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Verschillende studies hebben gesuggereerd dat de typologische verschillen tussen verb-framed en 

satellite-framed talen, zoals geobserveerd door Talmy (2000), weerspiegeld worden in co-verbale 

gebaren (Brown & Chen, 2013; Kita & Özyürek, 2003; McNeill, 2005; McNeill & Duncan, 2000). De 

resultaten van deze studies tonen verschillende correlaties tussen de types talen en de realisatie van het 

aspect manier in co-verbale gebaren. Toch zijn de bovenvermelde onderzoekers tot de consensus 

gekomen dat gebaren zowel over universele als over taalspecifieke kenmerken beschikken. Tegen deze 

achtergrond heeft de huidige studie als doel te beschrijven hoe specifieke motion events uitgedrukt 

worden door een Franstalige moedertaalspreker, een Nederlandstalige moedertaalspreker en een 

Franstalige leerder van het Nederlands. 

In navolging van de methodes ontwikkeld door Kita & Özyürek (2003), McNeill (1992, 2005) en 

Stam (2006) werd een experiment uitgevoerd waarin de deelnemers gevraagd werden scènes uit de 

cartoon Tweety & Sylvester te beschrijven. De deelnemers werden gefilmd en zowel hun talige 

producties als hun gebaren werden geanalyseerd. De taalanalyse berustte op de taxonomie van Kopecka 

(2006) en de gebarenanalyse op die van McNeill (2006), Müller (1998a, b, 2009 vermeld in Müller 

(2014)) en Bressem (2013).  

De resultaten van deze pilotstudie naar de uitdrukking van specifieke motion events door Franstalige 

moedertaalsprekers, Nederlandstalige moedertaalsprekers en Franstalige leerders van het Nederlands 

duiden enkele hypotheses aan. Ten eerste zullen Nederlandstalige moedertaalsprekers meer 

gedetailleerde beschrijven maken dan Franstalige moedertaalsprekers. Ten tweede zullen leerders meer 

niet-substantieve gebaren produceren dan moedertaalsprekers. Ten derde zullen Franstaligen vaker 

iconische gebaren produceren als ze het werkwoord uiten terwijl Nederlandstaligen dit zullen doen 

terwijl ze de satelliet uitdrukken. Ten laatste zal de synchronisatie tussen spraak en gebaren ook 

afhangen van de aspecten die via beide kanalen weergegeven worden en van hun complementariteit. 

Deze hypotheses zullen binnenkort in een vervolgonderzoek getoetst worden. 
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