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Samenvattingg in het Nederlands 
(Summaryy in Dutch) 

Dee taalkunde bestudeert natuurlijke menselijke taal. De hoofdtaak van een 

taalkundigee is daarom het bepalen van de principes die aan natuurlijke 

menselijkee talen ten grondslag liggen, zoals onder andere de syntaxis, de 

morfologiee en de fonologie. De meeste taalkundige stromingen beschrijven niet 

alleenn de grammatica van één taal maar proberen de principes te ontdekken die 

dee grammatica van menselijke talen in het algemeen bepalen. In de generatieve 

taalkundee worden die principes beschouwd als de aangeboren kennis die 

moedertaalsprekerss van taal hebben. Deze kennis wordt de Universele 

Grammaticaa of UG genoemd. Het doel van de generatieve taalkunde is om de 

UGG te achterhalen en te onderzoeken hoe deze kennis wordt gebruikt om de 

moedertaall  te leren (Chomsky 1965,1986a; Katz 1964). 

Omdatt gebarentalen natuurlijke menselijke talen zijn, verwachten we dat 

sprekerss van deze talen gebruik maken van dezelfde aangeboren universele 

kenniss die sprekers van gesproken talen gebruiken, ook al zijn de modaliteiten 

vann taaiproductie en taaibegrip verschillend. Neurolinguïstisch onderzoek heeft 

inderdaadd aangetoond dat wanneer sprekers van gebarentalen deze talen 

gebruiken,, juist dat gedeelte van de linkerhersenhelft actief is waar (gesproken) 

taall  is gelokaliseerd (Bellugi & Klima 1990, MacSweeney et al. 2002). 

Taalkundigg onderzoek naar gebarentalen is daarom erg interessant en zeer 

relevant,, omdat het kan onthullen of het gebruik van een andere modaliteit 

voorr taaiproductie en taaibegrip om natuurlijke taal te uiten, i.e. de gesticulatie-

visuelee modaliteit in gebarentalen in tegenstelling tot de oraal-auditive 

modaliteitt in gesproken talen, een effect heeft op de vorm van taaluniversalia. 

Naastt de studie naar taaluniversalia en taalspecifieke principes is het ook 

interessantt om erachter te komen of gebarentalen onderliggende principes 

hebbenn die modaliteitspecifiek zijn. 
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Taalkundigg onder2oek naar gebarentalen is zeer recent. Een van de eersten 

diee gebarentalen op een taalkundige wijze benaderde, was Tervoort (1953). Hij 

beschouwdee de gebarentaal de hij onderzocht als (natuurlijke menselijke) taal 

enn constateerde dat deze taal zich ontwikkelde. Echter, de studie van Stokoe 

(1960)) had meer invloed. Stokoe stelde voor dat gebaren in de Amerikaanse 

Gebarentaall  opgebouwd zijn uit kleinere delen, net als woorden in gesproken 

taal.. Systematisch taalkundig onderzoek naar de Nederlandse Gebarentaal 

(voortaann afgekort als NGT) begon pas rond 1980. Omdat het taalkundig 

onderzoekk naar gebarentalen nog zo jong is, missen we vaak beschrijvingen van 

dee structuur van deze talen die noodzakelijk zijn om te bepalen hoe 

gebarentalenn zich verhouden tot gesproken talen en tot de UG. 

Eenn voorbeeld van onze gebrekkige kennis van gebarentalen is de 

syntactischee relatie tussen de enkelvoudige zinnen van een samengestelde zin. 

Omdatt syntactische onderschikking geen universele eigenschap van talen is, is 

eenn fundamenteel aspect van de syntaxis van elke taal of, en waar syntactische 

onderschikkingg tussen enkelvoudige zinnen aanwezig is. In deze studie wordt 

eenn beschrijvende en taalkundige analyse gegeven van één type van syntactische 

onderschikkingg in de NGT, namelijk zinscomplementatie. In 

zinscomplementatiee functioneert de ingebedde zin als voorwerpszin van het 

hoofdwerkwoord.. Ik beperk mij tot lijdendvoorwerpszinnen (voortaan 

aangeduidd als complementzinnen). Voorbeelden van complementzinnen staan 

inn (1), de complementzinnen zijn schuingedrukt. 

(1)) a. Daniëla weet dat bet leven van een kakkerlak niet makkelijk is. 

b.. EUie gelooft dat varkens kunnen vliegen. 

