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Iconiciteit als mediator tussen de semantiek en morfosyntactische

structuur van werkwoorden: Een corpusgebaseerd onderzoek

naar werkwoorden in Duitse Gebarentaal

V
gebarentalen in de wereld hebben werkwoorden die hun argumenten

kunnen aanduiden door middel van een speci iek ruimtelijk mechanisme:

de beweging van het werkwoord kan worden aangepast zodat het respectievelijk

begint en eindigt bij locaties in de gebarenruimte die zijn geassocieerd met het

onderwerp en het lijdend voorwerp van het werkwoord. Dit mechanisme wordt

vaak gezien als een vorm van grammaticale congruentie. Het bevat echter ook

verschillende ongebruikelijke eigenschappen in vergelijking met congruentie in

gesproken talen. Als gevolg hiervan is er in de literatuur nog altijd intensief de-

bat terug te vinden over de status van congruentie in talen in de manueel-visuele

modaliteit.

Een van de meest raadselachtige aspecten van het congruentiesysteem in ge-

barentalen is dat slechts een subset vanwerkwoorden kan congrueren opde hier-

boven beschreven manier, terwijl veel andere werkwoorden helemaal geen con-

gruentie lijken te kunnen uitdrukken. Bovendien blijken werkwoorden die wel

kunnen congrueren een gedeelde semantische kern te hebben: ze duiden con-

ceptenaandie eenvormvan (fysiekeofmetaforische) transfermet zichmeebreng-

en. Het lijkt erop dat iconiciteit hier een rol in speelt. We spreken van iconiciteit

wanneer (een aspect van) de betekenis van een linguıs̈tische vorm, bijvoorbeeld

eenwoord, is gere lecteerd indiens vorm. In gesproken talenvindenwe iconiciteit

onder andere terug in onomatopoeia zoals het woord ‘koekoek’, waarbij de vorm

van hetwoord op iconischewijze verwijst naar het geluid dat een koekoekmaakt.

In de gebaarde modaliteit is er door het gebruik van handen en lichaam aanzien-

lijk meer potentie dan in de gesproken modaliteit om iconiciteit te benutten.

In deze dissertatie schijn ik nieuw licht op het debat omtrent werkwoord-

classi icatie door een corpusgebaseerde studie te presenteren van werkwoorden

met verschillendegrammaticale en semantische eigenschappen inDuitseGebaren-
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taal (DGS). Ik maak in eerste instantie onderscheid tussen drie primaire werk-

woordtypen gebaseerd op hun fonologische eigenschappen, die in belangrijke

mate ook gelinkt zijn aan hun congruentiepotentieel. De werkwoordtypen die ik

onderscheid zijn (i) body-anchored (lichaamsverankerde) werkwoorden, die op

of vlak bij het lichaam van de gebaarder gearticuleerd worden, (ii) neutral (neu-

trale) werkwoorden, die in de gebarenruimte voor de gebaarder gearticuleerd

worden en geen padbeweging van de ene locatie naar de ander hebben, en (iii)

agreeing (congruerende)werkwoorden, die inde gebarenruimte gebaardworden

en een padbeweging hebben die zodanig gemodi iceerd kanworden dat de begin-

en eindpunten corresponderen met twee verschillende locaties in de gebaren-

ruimte. Binnen die laatste groep maak ik nog een onderscheid tussen reguliere

agreeingwerkwoordenen spatial (ruimtelijke)werkwoorden.Beide soortenwor-

den gekenmerkt door een padbeweging maar eerstgenoemden congrueren met

persoon terwijl laatstgenoemdenmet locaties congrueren. In dit werk besteed ik

speciaal aandacht aan de potentiële rol van iconiciteit in zowel de lexicale vorm

van werkwoorden als de syntactische structuur van de constructies waarin ze

voorkomen.Dehoofdonderzoeksvragendie ik indezedissertatie probeer tebeant-

woorden, zijn:

(i) Wat zijn de semantische en morfosyntactische eigenschappen van de ver-

schillende werkwoordtypen in DGS?

(ii) Welke semantische en morfosyntactische eigenschappen worden gedeeld

tussen werkwoorden van verschillende typen in DGS en welke zijn speci-

iek voor bepaalde typen?

(iii) Wat voor rol speelt iconiciteit in de lexicale vorming en morfosyntactische

gedragingen van de verschillende werkwoordtypen in DGS?

(iv) Wijzen de algemene resultaten op een gedeelde of een afwijkende onder-

liggende syntactische structuur van constructies met verschillende werk-

woordtypen in DGS?

