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Probleembeschrijvingen in
werkbesprekingen
1. Inleiding
Iedereen heeft in zijn of haar werk te
Samenvatting
maken met besprekingen.1 Werkbesprekingen hebben de functie om informaCoördinerende teams in bedrijven hebben op
tie uit te wisselen, kennis te genereren,
een regelmatige basis werkbesprekingen met
problemen op te lossen en besluiten
een routinekarakter. De wijze waarop in zo’n
te nemen die in lijn zijn met de nagevergadering problemen besproken worden, vertoont
streefde doelen. In dit artikel onderzoeeen mate van standaardisering die te maken
ken we enkele manieren waarop proheeft met het soort taken dat uitgevoerd wordt.
blemen in werkbesprekingen worden
De formats die gebruikt worden om problemen
aangekaart.
te bespreken horen tot een organisatiespecifiek
Het onderzoek waar dit artikel deels
repertoire van discourse praktijken dat deel uitmaakt
op gebaseerd is, richtte zich op de vraag
van de bedrijfscultuur. In dit artikel onderzoeken
hoe problemen in werkbesprekingen
wij een aantal manieren waarop in zo’n
besproken worden (zie Van der Schoot
teamvergadering probleembesprekingen geïnitieerd
2004). De interactionele activiteit proworden. De teamleden doen dat door werksituaties
bleem oplossen bevat minstens de volop een taakgerelateerde manier te beschrijven. We
gende twee fases (zie Mazeland 2002):
analyseren drie soorten van zulke beschrijvingen
(a) een probleembeschrijving: de gespreksen laten zien hoe het design van de beurt met de
deelnemers maken een toestand, een
probleembeschrijving afgestemd is op de handeling
gebeurtenis of een handeling problemadie daarmee uitgevoerd wordt.
tisch door die op een specifieke manier
te beschrijven; (b) een oplossingsvoorstel
waarover men het eens moet worden.2
Hoewel probleembeschrijvingen zelf al
een soort analyse impliceren, worden ze vaak uitgewerkt met meer gedetailleerde analyses
(vgl. Button & Sharrock 2000 ). In elk van deze fases kan overeenstemming tot een relevant
issue gemaakt worden. Onenigheid wordt vaak verantwoord – bijvoorbeeld door het probleem anders te beschrijven of door argumenten te geven voor de onuitvoerbaarheid van
een oplossingsvoorstel – en kan impliceren dat er naar een eerdere fase teruggegaan wordt.
De fases die bij het interactioneel bespreken van een probleem onderscheiden kunnen worden (zie figuur 1), vormen dus geen schema dat lineair doorlopen moet worden. De keuze
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voor een bepaalde oplossing krijgt overigens vaak de vorm van het maken van afspraken over
de uitvoering daarvan (vgl. Hofstede 2004).

Probleembeschrijving

Analyse

Oplossingsvoorstel

Acceptatie
Afwijzing

Figuur 1: Ideaaltypische fasering van interactioneel probleemoplossen (o.b.v. Mazeland 2002)

guur 1: ideaaltypische fasering van interactioneel probleemoplossen
In dit artikel beperken we ons tot de vraag hoe de leden van een team iets tot een probleem
maken in een werkbespreking. Het gaat dus om de wijze waarop probleemdiscussies geïnitieerd worden in de eerste fase van het probleemoplossingsproces. Het accent zal liggen op
een beschrijving van de praktijken waarmee het handelingstype probleembeschrijving geïmplementeerd wordt.
2. Setting
Voor dit onderzoek zijn werkbesprekingen onderzocht in het postbedrijf EP Europost, een
Duitse dochteronderneming van TPG Post. Het materiaal is dus Duitstalig. EP Europost
biedt dienstverlening aan op het gebied van geadresseerde massapost zoals catalogi, direct
mail en andere reclamezendingen. Het voert te ver om de bedrijfsprocessen hier in detail te
beschrijven (zie Van der Schoot 2004), maar het komt erop neer dat EP Europost vanuit het
hoofdkantoor in Hannover het proces van een postzending coördineert van zender tot ontvanger.Voor deze coördinerende rol is niet alleen de informatieuitwisseling tussen EP Europost en de externe omgeving van belang, maar ook de interne informatieuitwisseling tussen
de verschillende afdelingen. Hierin speelt de Auftragsrunde een centrale rol. De Auftragsrunde
is een afdelingsoverkoepelend overleg binnen EP Europost dat wekelijks plaatsvindt. De volgende afdelingen nemen deel aan dit overleg: Sales, Operations, ICT en Auftragsabwicklung
(dit is de afdeling voor orderverwerking). De Auftragsrunde heeft als doel om informatie tussen alle betrokken afdelingen uit te wisselen en zo het werk op elkaar af te stemmen.
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Het overzicht van de lopende opdrachten vormt de agenda van de werkbespreking.
Het overzicht vermeldt per opdracht een aantal gegevens, – zoals het weeknummer, het
EP-nummer, de naam van de klant en de zending, de omvang van de zending, het gewicht
per poststuk, de data van het transport en de data van de eerste en laatste bezorgdag. De
opdrachten zijn gegroepeerd in productcategorieën die ook een verschillend verwerkingsen bezorgingsproces behelzen (Easy- en Infomail). Verder is er een tweedeling tussen de
lopende opdrachten, die eerst worden besproken, en de opdrachten die recentelijk voltooid
zijn (zie figuur 2).

Agenda
1.

Easy Mail
Gesamt

KW

EP Nr.

Kunde

Aktion

47
49
..
..

3100621
3102810
...... .
...... .

Stolzinger
Erda Moda
……
……

Advent
AM 493
……
……

Kunde

Aktion

2.

Gewicht

Stückzahl pro Stk.

57.300
35.000
. .....
. .....

85g
222,8 g
....
....

Gesamt

Gewicht

Datum d.

erster

letzter

Abholung

Zustelltag

Zustelltag

19.11.2003 21.11.2003
01.12.2003 02.12.2003
_ /_/_ _
_ /_/_ _
_/_/_ _
_ /_/_ _

26.11.2003
05.12.2003
_ /_/_ _
_ /_/_ _

Infomail

KW

EP Nr.

46
46
..
..

3110590
3110580
.......
.......

Stückzahl pro Stk.

Newmedia Katalog
16.400
Karlson
SVE Kat.72 57.788
……
……
......
……
……
......

3.

zurückliegende Aufträge

KW
45
45
..
..

EP Nr.
Kunde
Aktion
3100110 Post 2001
MER 186
3102280 Kadanz Institut
...... .
……
……
...... .
……
……

4.

Sonstiges

Gesamt

Datum d.

erster

letzter

Abholung

Zustelltag

Zustelltag

149g
85g
....
....

10.11.2003
10.11.2003
_/_/__
_/_/__

Gewicht

Datum d.

