bevindingen (Levy & McNeill 1992; McNeill & Levy 1993).

Verder laten Japanse en Nederlandse native speakers zowel kwalitatieve als
kwantitatieve verschillen zien in hoe referenties naar niet-levende geïntroduceerd
worden in vertellingen. Het is de moeite waard op te merken dat deze referenties in het
verhaal dat gebruikt werd voor deze studie grotendeels locaties voorstellen waar de
handelingen uitgevoerd door levende personages, plaats hebben. Zowel in spraak als
gebaar worden deze niet-levende referenties meer naar de achtergrond geplaatst in het
Nederlands als T1 dan in het Japans als T1. In spraak hebben  Nederlandse native-
speakers de neiging niet-levende referenties te introduceren in de VP, terwijl Japanse
sprekers misschien VPs gebruiken of andere uitdrukkingen zoals existentiële
constructies waar ze prominenter geïntroduceerd worden. Verder illustreren Japanse
sprekers de locatie waar de handeling plaats vindt met de handen. Zulke
handbewegingen worden niet geobserveerd in het Nederlands als T1. Bijgevolg
schijnen native speakers van het Japans meer online aandacht te geven aan
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beschrijvingen van situaties dan Nederlandse native speakers in beide
uitdrukkingwijzen. Deze resultaten suggereren dat, afhankelijk van de taal die
gesproken wordt, sprekers verschillende dingen kunnen benadrukken, zelfs wanneer
zij hervertellingen van hetzelfde verhaal geven. Deze bevindingen stemmen overeen
met cross-linguïstische variatie in gebaren die gesuggereerd wordt in eerdere literatuur
over ‘motion events’ (Kita & Ozyurek 2002; McNeill & Duncan 2000).
Met betrekking tot tweede-taalgebruik laten de resultaten zien dat leerders over het
algemeen vaker gebaren maken wanneer zij verhalen vertellen in hun T2 dan in hun
T1. Vergelijkbaar met de bevindingen in het T1-Nederlands en het T1- Japans wordt
het algehele maken van gebaren in T2 beïnvloed door de informatiestatus van de
referenties. Het ligt meer voor de hand dat referenties gepaard gaan met gebaren als zij
pas geïntroduceerd zijn  dan wanneer zij gevolgd zijn. De frequentie van het gebaren
maken in T2 wordt evenwel niet beïnvloed door de belangrijkheid van de personages.

Zoals opgemerkt in Japanners, maken leerders gebaren om anafore verbanden
te leggen tussen de benoemingen van dezelfde referentie. Geheel anders dan in T1
Japanners schijnt echter het anafore verband met gebaren in T2 niet gemaakt te worden
door het frequente gebruik van nul-anaforen in de spraak. In feite wordt het blijven
volgen van levende referenties in T2 gekarakteriseerd door het overmatig gebruik van
NPs die vaak gepaard gaan met gebaren. In dit opzicht is de T2 introductie en het
blijven volgen van levende referenties uniek voor T2, ongelijk aan T1 Nederlanders of
T1 Japanners.
Anderzijds, wat taal en gebaar aangaat, deelt de introductie van niet levende
referenties door leerders, gelijkenissen met hun T1 patroon. Kenmerkend worden de
niet levende referenties geïntroduceerd in de verb phrase als achtergrond informatie.
Daarbij introduceren leerders zelden niet levende referenties met gebruik van gebaren.
Het op de achtergrond schuiven van niet levende referenties zowel in spraak als gebaar,
schijnt een weergave te zijn van het feit dat Nederlandse leerders in deze studie over
het algemeen niet veel aandacht geven aan het beschrijven van situaties in T2, precies
zoals zij dat ook niet deden in T1 Nederlands.

Resumerend schijnen de resultaten te suggereren dat op een bepaald punt in de
ontwikkeling van vaardigheid in T2 twee ogenschijnlijk verschillende aan spraak
gebonden gebaren samengaan met de introductie en het volgen van referenties,
ofschoon beiden niet lijken op de doeltaal. Een type blijkt T2 specifiek te zijn en het
andere type schijnt gelijk te zijn aan de norm van T1 van de leerders. Gegeven dat
leerders de informatiestatus van de referenties op een bepaald punt in de discourse
kennen is het probleem dat zij tegenkomen tijdens de introductie en het volgen van
levende referenties misschien gerelateerd aan hoe men gepaste uitingen op lokaal
niveau in de doeltaal formuleert met een specifieke verwijzing naar de
informatiestructuur. Het overmatig gebruik van NPs en gebaren is misschien een
afspiegeling van een beperkte kennis van de doeltaal bij de leerders en van hun
specifieke middelen om te compenseren voor zulk taalkundige beperkingen.

Anderzijds het al dan niet taalkundig of in gebaren op de voor- of achtergrond
plaatsen van pas geïntroduceerde niet levende referenties kan eerder retorische stijlen
insluiten dan de grammatica van de doeltaal. Aldus schijnen, geheel anders dan in het
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geval van levende referenties, T2 gebaren die met niet levende referenties samengaan
een weergave te zijn van hoe leerders hun op T1 gebaseerde informatieopslag als
ontwerp gebruiken voor de productie van T2.

Aldus stellen wij dat de twee ogenschijnlijk verschillende fenomenen van taal-
begeleidende gebaren interacties kunnen weergeven tussen de T1 en T2 van leerders
op twee verschillende niveau’s:  dat van semantische structuur en dat van encodering.

Tot slot levert deze studie het bewijs dat taal en gebaar samen betekenissen
creëren in narrative discourse, en dat gebaren als een nuttig voorwerp gebruikt kunnen.