InHoofdstuk 1 baken ik het domein van deze dissertatie af en introduceer ik

devoornaamste conceptenen taalwetenschappelijkekwestiesdiehet vertrekpunt

vormen van dit werk. Ik geef ook een beknopt overzicht van de geschiedenis en

huidige stand van zaken op het gebied van gebarentaalwetenschap in het alge-

meen en de studie van DGS in het speci iek. Deze dissertatie maakt deel uit van

het projectArgument structure in three sign languages: typological and theoretical
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aspects (‘Argumentstructuur in drie gebarentalen: typologische en theoretische

aspecten’), ge inancierd door het NWO, waarvan ik de algemene doelen beschrijf

alvorens ik inga op de dissertatie-speci ieke doelen ter afronding van het hoofd-

stuk.

Een groot deel van het onderzoek is gebaseerd op een analyse van een set van

58 ge ilmde dialogen tussen gebaarders van de Duitse Gebarentaal, a komstig uit

het DGSCorpus (https://www.sign-lang.uni-hamburg.de/meinedgs/ling/). Deze

dialogen zijn door het DGS Corpus team in Hamburg eerder vertaald en van lin-

guı̈stische annotaties voorzien. Voor de speci ieke doeleinden van het huidige on-

derzoek, heb ik vervolgens vele nieuwe annotaties toegevoegd met informatie

over grammaticale eigenschappen van werkwoorden en de constructies waarin

ze voorkomen. De annotatieprocedure wordt in detail beschreven in Hoofdstuk

2. Ik heb werkwoorden geselecteerd voor analyse op basis van het criterium dat

ze betekenissen hebben die overeenkomenmet één van de 80werkwoordbeteke-

nissen uit een lijst die representatief wordt geacht voor het werkwoordlexicon in

taal. Deze methode maakte het mogelijk het aantal annotaties te beperken maar

tocheenveelomvattendbeeld te kunnenkrijgenvanwerkwoordenendiens eigen-

schappen in DGS. In dit hoofdstuk beschrijf ik ook de procedure voor twee data-

elicitatiesessies die ik heb uitgevoerd in Göttingen, Duitsland, met twee moeder-

taalgebaarders van DGS. Deze sessies hadden als doel om aanvullende data te

verzamelen die de corpusdata niet konden verstrekken.

InHoofdstuk3 start ikmet eenontdekkingstochtnaarde semantischegrond-

slag van de verschillende werkwoordtypen in DGS. Ik begin met de intuı̈tie dat

er een relatie is tussen werkwoordtypen in gebarentalen en de markering van

transitiviteit in gesproken taal door middel van naamvallen.1 Aangezien proto-

typische agreeing werkwoorden per de initie twee argumenten markeren, t.w.

het onderwerp en het lijdend voorwerp, zijn deze werkwoorden altijd ten min-

ste transitief. Ik onderzoek in dit hoofdstuk de hypothese dat bepaalde seman-

tische eigenschappen van events, waarvan bekend is dat ze in gesproken talen

invloed hebben op de selectie van naamvallen ter markering van transitiviteit,

ook van voorspellende waarde zijn voor werkwoordtypes in gebarentalen. Om

deze voorspelling te testen, pas ik een zogenoemde semantic map toe op de DGS-

data. Deze map is eerder in onderzoek naar gesproken talen gebruikt om voor-

1In Duitse zinnen met een hoogtransitief werkwoord als brechen (‘breken’), bijvoor-

beeld, staat het onderwerp in de nominatief en het lijdend voorwerp in de accusatief, ter-

wijl je bij minder transitieve werkwoorden eerder andere naamvallen kunt tegenkomen.
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spellingen te formuleren over de relatie tussen de semantiek en de transitiviteit

van werkwoorden.

De resultaten die ik vervolgens voor DGS beschrijf, ondersteunen mijn hy-

pothese: de DGS-data conformeren met de voorspellingen die de semantic map

oplegt. De analyse in dit hoofdstuk levert daarnaast een precieze semantische

karakterisering op van de verschillende werkwoordtypen. Body-anchored werk-

woorden blijken vaak een ervaring of een belevenis van een mens of dier uit te

drukken, zoals het ervaren van een emotie (‘bang zijn’) of een sensatie (‘pijn voe-

len’).Neutralwerkwoordenduiden vaak eenprototypisch transitief of juist proto-

typisch intransitief event aan waarbij ten minste een uiterst patiëntieve referent,

d.w.z. een entiteit die iets passief ondergaat, betrokken is. Denk aanwerkwoorden