12.11.2003 17.11.2003
12.11.2003 17.11.2003
_/_/__
_/_/__
_/_/__
_/_/__

erster

Stückzahl pro Stk. Abholung Zustelltag
110.656
136g
04.11.2003 06.11.2003
17.500
145g
04.11.2003 06.11.2003
. .....
....
_ /_/_ _
_ /_/_ _
. .....
....
_/_/_ _
_ /_/_ _

letzter
Zustelltag
10.11.2003
10.11.2003
_ /_/_ _
_ /_/_ _

Figuur 2: Gesimplificeerd voorbeeld van een agenda van de Auftragsrunde
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3. Theoretisch kader en methode van onderzoek
De Auftragsrunde bij EP Europost is een vorm van workplace interactie. Sarangi en Roberts
vatten workplaces op “as a social institution where resources are produced and regulated, problems are solved, identities are played out and professional knowledge is constituted” (1999:1).
Het team dat wekelijks in de Auftragsrunde bij elkaar komt, vormt een community of practice
(Wenger 1998). Een community of practice – verder afgekort tot CoP – is een groep mensen
die een gemeenschappelijke onderneming nastreeft. Om die te realiseren zijn niet alleen allerlei practices (handelwijzes) en instrumenten ontwikkeld, maar ook configuraties van sociale
relaties die duurzame, specificeerbare vormen van wederzijds engagement garanderen. De
oriëntatie op de gemeenschappelijke onderneming en de sociale vormen waarin naar het
doel toegewerkt wordt, vormen het interpretatie- en evaluatiekader waarbinnen activiteiten
een functie krijgen, beoordeeld worden en accountable zijn. In een organisatie functioneren
meerdere CoP’s op een min of meer geordende, onderling gerelateerde manier naast en met
elkaar. Wenger noemt dat constellaties van communities of practice. Een constellatie van CoP’s
hoeft niet te overlappen met de juridische of formele grenzen van een organisatie.
Een CoP heeft een gedeeld repertoire van ‘negotiable resources’. Het repertoire omvat allerlei routines en procedures, concepten, terminologie en jargon, soorten documenten en
methoden van opslag en toegankelijk maken van kennis en informatie, verhalen, gebaren
en symbolen, genres en interactietypes. De elementen van een repertoire worden op een
geordende wijze ingezet in steeds terugkerende werksituaties zoals de werkbespreking. Een
repertoire is slechts gedeeltelijk lokaal – binnen en door de betreffende CoP – ontwikkeld.
De bulk is geïmporteerd, geadopteerd en aangepast voor eigen gebruik. Repertoires zijn
organisatiespecifiek. Wanneer we cultuur opvatten als een complex en dynamisch systeem
van sociaal gedistribueerde kennis, vaardigheden en werkwijzes, conceptuele en materiële
instrumenten en sociaal geordende infrastructurele voorzieningen (vergelijk Hutchins 1995
en Lave & Wenger 1991), dan is een repertoire een kenmerkend bestanddeel van een organisatiecultuur.
Een werkbespreking zoals de wekelijkse Auftragsrunde in het hoofdkantoor van EP Euro
post vormt een situated activity system. Een situated activity system is de geordende verzameling
van verschijnselen die geïmpliceerd is in de systematische uitvoering van een bepaalde activiteit in een relevante setting (vergelijk Goodwin 1997). De notie gaat oorspronkelijk terug
op Goffman die haar ontwikkelde om herhaald voorkomende interactiesituaties te beschrijven waarin een gemeenschappelijke activiteit wordt uitgevoerd in een “somewhat closed,
self-compensating, self-terminating circuit of interdependent actions “ (Goffman 1961: 9596). Wij gebruiken de notie situated activity system voor activiteitssystemen waarin specifieke,
situatiegebonden taken uitgevoerd worden in een organisationele setting. Het idee erachter
is dat arbeidsdelige taken in organisaties tot situatiespecifieke activiteitssystemen geroutiniseerd worden. Min of meer gestandaardiseerde vormen van communicatie en taalgebruik
zijn daar een bestanddeel van, evenals specifieke arrangementen van instrumenten en andersoortige hulpmiddelen en de daarbij passende sociale configuraties (zie onder andere
Suchman 1987, Hutchins 1995, Engeström en Middleton 1996, Luff en Heath 2000 en Luff,
Hindmarsh en Heath 2000).
De Auftrafsrunde bij Europost is een voorbeeld van een situated activity system.Voor de organisatie van het verloop van de bespreking zijn specifieke artefacten ontwikkeld zoals het
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formulier met het overzicht van de lopende opdrachten die als agenda van de bespreking
fungeert. En ook de bespreking zelf verloopt in een patroon dat kenmerken van standaardisering en routinisering vertoont. Die routine moet onderhouden worden. Niet alleen als
instructie aan nieuwkomers of als verantwoording voor beslissingen over het verloop van de
vergadering, maar ook als een instructie en verantwoording vooraf aan de bespreking, zoals
in het fragment hieronder:
Fragment 1
43. Axel :
		
44.		
		
45.
		
46.		
		
47.
		
48.
		
49.
		

WIr halten es, ich sage es jetzt extra noch einmal vorher. (.)
wij vinden ik zeg het nu nog maar een keer extra van tevoren

wir ham letztes mal die Meinungsverschiedenheit gehabt,
we hebben vorige keer het meningsverschil gehad

oder die Differenz gehabt, in der Annah:me,
of onenigheid gehad in de veronderstelling

eh ich hätte einzelne Aufträge eh vergessen vorzulesen?
ik zou vergeten zijn orders apart voor te lezen

nein! ich lese nur Die Aufträge vor, wo UNS etwas vorliegt.
nee! Ik lees alleen die orders voor waarmee iets aan de hand is.

Wenn: zu anderen Aufträgen (.) jemand was hat,
als iemand iets heeft over andere orders,

muss er halt selber was sagen.
moet hij maar zelf iets zeggen.

