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Met Foreigner Talk (FT) wordt een spreekstijl beschreven die specifiek is voor moedertaalsprekers die
hun taalgebruik eenvoudiger maken voor anderstaligen (Ferguson 1971). Dit aanpassingsgedrag is een
vorm van sprekersinterne variatie die erg heterogeen is in de zin dat het voorkomen van
vereenvoudigingen zoals een lager spreektempo of het gebruik van lage-frequentiewoorden en korte
syntactische constructies heel variabel en contextafhankelijk is (Fischer 2016). Enkele pilootstudies
hebben al aangetoond dat FT ook multimodaal zichtbaar wordt in de frequentie van bepaalde types van
handgebaren en de duur en grootte ervan (Bergmann et al 2019). Wat de verbale kenmerken betreft, is
het aangetoond dat FT een afstand tussen de gesprekspartners creëert (Rothermich et al 2019). Het is
echter nog niet onderzocht in welke mate multimodale kenmerken samen voorkomen in realistische
interacties. In die zin moeten we ons ook afvragen of aanpassingsgedrag in gebaren voorkomt als de
sprekers weinig afstand tussen elkaar ervaren.
Om de hypothese te testen dat non-verbale FT een positieve verhouding tussen de
gesprekspartners niet in de weg staat, hebben we een videocorpus van 24 unieke groepen samengesteld
waarin twee moedertaalsprekers van het Nederlands korte kennismakingsgesprekken (9 minuten) met
elkaar en met een anderstalige (Nederlands niveau B1-B2) voeren. Op deze manier konden we dezelfde
deelnemers onder twee condities observeren. Na de gesprekken beoordeelden alle participanten hun
beide gesprekspartners met een geverifieerde vragenlijst voor sociale aantrekking (McCroskey et al
2005).
We annoteren alle handgebaren in het corpus volgens de richtlijnen van Neuroges (Lausberg
2013), waarbij we een onderscheid tussen enkelvoudige en repetitieve bewegingen maken. Hoewel
beide vormen realisaties van een conceptuele planning zijn, worden enkelvoudige gebaren geassocieerd
met complexere cognitieve processen. Repetitieve gebaren worden daarentegen gezien als het resultaat
van meer geroutineerde processen (ibid). Bovendien tellen we met behulp van een Praat-script (de Jong
& Wempe 2009) het aantal lettergrepen per spreekbeurt. We berekenen het aantal geproduceerde
lettergrepen per seconde als maat voor het spreektempo. Om het gebruik van gebaren in verhouding tot
gesproken taal te meten, berekenen we het aantal gebaren per 100 lettergrepen.
We verwachten dat moedertaalsprekers verhoudingsgewijs meer (langdurige) gebaren
gebruiken tegenover hun anderstalige partner en dat dit ook positief correleert met aantrekking.
Bovendien blijft het een open vraag of dit gepaard gaat met een lager spreektempo. Een verhoogde
proportie enkelvoudige bewegingen (tegenover repetitieve) wijst ook op een strategischer gebruik van
gebaren. Het valt ten slotte te verwachten dat gesprekspartners die elkaar positief beoordelen, een hogere
synchronie in het gebruik van gebaren vertonen.
Door variatie in non-verbale FT van moedertaalsprekers aan anderstaligen in verhouding tot
verbaal aanpassingsgedrag en andere contextuele factoren zoals sociale aantrekking en synchronie te
beschrijven, bereiden we de weg voor onderzoek naar het strategisch inzetten van gebaren in de
communicatie met anderstaligen.
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