zoals ‘koken’ of ‘doodgaan’. Agreeing werkwoorden refereren meestal naar een

interactie tussen twee deelnemers in een event, zoals bij ‘lesgeven’ of ‘helpen’. Ik

bespreek bovendien een aantal werkwoordsvormen die fonologische ‘hybriden’

zijn tussen twee typen; interessant genoeg past de semantiek van dit soort hybri-

den vaak bij de beide semantische pro ielen van de werkwoordtypen waarvan ze

een kruising zijn. Deze observatie is een eerste indicatie dat er diepgaande onder-

liggende connecties zijn tussen verschillende werkwoordtypen in DGS – zelfs als

zij op oppervlakkig niveau bijzonder verschillend lijken te zijn.

In de trilogie van vergelijkbaar gestructureerde hoofdstukken die volgt, ver-

smal ik de focus naar één werkwoordtype per hoofdstuk. Ik presenteer daarin

analyses van de lexicale en morfosyntactische eigenschappen van respectievelijk

body-anchored, neutral en agreeing werkwoorden (inclusief spatial werkwoor-

den).

In Hoofdstuk 4 laat ik zien dat body-anchored werkwoorden doorgaans een

iconische body-to-body mapping vertonen, waarbij het lichaam van de gebaarder

dat van een speci ieke referent representeert. Iconisch gemotiveerde eigenschap-

pen van de handvorm die gebruikt wordt in een werkwoordsvorm, kunnen de

interpretatie van deze mapping nog verder verrijken. Een werkwoord met een

handvorm die iconisch refereert aan een instrument, bijvoorbeeld, geeft op iconi-

sche wijze weer hoe een instrument een actie op het lichaam verricht. Zo vindt er

eenmapping plaats tussen het lichaam van de gebaarder en het lichaam van een

referent met typisch ‘lijdende’ eigenschappen. Echter, wanneer een werkwoord

gearticuleerd wordt met een handvorm die refereert aan lichaamsdelen van per-

ceptie, zoals de ogen, wordt het lichaam van de gebaarder geassocieerd met dat

van een ‘ervaarder’. Met andere woorden, de iconische eigenschappen van body-
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anchoredwerkwoorden representeren informatie over de rol van het lichaamvan

een referent in relatie tot de externe omgeving.

Een cruciale bevinding, die ook een belangrijke rol speelt in latere hoofd-

stukken, is dat de corpusdata bewijs leveren dat in zinsconstructies met body-

anchoredwerkwoorden het onderwerp kanwordenweggelaten –maar alleen als

het onderwerp in de eerste persoon is. In andere woorden, null (niet uitgespro-

ken) onderwerpen refereren vrijwel altijd naar de eerste persoon. Gebaseerd op

deze bevinding, stel ik de hypothese dat body-anchoring automatisch leidt tot de

interpretatie van een null onderwerp als een eerstepersoonsonderwerp (‘ik’). Als

dat inderdaad zo is, dan is de verwachting dat constructies met andere werkwo-

ordtypen zich in dit opzicht anders gedragen.

In lijn met deze voorspelling, toon ik in Hoofdstuk 5 aan dat neutral werk-

woorden, die gebaard worden in de gebarenruimte en geen articulatie op het

lichaam toestaan, wel voorkomen met alle soorten null onderwerpen – ongeacht

persoon. In een analyse van veelvoorkomende iconische mappings tussen vorm

en betekenis van dit type werkwoorden, laat ik vervolgens zien dat de plaats van

articulatie van een neutral werkwoord geassocieerd kan worden met de locatie

van een referent of object. Handvormspeci icaties kunnen bovendien iconische

aanwijzingen geven over de semantische rol van deze entiteit. Een hanteerhand-

vorm, bijvoorbeeld, refereert aan een ‘lijdend’ object dat gemanipuleerd wordt

door menselijke handen.

Ik laat ook zien dat neutral werkwoorden verplaatst kunnen worden, waar-

door ze niet meer in het midden van de gebarenruimte gearticuleerd worden

maar eerder richting de linker- of rechterzijde van de gebaarder. In vaktermen

wordt dit localisatie genoemd. Er zijn echter restricties met betrekking tot wan-

neer zo’n verplaatsing wordt toegestaan. De corpusdata tonen aan dat neutral

werkwoorden in DGS gelocaliseerd kunnen worden om te congrueren met de

locus van een zogeheten bezield (menselijk of dierlijk) argument, maar alleen

wanneer dit argument (i) het enig beschikbare argument is, zoals in een intran-

sitieve constructie, of (ii) het ‘lijdende’ argument is in een transitieve construc-