Axel is in deze vergadering de voorzitter. Hij formuleert hier de regel dat in de Auftragsrunde
alleen die opdrachten besproken worden waarover wat bijzonders te melden valt (met ‘uns’
bedoelt Axel de afdeling waarvan hij de manager is, orderverwerking). Opdrachten die onbesproken blijven worden volgens de ‘normale’ gang van zaken uitgevoerd. Wanneer iets in de
Auftragsrunde aan de orde wordt gesteld, kan dat opgevat worden als een potentieel probleem.
De voorzitter formuleert dus een instructie die als interpretatie- en productieregel voor de
zaken die in de Auftragsrunde aan de orde gesteld worden, tot het repertoire van de CoP zou
moeten gaan horen.
We hebben vijf getranscribeerde sessies van de Auftragsrunde onderzocht. De duur per
werkbespreking is gemiddeld iets meer dan een half uur. Een eerste datarun door het corpus
resulteerde in de selectie van een aantal episodes waarvan wij dachten dat daarin problemen
aan de orde werden gesteld. In een tweede selectieronde baseerden we ons op het convergentiecriterium (er moet overeenstemming zijn tussen het perspectief van de onderzoeker en dat van de deelnemers; zie Mazeland 2003: 251-52). We deden dat door te kijken
hoe andere deelnemers reageren op een uiting waarin mogelijk een probleem aan de orde
wordt gesteld. De uiteindelijke collectie bevat 19 episodes waarin een (kandidaat-)probleem
besproken wordt. Het onderzoek naar de formulering van probleembeschrijvingen heeft
vooral een verkennende en theorie-ontwikkelende functie. Het gaat om een collectiestudie
die gebaseerd is op een exploratieve corpusanalyse (vgl. Ragin 1994, Ten Have 2004 en Mazeland 2003).
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4. Beurtconstructiepraktijken en sequentiële handelingen
Interactioneel probleemoplossen in werkbesprekingen is onder andere onderzocht door Anderson et al. 1987, Meier 1997, Button & Sharrock 2000 en Huisman 2001. Bij Huisman ligt
het accent op de manier waarop de leden van een team participeren aan besluitvormingsprocessen en de wijze waarop zulke participatiestructuren gerealiseerd worden. In dit artikel
ligt de nadruk op de talige vormgeving van de uitingen waarmee een stand van zaken tot
een probleem gemaakt wordt. We kijken nog niet naar de vormgeving van de handelingen
waarmee andere fases van het probleemoplossen gerealiseerd worden, en ook niet naar de
manieren waarop daarin onderhandeld wordt over de acceptabiliteit van probleembeschrijvingen (zie Van de Schoot 2004).
Al die keren dat een teamlid in de Auftragsrunde een probleemdiscussie initieert, doet hij
dat door iets op te merken over een werksituatie. Hij belicht een stand van zaken op een
manier waardoor die tot een mogelijk probleem wordt gemaakt dat besproken moet worden. Het teamlid gebruikt daar criteria voor die gebaseerd zijn op expertise ten aanzien van
de processen waarmee orders bij EP uitgevoerd worden. In het situated activity system van de
Auftragsrunde komt de initiëring van een probleembespreking dus tot stand door een taakrelevante situatie op een bepaalde manier te beschrijven. Die situatiebeschrijvingen zijn de
descriptieve praktijken (vgl. Bergmann 1991) waarmee de handeling probleembeschrijving in de
werkbespreking tot stand gebracht wordt.
Uit ons onderzoek blijkt dat bepaalde situatiebeschrijvingen in het situated activity system
van de Auftragsrunde als de formulering van een probleem gehoord worden. Ze initiëren
een probleemoplossingsdiscussie. Om te kunnen begrijpen hoe een situatiebeschrijving een
probleembespreking kan lanceren, maken we onderscheid tussen enerzijds de beurtconstructiepraktijk of het beurtformat (de praktijk), en anderzijds de handeling die met die praktijk interactioneel geïmplementeerd wordt (de handeling).3
Niet elke situatiebeschrijving is een probleembespreking. Een gespreksdeelnemer kan
bijvoorbeeld ook gewoon een primair informerend doel mee nastreven. Maar ook een situatiebeschrijving die herkend wordt als poging om een probleemdiscussie te initiëren, hoeft
niet zo opgepakt te worden. Gesprekspartners kunnen in principe zowel op de constructiepraktijk reageren als op de daarmee voorgestelde handeling. In het fragment hieronder
bijvoorbeeld, reageren de andere teamleden op zo’n manier op een situatiebeschrijving dat
het daarmee beoogde doel – de initiëring van een probleemdiscussie – niet meer gerealiseerd
wordt.Teammanager Axel beschrijft een situatie waarin het geplande aantal te bezorgen poststukken van een zending afwijkt van het feitelijk geleverde aantal. We zullen in de volgende
paragraaf nog zien dat het op deze manier beschrijven van een situatie een van de praktijken
is waarmee de leden van dit team een probleemdiscussie in gang zetten (de interactionele
handeling). Dat gebeurt nu echter niet omdat Axel’s beschrijving meteen in koor gecorrigeerd wordt door drie andere teamleden (regel 267-269): de omvang van de bestelling is niet
veranderd – zoals Axel claimt –, de zending is alleen in twee delen gesplitst. Terwijl Axel met
de beurtconstructiepraktijk ‘beschrijving van een afwijking van de geplande situatie’ gebruikt om
een probleembespreking te initiëren, corrigeert de groep die beschrijving zodanig dat die de
potentie verliest om een probleembespreking te lanceren. Na de correctie ontwikkelt zich
nog wel een discussie waarom dat dan verkeerd op de verzendlijst stond, maar de situatiebeschrijving werkt niet meer als een voorstel om een probleem te gaan bespreken:
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Fragment 2
807. Axel: Stolzinger zwEi↑:,
Stolzinger twee.
		
808.
3.7
809.
Änderung der Sendungsmenge von hundertfünfunachtzigtausend
verandering van aantallen van 185.000
		
810.
auf hundertze:hntausend?
naar 110.000?
		
811.		
1.1
812. Elise: °das wurde [gesplittet.
die werd gesplitst
		
813. Armin:		
[°wurde gesplit[tet
		

werd gesplitst

814. Nina:			
[°ist gesplittet
is gesplitst
				
815.		
0.4
816. Axel: ja, warum steht es dann hier so?
ja, waarom staat het dan hier zo?
		
De situatiebeschrijving wordt gecorrigeerd met een alternatieve beschrijving die in het evaluatiekader van EP Post niet als een probleembeschrijving werkt. In de correctie reageren
de andere teamleden op het niveau van de praktijk waarmee de vorige beurt geconstrueerd
werd. Ze reageren op de situatiebeschrijving. Door hun wijziging van het beurtformat – van
beschrijving van een afwijking naar beschrijving van een routinesituatie – wordt ook het
oorspronkelijke handelingspotentieel van Axel's beurt niet meer gerealiseerd.4
In het fragment hieronder reageert een teamlid juist wel op het sequentiële potentieel
van een situatiebeschrijving. Armin doet het voorstel om te onderzoeken hoe er sneller en
beter informatie uitgewisseld kan worden tussen Sales en Auftragsabwicklung (regel 172175) en hij verantwoordt dat met de observatie dat die twee afdelingen onvoldoende van
elkaar op de hoogte zijn (177-180). Axel – hoofd Auftragsabwicklung – reageert met een situatieanalyse die het probleem wijt aan tijdelijke onderbezetting (182-193). Hij ontkent dus
niet dat de informatieverschaffing beter moet maar hij beschrijft de oorzaak daarvan anders.
Zijn conclusie is dan ook dat de oplossing die Armin voorstelt – het verbeteren van de procedures – onnodig is wanneer die oorzaak weggenomen is (regel 207-211):
Fragment 3
172. Armin: →
			
173. 		
				
167.			
168.		
		

(...) dass wer vielleicht dazu noch mal:- (0.4)
dat we misschien daarnaar nog eens

gucken dass die Informationen schneller fließen.
kijken dat informatie sneller loopt.

1.1
oder besser fließen. (...)
of beter loopt. (...)
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177.		
→
				
179. 		

manchmal hab ich das Gefühl: einfach (...)
soms heb ik het gevoel gewoon (...)

dass Sales nicht genau weiß was ihr wisst,

				

dat Sales niet precies weet wat jullie weten,

180. 		
				
181.			
182. Axel:
→
		 		
182. 		
		 		
183.			
184. Armin:		
185.			
186. Johan: 		
		 		
187. Axel:		
		 		
188.
		 		
189.
190.		
		 		
191. Armin:
		
192. Axel: 		
		 		
193. 		
		 		
		 		
207. Axel:
→
		 		
208.			
209.			
		 		
210. Armin:
211. Axel: 		
		 		

und ihr nicht genau das wisst was: >Sales weißt.<
en jullie niet precies dat weten wat Sales weet.

(.)
jah, hängt sicherlich mit der:- personelln Situation
ja, hangt echt met de personeelssituatie

in der Auftragsabwicklung (0.4) zusamm.
bij Auftragsabwicklung samen.

0.3
˚jah.˚
0.6
(°swahr)
(klopt)

is im Moment nicht- (.) is im Moment nicht eh eh:
is op het moment niet- (.) is op het moment niet eh eh:

voll: zu leisten was dort: >erforderlich is.<
helemaal te doen wat daar gevraagd wordt.

2.3
Nina macht nicht nur ihren Job,[ode zum Teil ]
Nina doet niet alleen haar baan, of deels

[°neeh! (sogar-)]
nee! (zelfs-)

ihren Job, sondern macht den von Sonja und von
haar baan, maar doet die van Sonja en van

Nina z- >°auch noch.<
Nina ook nog.