Inn de N GT kunnen zinsconstructies aangetroffen worden die in eerste 

instantiee lijken op zinscomplementatie. Een voorbeeld van zo'n NGT-zin staat 

inn (2). Echter, deze zinnen hebben geen speciale markering die aangeeft dat het 

daadwerkelijkk om syntactische onderschikking gaat, zoals bijvoorbeeld het 

voegwoordd dat en de van de hoofdzin afwijkende woordvolgorde in het 

Nederlands. . 
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(2) ) 

POINTgebaatderr WILLE N Zlfvoor CADEAU 

'Ikk wil dat zij mij een cadeau geven.' 

Err zijn talen waarin een onderschikkingsrelatie zoals die voorkomt in 

complementszinnenn in het Nederlands, uitgedrukt wordt als nevenschikking of 

parataxis.. In (3) staat hiervan een voorbeeld. De zin is afkomstig uit het 

Diegueno,, een taal die gesproken wordt in San Diego County in Californië. De 

letterlijkee vertaling met behoud van parataxis staat tussen dubbele 

aanhalingstekens. . 

/5NN ?3nva' puy ?3xap-x-vu owa'rp-x uma'w 

ikk daar ingaanik willen.zij niet 

"I kk zal daar ingaan, zij willen het niet." 

'Zijj  willen niet dat ik daar inga.' 

(Langdonn 1970, in Noonan 1985:56) 

Inn deze studie beperk ik mij tot de volgende werkwoordklassen die een 

complementzinn kunnen krijgen: willen, sien, leuk vinden, doen alsof, weten, geloven, 

twijfelen,twijfelen, vragen, en vertellen. Met behulp van een aantal verschillende soorten 

testenn kan voor al deze werkwoordklassen worden aangetoond dat de 

syntactischee relatie tussen de enkelvoudige zinnen in samengestelde NGT-

zinnenn als in (2), onderschikking is. 

Echter,, hiermee is nog niet aangetoond dat de ondergeschikte NGT-zin 

ZIJvoott CADEAU vootCADEAU.GEVENgebaatder in (2) daadwerkelijk in de 

complementspositiee van het hoofdzinswerkwoord WILLEN staat, dat wil zeggen 

datt het nog niet duidelijk is of de ondergeschikte zin daadwerkelijk het lijdend 

voorwerpp is van het hoofdzinswerkwoord. Bij sommige werkwoorden kan deze 

voorCADEAU. . 

GEVENgebaarder r 
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complementspositiee namelijk ingenomen worden door een voorlopig lijdend 

voorwerp,, 2oals in (4). 

(4)) Ik betreur  het dat ik de magnetron van mijn vriendin in brand heb getoet. 

Dee ondergeschikte zin dat ik de magnetron van mijn vriendin in brand heb ge^et in 

(4)) staat in een positie die niet het voorwerp van het hoofdwerkwoord betreuren 

iss want daar staat het voorlopig lijdend voorwerp het. Dit betekent dat de 

ondergeschiktee zin geen complementzin is. Nu weten we uit eerder onderzoek 

datt de N GT een zogenaamde pro-droptaA is, dat wil zeggen dat voorwerpen in 

dezee taal niet altijd hoeven te worden uitgedrukt. Het zou dus zo kunnen zijn 

datt in NGT-zinnen als in (2) in plaats van de ondergeschikte zin ZIJVOor 

CADEAUU voorCADEAU.GEVENge baarde r een fantoom voorlopig lijdend voorwerp de 

complementspositiee van het werkwoord WILLEN inneemt. 

Voorr de werkwoordklassen willen, %ien, leuk vinden, doen alsof, en weten kan ik 

latenn zien dat de ondergeschikte zinnen complementzinnen zijn, dat wil zeggen 

datt ze daadwerkelijk de lijdendvoorwerpspositie van het werkwoord innemen. 

Voorr de werkwoordklassen geloven, twijfelen, vragen, en vertellen kan dit (nog) niet 

wordenn aangetoond. Voor samengestelde NGT-zinnen met 

hoofdwerkwoordenn uit een van deze vier werkwoordklasen kan dus nog niet 

mett zekerheid gezegd worden dat de ondergeschikte zin ook complementzin is. 

Ikk hoop dat deze studie anderen zal stimuleren om dit onderwerp en 

anderee onderwerpen in gebarentalen te gaan onderzoeken, om zo de interne 

grammaticaa van de NGT, en de algemene grammaticale principes van 

gebarentalenn te ontdekken. 