tie. In transitieve constructies met een bezield onderwerp en een onbezield lij-

dend voorwerp, daarentegen, wordt het werkwoord doorgaans gearticuleerd in

het centrum van de gebarenruimte. Echter, onbezielde argumenten worden typ-

isch gezien óók in het centrum van de gebarenruimte gebaard. Gebaseerd op deze

observatie beargumenteer ik dat een neutral werkwoord, gearticuleerd in het

centrumvande gebarenruimte, geanalyseerdmoetworden als congruerendwan-
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neer het lijdend voorwerp ook in het centrum van de gebarenruimte wordt ge-

baard. Omdat neutral werkwoorden fonologisch gezien maar met één argument

congruentie kunnen uitdrukken, zijn ze vervolgens niet meer vrij om ook nog te

congrueren met het externe argument in transitieve constructies.

Hoofdstuk 6 sluit de serie van beschrijvende hoofdstukken af met een studie

naar werkwoorden die gekenmerkt worden door een horizontale padbeweging.

Indit hoofdstukonderzoek ik ookof de corpusdata evidentie verschaffenvoor een

onderscheid tussen reguliere agreeingwerkwoorden en spatialwerkwoorden. In

termen van iconische mappings tussen vorm en betekenis lijkt er geen duidelijk

verschil te zijn: de padbeweging in alle werkwoordsvormen kan worden geı̈nter-

preteerd als de representatie van een richting. Handvormspeci icaties kunnen

deze algemenemapping verrijken door iconisch te signaleren wat voor soort ref-

erenten geassocieerd zijn met de begin- en eindpunten van de padbeweging. Er

zijn echter ook tamelijk veel werkwoordenmet abstracte handvormen, waarvoor

alleen de representatie van een richting als een duidelijk iconisch gemotiveerde

eigenschap geldt.

Als het aankomt opmorfosyntactische eigenschappen, dan zijn de verschillen

meer uitgesproken: reguliere agreeing en spatialwerkwoorden laten onderschei-

dend gedrag zien op het gebied van o.a. woordvolgorde, locuscorrespondentie en

combinatiemet null onderwerpen. Hetmeest betekenisvolle verschil is dat agree-

ing werkwoorden consistent congruentie uitdrukken door te beginnen bij de lo-

cus geassocieerdmet het onderwerp en te eindigen bij de locus geassocieerdmet

het lijdend voorwerp (of andersom, in het geval van zogeheten backward werk-

woorden). Spatialwerkwoorden vertonen juist opvallende variabiliteit inwaar zij

hun padbeweging beginnen en eindigen. Hoewel ze soms beginnen of eindigen bij

een locus geassocieerd met een onderwerp of lijdend voorwerp, kunnen ze ook

een locusmarkeren die is geassocieerdmet een locatie.Maar het vaakstmarkeren

spatial werkwoorden een ogenschijnlijk willekeurige locus, waar de positie ten

opzichte van de gebaarder slechts informatie lijkt uit te drukken over de relatieve

richting van een referent of voorwerp ten opzichte van de gebaarder.

Betreffende null onderwerpen valt te observeren dat deze bij een aantal spa-

tial werkwoordsvormen opvallend vaak voorkomen. Bij sommige andere spatial

vormen zijn null onderwerpen iets minder gewoon, al laten de data ook zien dat

het volledig grammaticaal is om een onderwerp weg te laten, zelfs als het niet

gemarkeerd wordt op het werkwoord door middel van congruentie. Dit in tegen-

stelling tot constructiesmetagreeingwerkwoorden,waarhetweglatenvanonder-
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werpen in het algemeen minder vaak voorkomt en – als het voorkomt – het on-

derwerp typisch gezien op het werkwoord gemarkeerd wordt.

Hoofdstuk 7 presenteert een systematische vergelijking van de resultaten in

de drie voorgaande hoofdstukken, met als doel vast te stellen opwelke punten de

verschillende werkwoordtypen overeenkomen of afwijken. Dit hoofdstuk zet de

toon voor de formele analyses die gepresenteerd worden in het volgende hoofd-

stuk. De discussie bekrachtigt de ona hankelijke status van spatial werkwoor-

den ten opzichte van zowel reguliere agreeingwerkwoorden als de andere werk-

woordtypen. Body-anchored, neutral en reguliere agreeing werkwoorden laten

juist fundamentele overeenkomsten zien.