(...)
ich glaub nich dass wer da nEUe Prozedere brauchen,
ik geloof niet dat we daar nieuwe procedures nodig hebben,
0.6
so bald:,=[
[=die beiden Stellen wieder besetzt
zo gauw,

die twee plaatsen weer bezet

[=(°ja.)=[
sind, (1.8) sind diese z- >Dinge wieder abgestellt.<
zijn,

zijn deze z- dingen weer voorbij.

Axel reageert op Armin‘s bijdrage als het begin van een probleemdiscussie. Armin‘s situatiebeschrijving werkt hier dus wel als een beurtconstructiepraktijk voor het doen van de
handeling ‘initiëring van een probleemdiscussie’. In de discussie die zich naar aanleiding daarvan
ontwikkelt, geeft Axel echter een zodanige heranalyse van de situatie dat er in de Auftragsrunde niet meer over een oplossing gesproken hoeft te worden. En inderdaad zal het gesprek
vervolgens daar ook niet meer over gaan.
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In fragment 2 wordt er op het niveau van het beurtformat gereageerd: de deelnemers corrigeren een situatiebeschrijving waardoor de handeling waarvoor die beschrijving het voertuig
was – de initiëring van een probleemdiscussie – niet uit de startblokken komt. In fragment
3 reageert een teamlid juist wel op het niveau van de handeling door de oorzaken van een
probleem anders te analyseren. De gesprekspartner reageert op het sequentiële niveau van
de probleemdiscussie, terwijl er in 2 enkel gereageerd wordt op de vorm van de uiting – het
beurtformat – waarmee de spreker zo’n sequentie op gang probeert te brengen.
Gespreksdeelnemers kunnen in hun reactie op een beurt dus de verschillende niveaus waarmee sequentiële handelingen interactioneel gerealiseerd worden, aanspreken en ze
maken die daarmee ook analytisch observeerbaar. Het verschil tussen de praktijken waarmee
een bepaalt type beurt geconstrueerd wordt – het beurtformat – en de handeling die daarmee sequentieel in de interactie geïmplementeerd wordt, is een fundamenteel uitgangspunt van onze
analyse. (Vergelijk Schegloff 1988 en 1997; Mazeland & Huiskes 2001 en Mazeland 2004).
5. Probleembeschrijvingen
Om te weten te komen hoe probleembesprekingen in een situated activity system gelanceerd
worden, onderzoeken we de wijze waarop de leden van het team in de Auftragsrunde situaties
zo beschrijven dat die beschrijving als de initiëring van een probleemdiscussie geïnterpreteerd worden. In de collectie van 19 probleembesprekingen kwamen we drie typen descriptieve praktijken tegen waarmee een teamlid een stand van zaken tot een probleem maakt.
Een deelnemer aan de werkbespreking kan een afwijking constateren tussen de geplande
situatie en de feitelijke situatie. Een teamlid kan een stand van zaken negatief evalueren. En
tenslotte kan een teamlid een bestaande situatie als problematisch afschilderen door een beter alternatief te beschrijven.
De verdeling van deze drie typen probleembeschrijving in de onderzochte collectie is
aangegeven in tabel 1:
Tabel 1: Overzicht probleembeschrijvingstypen
probleembeschrijvingstype
afwijking van de geplande situatie
negatieve evaluatie huidige situatie
principiële verbetering huidige situatie
Totaal

aantal
9
5
5
19

Hierna zullen we deze drie typen probleembeschrijvingen kenschetsen door steeds van elk
type enkele prototypische voorbeelden te bespreken.
5.1 Verschil tussen feitelijke en geplande situatie. In de Auftragsrunde kan een teamlid een
probleem naar voren brengen door de geplande situatie te vergelijken met de feitelijke. De
spreker stelt vast dat de situatie zoals die oorspronkelijk gepland was, verschilt van de situatie
zoals die op het moment van bespreking feitelijk is. Die afwijking is het probleem. Dit pro9
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bleembeschrijvingstype komt in negen van de negentien fragmenten van het geselecteerde
materiaal voor.
In fragment 4 formuleert Axel het probleem zelf al expliciet als een afwijking tussen het
opgegeven aantal stuks (‘avisiert’) en het feitelijke geleverde aantal. Hij vat het probleem eerst
samen (regel 456-457) en werkt dan de details uit (regel 459-60):
Fragment 4
454. Axel:		
			
455.			
456.			
			
457.		
→
			
458. Nadia:		
459. Axel: →
			
460.			
			

so: dann habn wir noch Kadanz Institut,
okay dan hebben we nog Kadanz Institut

1.6
Abweichung der Palettenanzahl, avisiert waren:, huh?
afwijking van het aantal pallets. opgegeven waren, huh?

<nicht der (.) Abweichung der Stückzahl.>
nee de- (.) afwijking van het aantal poststukken

ja
avisiert warn Achttausendzweihundertachtunsiebzig
opgegeven waren er 8278

geliefert wurden nur achttausendeinhundertachtuneunzig.
geleverd werden er maar 8198

Na de samenvattende typering van het probleem (‘Abweichung der Stückzahl’), zet Axel het
geplande aantal tegenover het geleverde. De levering zelf wordt als een gebeurtenis in een
meer recent verleden neergezet (‘geliefert wurden’), terwijl de planning wordt gekarakteriseerd
als een temporeel daaraan voorafgaande situatie waarvan het resultaat nog steeds van kracht
is (‘avisiert waren’).
Merk verder op dat er bij dit type probleembeschrijving met exacte waarden gewerkt
wordt. De precieze aantallen staan ook zo in de overzichtslijsten die alle deelnemers voor
zich hebben. De richting van het verschil wordt gesignaleerd met het focuspartikel nur
(‘maar’, ‘slechts’; vergelijk Foolen 1993: 150 e.v.). Door het gebruik van dat partikel formuleert de spreker het verschil als een tekort, en daarmee als een probleem. De leden van het
team weten – of kunnen afleiden – dat levering van minder stuks dan het geplande aantal,
een problematische afwijking is van de afgesproken norm.
Ook in het onderstaande fragment wordt een probleembeschrijving gedaan door een
afwijking tussen de geplande en de feitelijke situatie vast te stellen. Het draait opnieuw om
gegevens over zendingsaantallen, nu over de order van Karlson:
Fragment 5
631. Axel
:
632.			
633.			
			

			
634.			
			
10

Karlson?
3.0
da ham wer: (.) laut Aus- Auftragsbestätigung:k
daar hebben we (.) volgens de orderbevestiging
siebenfünfzigtausendsiebenhundertachtunachtzig
voroptimierte Sendungsstücke,
57788 electronisch voorgesorteerde poststukken
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635.			
			
636.			
			
637.			
			
638.			
			
639.			
640.			
			
641.			
			
642.			
			

dies entsprach aber dem Gesammtvolum,
maar dit sloeg op het totaalvolume

inklusiv DPAG Sendung, die Soll- (.) Mengen

inclusief de zending Deutsche Post, de geplande hoeveelheid

für das Sortierzentrum Mainaschaff
voor het sorteercentrum Mainaschaff

sind also nicht festzustellen.
is dus niet vast te stellen

2.6
wir reden immer von Sollmenge und Istmenge. (.)

wij hebben het altijd over de geplande hoeveelheid en de werkelijke hoeveelheid

da: aber alles zusammengekommen is. obwohl nu:r (.)
maar omdat alles in één keer aangeleverd is. hoewel er enkel (.)

voroptimierte Sendungen komm sollten.

electronisch voorgesorteerde zendingen zouden komen.

