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Samenvatting 

 

Dit proefschrift gaat over manieren waarop mensen in mondelinge communicatie zowel 

verbaal als niet verbaal gebeurtenissen construeren, en met name gaat het over het wel of 

niet afbakenen van die gebeurtenissen. Dit wordt beschouwd als een multimodaal fenomeen 

dat niet alleen door middel van taal maar ook met gebaren wordt uitgedrukt. In de verbale 

vorm wordt er onderscheid gemaakt tussen begrensde en onbegrensde uitdrukkingen van 

gebeurtenissen. De begrensde versie  (perfectief/voltooid) verwijst naar een afgebakende 

gebeurtenis en bij de onbegrensde (imperfectief/onvoltooid)  is het niet duidelijk of er wel of 

geen afbakening bedoeld wordt. Om in dit project wel of géén begrenzing  te herkennen in 

gebaren werd een set gebarenschema’s afgeleid waarin onderscheid gemaakt werd tussen 

gebaren met één of meer energie impulsen (perfectief) en gebaren die in een vloeiende lijn  

worden geproduceerd (imperfectief). 

De hypothese was dat een verbale uitdrukking van begrenzing van een gebeurtenis zou 

kunnen correleren met de uitdrukking ervan op het gebaren niveau . Hierbij werd 

aangenomen dat het karakter van de correlatie kan worden afgeleid uit specifieke 

eigenschappen van het fenomeen ‘aspect’, rekening houdend met de mogelijkheid dat het 

per taal kan verschillen. De hypothese werd getest op verbale narratieven die waren 

geproduceerd door sprekers van het Russisch en sprekers van het Frans als eerste taal (T1), 

en tevens door Russische sprekers van het Frans als tweede taal (T2). De resultaten toonden 

dat Russische T1 sprekers meer begrenzende gebaren maakten met gebruik van beide 

aspecten, terwijl Franse T1 sprekers meer begrenzende  gebaren gebruikten met zowel de 

perfectieve vorm (de voltooide tijd) als de meer onbegrensde gebaren in de imperfectieve 

vorm (de onvoltooide tijd). Franse L2 sprekers gebruikten een gelijk aantal begrensde en 

onbegrensde  gebaren in combinatie met perfectieve werkwoorden, en niet significant meer 

onbegrensde gebaren met imperfectieve werkwoorden. Uit deze kwalitatieve analyse konden 

drie soorten factoren worden herleid die invloed hadden op gebeurtenis constructies. Enkele 

van die factoren kunnen worden toegeschreven aan specifieke aspecten van het maken van 

gebaren, terwijl andere factoren verband houden met cognitieve profileringsmechanismen, 

en de derde groep houdt verband met taalkundige eigenschappen van talige eenheden en 

hun functie in verbale narratieven. Bij de T2 data speelden ook een aantal andere factoren 

een rol, zoals het gebruik van gebaren bij het zoeken naar het juiste woord en herhalingen. 

In algemene zin is deze studie een van de eerste pogingen om ‘aspect’ van het Russisch in 

kaart te brengen vanuit een multimodaal perspectief. Het geeft niet alleen inzicht in de 

categorie ‘aspect’ maar ook in de manier waarop het gerealiseerd wordt in spontane, orale 

narratieven, en in nog algemenere zin geeft het inzicht in de constructie van gebeurtenissen 

op beide niveaus: verbaal en gebaren. 

 