Hoofdstuk 8 – het sluitstuk van deze dissertatie – begintmet een theoretisch

voorstel om het gedrag van spatialwerkwoorden te verklaren. Ik beargumenteer

dat deze werkwoorden een demonstratiecomponent bevatten, die de restricties

op zowel congruentiemarkering als hetweglatenvanonderwerpendoet verzwak-

ken. In andere woorden, omdat spatial werkwoorden bepaalde eigenschappen

van een ofmeerdere referenten demonstreren, kunnen deze referentenmakkelijk

geı̈denti iceerd worden en hoeft er niet expliciet naar ze gerefereerd te worden

in de vorm van een argument of door mideel van congruentiemarking. Met deze

analyse plaats ik spatialwerkwoorden ergens in het midden tussen geconventio-

naliseerde lexicale werkwoorden en productieve gebaren die meer gelijk zijn aan

klassi icatorpredicaten.

Vervolgens zet ik een verenigde syntactische analyse van constructies met

body-anchored, neutral en agreeing werkwoorden uiteen, ingebed in het theo-

retisch kader van de Generatieve Grammatica. Gebaseerd op de observatie dat

body-anchored werkwoorden uitsluitend het weglaten van een eerstepersoons-

onderwerp toestaan, beargumenteer ik dat deze werkwoorden – net als de an-

derewerkwoordtypen – óók congruerenmet hun onderwerp.Wat body-anchored

werkwoorden uniekmaakt, is dat zemet een inherent eerstepersoonsfeature uit-

gerust zijn. Dit feature is een formalisatie van het idee dat body-anchored werk-

woorden in feite eerstepersoonsvormen zijn. In het geval van een null onderwerp

legt het werkwoord daarom een standaard eerstepersoonsinterpretatie op van

dit onderwerp, wat gebeurt door middel van feature sharing.

Een gevolg van deze benadering is dat er een featurecon lict ontstaat in con-

structiesmet eenonderwerp inde tweedeof derdepersoon en eenbody-anchored

werkwoord, dat standaard in de eerste persoon is. Dit con lict wordt opgelost

door middel van een semantisch feature, geassocieerd met het onderwerp, wat
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syntactische features overschrijft. Deze analyse vertoont parallellenmet analyses

van vergelijkbare feature mismatches in talen met een gemengd genussysteem,

waarin bijvoorbeeld een zelfstandig naamwoord en eenwerkwoorddivergerende

genusfeatures kunnen hebben.

De syntactische analyses van constructiesmetagreeing enneutralwerkwoor-

den bouwen vervolgens voort op die van constructies met body-anchored werk-

woorden. In tegenstelling tot laatstgenoemde categorie, hebben agreeing en neu-

tral werkwoorden geen inherent feature, zodat zij niet een speci ieke interpre-

tatie van een null onderwerp (of lijdend voorwerp) forceren. Beide werkwoord-

typenkunnen congruerenmet tweeargumenten, al kunnenneutralwerkwoorden

vanwege fonologische restricties slechts met één argument daadwerkelijk con-

gruentie uitdrukken. Op deze verschillen na, is de onderliggende structuur van

constructies met body-anchored, agreeing en neutral werkwoorden identiek.

Metdeze theoretischeanalysepresenteer ik eenvernieuwendeoplossingvoor

het probleem dat ik aan het begin van deze samenvatting beschreef, namelijk dat

slechts een subset van werkwoorden in gebarentalen grammaticale congruentie

vertoont: ik stel dat in DGS álle lexicale werkwoorden met hun argumenten con-

grueren. Aangezien verschillende gebarentalen opvallend veel overeenkomsten

vertonen in het algemene classi icatiesysteem van werkwoorden, is de verwach-

ting dat de analyse voorDGS breder toegepast kanworden. Het is belangrijk daar-

bij de kanttekening te plaatsendat individuele gebarentalen stuk voor stukonder-

zochtmoetenworden om vast te stellen of er wellicht toch crosslinguı̈stische ver-

schillen zijn die een andere aanpak motiveren. De huidige dissertatie kan daarbij

als een nuttige gids dienen.

Hoofdstuk 9 sluit de dissertatie af met een uiteenzetting van wat het werk

bijdraagt aande studie vanDGS, gebarentalenen taal inhet algemeen. Ik re lecteer

ook op mogelijke methodologische tekortkomingen, waarbij ik in het bijzonder

aandacht besteed aan het gebruik van corpus data. Ter afsluiting vestig ik de aan-

dacht op een aantal onderwerpen, gerelateerd aan de centrale thema’s bediscus-

sieerd in dit boek, waarvan ik vind dat zemeer aandacht verdienen in toekomstig

onderzoek.