Axel constateert een probleem met betrekking tot de zending Karlson doordat bij het eigen
sorteercentrum in Mainaschaff meer stukken aangeleverd zijn dan gepland. Volgens de planning hadden daar alleen de stukken moeten komen die EP Europost zelf bezorgt, terwijl in de
feitelijke situatie ook het deel dat via Deutsche Post had moeten lopen, op het eigen sorteercentrum binnengekomen is. Hierdoor kan de Soll-Menge – het aantal stuks dat door EP zelf
verwerkt wordt – niet meer achterhaald worden. Ook hier wordt een situatie uit het verleden
(‘dies entsprach ...’) vergeleken met een algemener geldende norm, het moeten kunnen vaststellen van de omvang van het deel dat voor het sorteercentrum in Mainaschaff bedoeld was.
Het is verder ook opvallend dat de spreker de maatstaffunctie van de geplande situatie in
termen van het contrastpaar Sollmenge en Istmenge formuleert (regel 640), een conceptueel artefact uit het jargon dat in deze community of practice ontwikkeld is als een instrument om het
werk te organiseren. Het gebruik van het modale ‘sollten’ in regel 642 formuleert de redenering die aan deze terminologische reïficatie ten grondslag ligt (zie Ehlich en Rehbein 1972).
Bovendien markeert de probleembeschrijver de beschrijving van de huidige situatie niet alleen
als een contrast (‘aber’, regel 636 en 642), maar indexeert die ook als een vorm van tekort schieten op een situatiespecifieke, cultureel geordende schaal (‘nur’ in de regels 642 en 644).
Samenvattend: Een eerste manier waarop de leden van het EP-team een probleem in de
Auftragsrunde aan de orde stellen, is door een afwijking te constateren tussen geplande en de
feitelijke situatie. De deelnemers gebruiken hiervoor meereenhedenbeurten met een tweeledige structuur. In het ene deel wordt de geplande situatie tot een soort maatstaf gemaakt,
en in het andere deel wordt de feitelijke situatie daaraan gemeten. De aard van het resultaat
van die beoordeling wordt gefomuleerd in termen van het jargon uit het repertoire van de
community of practice en de richting daarvan wordt geïndiceerd met contrast- en/of schaalaanduidende conjuncties en partikels.
5.2 Negatieve evaluatie van de huidige situatie. Een tweede praktijk waarmee een teamlid
een probleem beschrijft is door een negatieve evaluatie van de huidige situatie. In het werkoverleg beoordelen de teamleden een bepaalde situatie door die te toetsen aan de criteria
die in de community of practice gehanteerd worden voor het uitvoeren van opdrachten. De
11
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gemeenschappelijke onderneming levert de evaluatiedimensie waarbinnen standen van zaken beoordeeld worden. Wanneer een situatie binnen dat kader negatief beoordeeld wordt,
wordt die daarmee tot een probleem gemaakt. Het uitingstype ‘negatieve evaluatie’ komt in
vijf van de negentien geselecteerde episodes voor.
Hieronder volgen twee voorbeelden die illustreren hoe een teamlid een situatie negatief
evalueert. De beurtopbouweenheid met de evaluatie is gemarkeerd met een pijltje. In fragment 6 problematiseert een medewerkster een situatie door de termijn tussen de aanleverdatum en de eerste bezorgdag als ‘een beetje krap’ te karakteriseren:
Fragment 6

492. Tanja:		
				
493. 		
				
494.		
→
				
		
		
498. Alex:		
				
499. Tanja:
		
500.			
				
501. Alex:		
502. Tanja: 		
				
503. Alex:

>ich hab mir fällt noch< was: s:topp! vergessen
ik heb- mij schiet nog iets stop! vergeten

zu Erda Moda ein. der er:ste Zustelltag und Abholung.
over Erda Moda te binnen. de eerste besteldag en het ophalen

ist eh: (.) kommt mir ein bisschen eng vor.
is eh lijkt mij een beetje krap

(...)
joa, das kommt darauf an, [sind fja, dat hang ervan af, zijn v-

[erster zwölfte ist ein: (.)

één twaalf is ‚n: (.)

Mo:ntag, und die Zust[ell]ung musste dann
maandag, en de bezorging zou dan

[ja ]
schon am Dienstag anfangen.
al op dinsdag moeten beginnen.

huh hmm,

Tanja geeft een oordeel over een uitvoeringsaspect van de zending Erda Moda. Ze introduceert
eerst het topic – de opdracht voor de klant Erda Moda – en beschrijft vervolgens de kwestie
waarover ze een oordeel zal geven, de tijdspanne tussen aanlevering van de zending en de eerste
besteldag. Merk op dat ze dat tijdsbestek formuleert in fases van het werkproces: het begint met
de aanlevering van de poststukken die gesorteerd van de drukkerij komen (de “Abholung”) en
het eindigt met de dag waarop er bezorgd moet gaan worden (de “erste Zustelltag”). Die tijd
beoordeelt ze als ‘een beetje krap’. Het graadadjectief ‘krap’ beschrijft een positie op een graduele
tijdsschaal en de graadbepaling ‘een beetje’ duidt de mate aan waarin sprake is van dat oordeel
(vergelijk Pander Maat 2003a/b). In de daaropvolgende toelichting (regel 499-502), beschrijft
Tanja dan de feiten waarop ze haar oordeel baseert. De tijdspanne tussen levering en bezorging
wordt nu in termen van weekdagen geformuleerd: het aanleveren is op maandag en het bezorgen begint al op dinsdag. Het oordeel wordt dus in relatieve, graduele termen geformuleerd en
de feiten met behulp van meer objectieve, precieze tijdsaanduidingen.
Door haar oordeel met de feiten te onderbouwen, gaat het teamlid er niet alleen van uit
dat haar gesprekspartners eveneens de deskundigheid hebben om een meting evaluatief te
kunnen interpreteren (vgl. Pomerantz & Rintel 2004), maar ook dat er overeenstemming is
over de criteria die gebruikt worden om tot dat oordeel te komen. Binnen die interactio12

Probleembeschrijvingen in werkbesprekingen

neel gedeelde, taakgerelateerde evaluatiedimensie is ‘een beetje krap’ een negatief oordeel, een
evaluatiestrekking die trouwens nog een keer geïndexeerd wordt in de toelichting (vergelijk
het gebruik van het partikel ‘al’ -- “schon” -- in ‘al op dinsdag’, regel 502).
Net zoals bij de beschrijving van een afwijking van de geplande situatie, maakt de probleembeschrijver gebruik van een situatiespecifieke, op kennis van de werkprocessen gebaseerde schaal, alleen is die schaal nu anders gestructureerd. Bij negatieve evaluaties wordt een
gradueel geordende schaal gehanteerd, terwijl het bij vergelijkingen waarmee een afwijking
wordt vastgesteld om exacte waarden gaat.
Even later in hetzelfde werkoverleg beoordeelt Tanja ook het tweede deel van de zending
Erda Moda. Dit keer stelt ze vast dat de haalbaarheid van de bezorgtermijn ‘op het randje’
is. Ze licht dat oordeel toe door er op te wijzen dat een van de beoogde bezorgdagen een
feestdag is waarop er niet gewerkt wordt:
Fragment 7
523. Tanja :
auch für den zweiten Auftrag.
ook voor de tweede order
			
