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Dit proefschrift stelt dat het noodzakelijk is om de sociale structuur die ten
grondslag ligt aan gemeenschappen in overweging te nemen bij het bestuderen
van de talen die ze gebruiken. Het bestuderen van gebarentalen is de enige
manier om de opkomst van een echte taal te bestuderen, aangezien alle
gebarentalen die tegenwoordig bestaan, jonge talen zijn. Daarnaast zijn
gebarentalen ontstaan in gemeenschappen met verschillende sociale
structuren, zoals in gemeenschappen met verschillende bevolkingsgroottes en
verschillende mate van gedeelde sociale en psychologische informatie. Dit
proefschrift onderzoekt hoe de sociale structuur van een gemeenschap twee
factoren beïnvloedt: de persistentie van gebarentaal (d.w.z. of een taal blijft
bestaan of niet) en de mate van lexicale variatie. Om dit te doen, gebruik ik
twee hoofdmethodologieën: ten eerste gebruik ik agent-gebaseerde modellen,
waarin autonome agenten in een populatie met elkaar interageren, en
gedragingen globaal worden gemeten. Ten tweede gebruik ik een
afbeeldingsbeschrijvingstaak met Kata Kolok-deelnemers en analyseer ik hun
reacties.
Ik laat zien dat het voortbestaan van dit type gebarentaal wordt
vergemakkelijkt door een verscheidenheid aan culturele factoren: bepaalde
huwelijkspatronen (doof-dove huwelijken, huwelijken met verwanten) en de
overdracht van gebarentaal door het hele gezin, inclusief niet-dove
gebarentaalgebruikers.
Door
gegevens
van
bestaande
gebarentaalgemeenschappen in beschouwing te nemen, is het mogelijk om de
culturele en genetische factoren die hun persistentie mogelijk maken, beter te
begrijpen.
Met behulp van een verscheidenheid aan statistische technieken laat ik zien dat
dove en horende Kata Kolok gebaarders verschillende lexicale voorkeuren
hebben en ik zien dat vrouwen en mannen een verschillende mate van lexicale
variabiliteit hebben, misschien als gevolg van hun verschillende sociale
netwerkstructuren. In deze hoofdstukken heb ik manieren ontwikkeld om
lexicale variatie te bestuderen in een gemeenschap met een hoge mate van
lexicale variatie, waarbij ik geschikte statistische technieken heb
geïdentificeerd die kunnen worden gebruikt.
De laatste studie van het proefschrift is een computationeel onderzoek naar de
rol van gedeelde context op lexicale variabiliteit. Ik heb een agent-gebaseerd
model gebruikt om een theorie te formaliseren die stelt dat een hoge mate van
gedeelde context het succesvolle gebruik van iconische structuur mogelijk
maakt en dus het behoud van de lexicale variabiliteit die aanwezig is in het
ontstaan van talen. Ik ontdekte dat een hoge mate van lexicale variabiliteit niet
alleen wordt beïnvloed door een hoge mate van gedeelde context, maar ook
door een grote populatieomvang. In conclusie heeft dit proefschrift het
ontstaan van talen en gebarentalen bestudeerd met behulp van computationele
en statistische technieken. Het draagt bij aan een groeiende hoeveelheid
literatuur die de relatie tussen sociale structuur en taalkundige structuur
aantoont.

