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van n 

Ingeborgg van Gijn 

1.. Gebarentalen kunnen net als gesproken talen geanalyseerd worden met behulp van een 
hiërarchisch-lineairee zinsstructuur. 

(contraa Bouchard 1996, dit proefschrift) 

2.. Om een beter begrip te krijgen van de (onbewuste) kennis van taal waarover moedertaalsprekers 
vann de Nederlandse Gebarentaal beschikken, is een dergelijke analyse te prefereren boven een 
niet-hiërarchisch-lineairee analyse. 

(ditt proefschrift) 

3.. Het vraagwoord in de Nederlandse Gebarentaal staat in situ of verplaatst naar links. 
(ditt proefschrift) 

4.. Er is geen goede reden om aan te nemen dat het vraagwoord in de Amerikaanse Gebarentaal 
niett naar links verplaatst. 

(contraa Neidle et al. 2000, dit proefschrift) 

5.. In de onderliggende zinsstructuur van een Nederlandse Gebarentaalzin is het niet van belang 
watt de plaats van het direct object ten opzichte van het werkwoord is. 

6.. Voor het beschrijven van en taalkundig onderzoek naar de Nederlandse Gebarentaal moet 
uitsluitendd gebruik gemaakt worden van taalgegevens afkomstig van mensen die vanaf hun 
geboortee de Nederlandse Gebarentaal aangeboden hebben gekregen. 

7.. Om een gedegen onderzoek naar de grammatica van een gebarentaal te kunnen verrichten, moet 
menn ten minste de grondbeginselen van de algemene taalwetenschap beheersen. 

8.. Om een gedegen onderzoek naar de grammatica van een gebarentaal te kunnen verrichten, hoeft 
menn niet doof te zijn. 

9.. Om de scheiding tussen staat en kerk in stand te houden, moet in de uitvoering van openbare 
functiess elke uiting van religie in klederdracht verboden worden. 

10.. Het argument dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, is een goede reden om zich nooit op die 
wegenn te begeven. 

11.. Bij het predikaat kopjes gevat is het subject kat een agentieve Recipient. 