524. ?
:
(das kommt das)
dat komt dat
			
525. Axel
:
dann bitte so, veranlassen.
dan a.u.b. dat zo in gang zetten.
			
526. Tanja : → der ist sowieso kritisch,
die is sowieso op het randje
			
527. 		
weil am sechsten Feiertag ist.
omdat de zesde een feestdag is
			
528.			
sechster Januar der zweite Abschnitt.
zes januari het tweede gedeelte
			
Met ‘op het randje’ (“kritisch”) wijst Tanja opnieuw een positie aan op een situatiespecifieke,
relatieve beoordelingsschaal. Merk op dat ook hier in een toelichting vervolgens de feiten
geleverd worden die de basis vormen voor het oordeel. Omdat er een werkdag uitvalt vanwege een feestdag, komt de haalbaarheid van de opdracht in gevaar.
Voor de leden van het team zijn graduele aanduidingen als ‘krap’ of ‘op het randje’ en de
beschrijving van de relevante gegevens waarop dat oordeel gefundeerd is, voldoende om in te
kunnen schatten óf er een probleem is en hoe ernstig dat is. In een artikel waarin hij beschrijft
hoe de nieuwkomers in een community of practice leren om op adequate wijze zulke oordelen te
vellen, citeert Goodwin (1997: 133) Wittgenstein om het volgende punt te maken:
“Om te kunnen communiceren door taal moet er niet enkel overeenstemming zijn
wat betreft definities, maar ook – hoe raar dat ook klinken mag – overeenstemming
in oordelen.” (Wittgenstein 1958; § 242).
De criteria die de teamleden gebruiken om te beoordelen of er voldoende tijd is om een
opdracht uit te voeren, horen tot de kennis en expertise van de ‘community of relevant practitioners’. Vanuit een Wittgensteiniaans perspectief houdt dit ook in dat de betekenis van een
evaluatieve categorie niet zozeer de referent ervan is - bijvoorbeeld een bepaald punt op een
13
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tijdsschaal –, maar veeleer de set van procedures die nodig is om de categorie competent te
gebruiken binnen het relevante activiteitstype (Goodwin 1997: 133).
Samenvattend: Een tweede handelwijze waarmee teamleden een probleem in de Auftragsrunde aan de orde stellen, is het vellen van een negatief oordeel over een bepaalde stand
van zaken. Het oordeel wordt geformuleerd met graadadjectieven en in een toelichting
verantwoord met de relevante gegevens. De spreker geeft zo cues ten aanzien van het soort
evaluatiedimensie dat als referentiekader fungeert en de wijze waarop dat gestructureerd is.
Het betreft een relatieve beoordelingsschaal waarin situatie- en activiteitsgerelateerde evaluatiedimensies verondersteld worden en ten aanzien waarvan een werkbare overeenstemming
moet bestaan in het team.
5.3 Principiële verbetering van de normale situatie. Een derde handelwijze waarmee teamleden een probleem aan de orde stellen is door te stellen dat er een alternatief is dat in principe beter is dan een bestaande werkwijze. Een deelnemer laat haar mening over de huidige
situatie zien door een beschrijving te geven van een meer ideale situatie. De beschrijving
van een gewenste situatie impliceert dat er iets mis is met de huidige situatie. Bij dit type
probleembeschrijving valt het oplossingsvoorstel (zie § 1) min of meer samen met de probleembeschrijving, of beter gezegd, het oplossingsvoorstel wordt gebruikt als een techniek
om aan te geven dat de bestaande situatie problematisch is. De huidige situatie wordt meestal
ook nog wel beschreven maar nu als een verantwoording van het voorstel. Dit type probleembeschrijving komt vijf keer voor.
In fragment 8 karakteriseert Simone – medewerkster binnendienst van de afdeling Operations – de gewenste situatie door verslag te doen van een discussie op haar eigen afdeling
eerder die dag (‘Infomail’ is de naam van een productcategorie van Europost). Johan is in
deze bespreking de voorzitter:
Fragment 8
504. Simone
:
			
505. Johan
:
			
506. Simone
:
			
507.			
			
508.			
			
509.			
			
510.			
			
511.			
			
512.			
			
14

nei! ja m::- ok.
nee! ja m::- ok.

nee [erzähl,]=
nee vertel,

[ halt ]= grundsätzlich zu Infomai:l

wacht even. meer principieel over Infomail

hatten wir heutemorgen schon wieder das Thema. ehm::
hadden we vanmorgen al weer de discussie ehm

ob man:: den Zustellpartnern: nicht vorab schon
of je de bestelpartners niet vooraf al

ne Info geben kann. normalerweise kriegen sie ja
informatie kunt geven. normaal gesproken krijgen ze immers

die Mengen:avise mit der Tagespostavisen.

de aantallenlijsten tegelijk met de lijsten met de dagpost

mit dem Tagespostavis. Eh:m ob man nicht eventuell::
met de dagpostlijst. Ehm of je niet eventueel

sagen kann okay an dem und eh >ode an dem und dem
kunt zeggen okay, op die en eh of binnen dat en dat
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513.			
			

Zeitraum< wird eine Infomailaussendung sei- eh sein.
tijdsbestek zal er een Infomailzending zij- eh zijn

Simone beschrijft eerst de wenselijke situatie (regel 508-09). Op haar afdeling is de kwestie
besproken of de bestelpartners niet al van tevoren geïnformeerd kunnen worden over een
zending. Ze contrasteert dat voorstel met de huidige gang van zaken (regel 509-11). Ze sluit
haar beurt vervolgens af door de gewenste situatie nog wat meer uit te werken. Ze speelt
voor hoe die ten uitvoer gebracht zou kunnen worden (regel 511-13).
In de talige vormgeving benadrukt de spreker dat het door haar beschreven alternatief
de geprefereerde optie is. Ze doet dat met name door het gebruik van negatieve of-zinnen
(zie ‘ob man ... nicht ne Info geben kann’ in regel 509 en ‘ob man nicht ... sagen kann’ in 511-12).
Daardoor werkt haar verslag van wat er die morgen in haar team besproken is als een pleidooi voor het alternatief dat in de afhankelijke zin beschreven wordt (vergelijk Franck 1979
of Heritage 2002). De spreker contrasteert het geprefereerde alternatief met de gebruikelijke
gang van zaken. Merk verder op dat ze in de beschrijving van die huidige situatie benadrukt
dat die niet incidenteel is (‘normalerweise’, regel 509).
Fragment 9 bevat nog een tweede voorbeeld van een probleembeschrijving middels de
formulering van een alternatief voor de huidige situatie. Armin maakt hier een opmerking
over de informatieuitwisseling tussen de afdelingen Sales en Auftragsabwicklung. Armin is
van de afdeling Business Development. De samenwerking en de informatieuitwisseling tussen afdelingen behoren tot zijn takenpakket:
Fragment 9 (zie fragment 3)
169. Johan:
		
170.		
171. Armin:
		
172.		
		
173.
		
174.
		
175.
		
176.		
177.		

°gut.

178.		
179.		
		
180.

0.6
manchmal hab ich das Gefühl: einfach

		

goed.

0.8
ich hab noch ne Anmerkung, (0.8) ich weiß nich
ik heb nog een opmerking,

ik weet niet

wie: Informationen über f- Irrläufer etcetera zwischen

hoe infomatie over verkeerd bezorgde poststukken enzovoorts tussen

Sa:les und Auftragsabwicklung zur Zeit aufg- ausgetauscht
Sales en Orderverwerking momenteel uitge- uitgewisseld

werden. (1.1) dass wer vielleicht dazu noch mal:- (0.4)
worden.

dat we misschien daarnaar nog eens

gucken dass die Informationen schneller fließen.
kijken dat informatie sneller loopt. 		
1.1
oder besser fließen. °ich weiß es nicht. wo↓:°
of beter loopt.

ik weet het niet. waar

soms heb ik gewoon het gevoel gewoon

>s hab ich jetzt in den letzten Tagen gemerkt dass<
dat heb ik nu in de afgelopen dagen gemerkt dat
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181.

Sales nicht genau weiß was ihr wisst,

		

Sales niet precies weet wat jullie weten,

182.
		

und ihr nicht genau das wisst was: >Sales weißt.<
en jullie niet precies dat weten wat Sales weet.

Armin karakteriseert de gewenste situatie door een doel te formuleren in termen van een
vergelijking met de huidige situatie: de informatie tussen Sales en Auftragsabwicklung moet
sneller en beter gaan stromen (174-75). Net zoals in fragment 8 het geval was, motiveert de
spreker zijn voorstel vervolgens door op niet-incidentele ervaringen te wijzen die verklaren
waarom de huidige situatie problematisch is (177-79). In dit geval komt de vergelijking tussen huidige en gewenste situatie talig met name tot uiting in het gebruik van de comparatieven ‚schneller‘ en ‚besser‘. Het gebruik van dit talige middel benadrukt opnieuw dat er een
alternatief voor de bestaande situatie gezocht wordt.
Samenvattend: Een derde handelwijze waarmee de teamleden een probleem naar voren
brengen, is door een andere situatie als een beter alternatief voor de huidige situatie af te
schilderen. Dat kan door de gewenste situatie zelf te beschrijven, maar ook door het doel te
karakteriseren waaraan de ideale situatie moet voldoen. Het betere alternatief wordt eerst
aan de orde gesteld en daarna gecontrasteerd met de normale gang van zaken. De talige
middelen waarmee het alternatieve karakter van de gewenste situatie gemarkeerd wordt zijn
onder ander het gebruik van comparatieve constructies en van constructietypes waarmee de
alternatieve situatie als het geprefereerde alternatief geformuleerd wordt.
6. De plaatsing en de vormgeving van beurten met probleembeschrijvingen
Bepaalde soorten contexten lijken meer geschikt te zijn dan andere om een bepaald type
probleembeschrijving te doen. Het type afwijking tussen geplande en feitelijke situatie komt bijna
uitsluitend aan het begin van een agendapunt voor, meteen nadat de voorzitter de betreffende
order aan de orde stelt door het noemen van de naam van de opdrachtgever. De voornaamste
variatie betreft hier de persoon van de initieerder: dat is hetzij de voorzitter zelf (zie fragment
4 en 5), hetzij een ander teamlid. In dat laatste geval reageert een andere deelnemer met een
probleembeschrijving onmiddellijk nadat de voorzitter de opdracht aan de orde gesteld heeft.
Het type principiële verbetering van een bestaande werkwijze komt meestal voor na afsluiting
van een discussie over een concreet probleemgeval (zie de fragmenten 8 en 9). Nog voordat
er over gegaan wordt tot het volgende agendapunt, initieert een deelnemer een meer principiële discussie over hoe het anders en beter kan of moet.
De plaatsing van het probleembeschrijvingstype negatieve evaluatie kunnen we niet zo
eenduidig karakteriseren. Het komt voor aan het begin van de bespreking van een order, als
een manier om de discussie over een ander aspect van een order te openen (zie fragment 7),
of als een heropening van een al afgesloten discussie over een order (fragment 6).
De vormgeving van beurten met een probleembeschrijving is ten dele afgestemd op het
soort omgeving waarin de probleembeschrijving gedaan wordt. Wanneer de voorzitter een
nieuw agendapunt begint met een probleembeschrijving – meestal gaat het dan om een afwijking van de planning –, dan heeft de beurt de structuur van een voorwoord (een ‘preface’)
waarin het nieuwe topic geïntroduceerd wordt, gevolgd door de beurtopbouwcomponent
met de probleembeschrijving, – zoals bijvoorbeeld in fragment 4 te zien was:
16
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Fragment 4 (herhaling detail)
454. Axel: →
			
455.			
455.		
→
			

so: dann habn wir noch Kadanz Institut,
okay dan hebben we nog Kadanz Institut

1.6
Abweichung der Palettenanzahl, (...)
afwijking van het aantal pallets.

Wanneer de probleembeschrijving in aansluiting op een mogelijk afgesloten discussie over
een concreet probleem volgt – meestal een voorstel om iets principieel te verbeteren – dan
begint de spreker zijn beurt vaker met een focusserend voorwoord zoals de gespreksorganisatorische opmerking ‚ich hätte noch ne Anmerkung‘ in fragment 9, of – zoals in het fragment
hieronder – de pseudo-cleft constructie‚ was auffält is (...)‘. De spreker vraagt daarmee speciale aandacht voor wat hij gaat zeggen door daar het selectieprincipe van te formuleren. Hij
zal het over iets gaan hebben wat hem ‚opgevallen‘ is:
Fragment 10
807. Johan:		
			
808. 		
			
809. 		
810.			
811. Martin: →
			
812. 		
			
813. 		
			
814. Johan:
815. Marting:		
			

heute gibt nicht jetzt kein Engpässe in Mainaschaff,
maar vandaag zijn er nu geen knelpunten in Mainaschaff,

oder so.

of zo.

3.8
˚okay.˚
was auffällt is dass eh: (.) schon längere Zeit (.)

wat opvalt is dat eh

al een poosje

sehr viele Aufträge:: (.) an Anfang de:r Woche, (.)

erg veel orders aan het begin van de week

in den Sortierzentren eintreff[en]. ·hh und (.)

in de sorteercentra aankomen en

[mm]
am Ende der Woche (.) kaum. (...)

aan het einde van de week nauwelijks

Wanneer een teamlid een probleembeschrijving aan de orde stelt op een plaats die afwijkt
van de agenda, dan moet er extra gespreksorganisatorisch voorwerk verricht worden. Een
voorbeeld daarvan zagen we al in fragment 6. De bespreking van de order Erda Moda is
al ettelijke agendapunten eerder geweest, maar tijdens de bespreking van een andere order
(Velaso, zie regel 483) probeert Tanja die discussie te heropenen. Ze moet nu niet alleen de
lopende discussie stopzetten (regel 492), maar ook opnieuw de opdracht introduceren waarmee ze een probleem heeft (regel 493):
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Fragment 6 (herhaling en uitbreiding)
483. Tanja
:
Vela[so,]
484. ?
:
[Br]ie[fe]
brieven
			
485. Johan
:		
[ja] Briefe, Kataloge. ode,
ja brieven, catalogi, of niet soms
				
486. Tanja
:
nee. is Infomail is Katalog.
nee. is Infomail is catalogus
			
487. Johan
:
ja?
488. Tanja
:
ja j[a.]
489. Axel
:
[ab]er ein dünner. ne, zweihundert Gramm.
				 maar een dunne toch hè? tweehonderd gram
490. Tanja
:
[hmm]
491. Johan
:
[hmm]
492. Tanja:
→1 >ich hab mir fällt noch< was: s:topp! vergessen
ik heb- mij schiet nog iets stop! vergeten
			
493.		
→2 zu Erda Moda ein. der er:ste Zustelltag und Abholung.
over Erda Moda te binnen. de eerste besteldag en het ophalen
			
494.		
ist eh: (.) kommt mir ein bisschen eng vor.
is eh (.) lijkt mij een beetje krap
			
Afhankelijk van de plaats waarop een spreker een probleemdiscussie probeert te initiëren,
wordt de link met de context anders gelegd. Wanneer er meteen aan het begin van een
agendapunt een probleem aan de orde gesteld wordt, dan hoeft er enkel voorwerk gedaan
te worden wat betreft de introductie van de referent waarmee een probleem is. Wanneer die
referent al geïntroduceerd is en een teamlid naar aanleiding van de bespreking van een specifiek geval voorstelt om het probleem op een meer algemeen niveau te gaan bespreken, dan
markeert hij die zowel principiële als additionele status expliciet in een preface voorafgaand
aan de probleembeschrijving. In het geval dat de probleemdiscussie topicaal gezien eigenlijk
misplaatst is, dan wordt niet alleen die misplaatstheid gesignaleerd, maar moet de referent
ook weer opnieuw geïntroduceerd worden.
7. Tot slot
In het situated activity system van de Auftragsrunde hanteren de deelnemers specifieke, analytisch specificeerbare discoursepraktijken om probleemoplossende discussies te initiëren. Ze
vormen een onderdeel van het repertoire waarmee de leden van deze community of practice de
activiteit probleem oplossen interactioneel organiseren. De criteria op grond waarvan iets tot
een probleem wordt gemaakt zijn ontleend aan de organisatie van het werk. De probleembeschrijving is een handelingstype dat in zijn design in hoge mate gebaseerd is op de exploitatie van situatie- en taakgebonden kennis. Door werksituaties op een bepaalde manier te
beschrijven zijn die in de context van de werkbespreking interpreteerbaar als de beschrijving
van een probleem. In het situated activity system van de Auftragsrunde hebben we drie types
probleembeschrijvingen geïdentificeerd (zie het schema in figuur 3).
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Probleembeschrijvingstype

Afwijking van geplande met huidige situatie

Probleembeschrijving

Negatieve evaluatie huidige situatie

Principiële verbetering normale gang van zaken

constructiepraktijken
Normatieve
vergelijking

Oordeel plus
toelichting

Geprefereerd
alternatief
gecontrasteerd
met normale
situatie

Figuur 3: Overzicht probleembeschrijvingstypen en beurtconstructiepraktijken

Over het algemeen worden in probleembeschrijvingen meerdere beurtconstructiepraktijken met elkaar gecombineerd. In het geval van de negatieve evaluatie wordt een oordeel gecombineerd met een situatiebeschrijving. Bij afwijkingen worden twee situaties met elkaar
vergeleken – de huidige met de geplande – en bij verbeteringsvoorstellen wordt de gebruikelijke gang van zaken afgezet tegen een meer ideale situatie. Elke probleembeschrijving bevat een beschrijving van een bestaande situatie of impliceert die. Die situatie wordt vergeleken met een andere – vaak een virtuele – situatie, hetzij de geplande, hetzij een beter geachte
situatie. Of de spreker neemt een situatie de maat met een meetlat die in het referentiekader
van het situated activity system van de Aufragsrunde een problematische waarde oplevert. De
betreffende combinaties van beurtconstructiepraktijken worden meestal geïmplementeerd
in meereenhedenbeurten en vaak kan een specifieke praktijk aan een afzonderlijke beurtopbouweenheid toegeschreven worden, maar dat hoeft niet.
Voor elk type probleembeschrijving mobiliseren de teamleden specifieke combinaties
van talige middelen om de situatie op een bepaalde manier te belichten. Een teamlid in de
Auftragsrunde kan iets problematiseren door te constateren dat de geplande gang van zaken
afwijkt van de feitelijke situatie. Kenmerkend voor dit uitingstype is het – eventueel temporeel gedifferentieerd – tegenover elkaar zetten van planning en uitvoering. Om de aard van
de afwijking te karakteriseren wordt gebruikt gemaakt van organisatiespecifiek technisch
jargon, in combinatie met algemener inzetbare vormsgevingspraktijken zoals het gebruik
van contrast- en/of schaalaanduidende conjuncties en partikels.
Wanneer een deelnemer aan de Auftragsrunde een stand van zaken problematiseert door
die negatief te evalueren, doet hij dat met een oordeel dat geformuleerd is in termen van een
positie op een graduele schaal. Het gebruik van die schaal wordt duidelijk gemaakt in een
toelichting waarin een situatie in termen van het werkproces beschreven wordt. De kennis
die de teamleden van die processen hebben, levert het referentiekader op grond waarvan
oordelen geïnterpreteerd worden.
Een derde constructiepraktijk waarmee de teamleden in de Auftragsrunde een probleem
aan de orde stellen, is door een alternatief voor de huidige situatie te formuleren dat in principe beter zou zijn. Dit wordt gedaan door een meer geprefereerde werkwijze te beschrijven,
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of het doel te formuleren waaraan de gewenste situatie moet voldoen. De talige vormgeving
van dit derde constructietype kan zich verder onder andere kenmerken door het het gebruik
van comparatieven, door het benadrukken van de voorkeursstatus van de alternatieve situatie
en door het alternatief te contrasteren met de gebruikelijke gang van zaken.
Niet elke gebruiksomgeving is even geschikt om een bepaald type probleem aan te snijden. Probleembeschrijvingen waarin een afwijking van de geplande gang van zaken wordt
geformuleerd, openen meestal de discussie over een order. Probleembeschrijvingen waarin
een meer principiële verbetering wordt voorgesteld volgen meestal op de discussie over
een concreet geval met het betreffende probleem. Probleembeschrijvingen die een bepaalde
gang van zaken negatief evalueren zijn minder eenduidig aan een bepaalde topicale positie
te relateren.
Het gebruik van een probleembeschrijving op een bepaalde positie heeft bovendien
consequenties voor de constructie van de beurt met de probleembeschrijving. Afhankelijk
van de positie, wordt de beurtopbouweenheid met de probleembeschrijving voorafgegaan
door een preliminaire component waarin de referent wordt geïntroduceerd, en/of door prefaces waarin hetzij de relevantie van het topic, hetzij de gespreksorganisatorische condities
gethematiseerd worden.
Ondanks dat het niet onze bedoeling was om een uitputtende inventarisatie te maken
van de praktijken waarmee probleembeschrijvingen in de Auftragsrunde gerealiseerd worden, hebben we wel de indruk dat we op zijn minst enkele belangrijke technieken hebben
kunnen identificeren. De praktijken waarmee de teamleden een probleemdiscussie initiëren
vormen min of meer gestandaardiseerde formats om situatiegebonden kennis taakgericht in
het gesprek in te brengen. De aard van het situated activity system is zodanig dat daarin slechts
een beperkt aantal formats gebruikt wordt om probleemdiscussies te initiëren. De probleembeschrijvingstypen die wij gevonden hebben, liggen op het vlak van de mate waarin de
planning aangehouden kan worden (afwijkingen), de uitvoerbaarheid van taken (negatieve
evaluaties) en de verbetering van structurele onvolkomenheden (verbeteringsvoorstellen).
De formats die gebruikt worden voor het initiëren van probleembesprekingen horen tot
het repertoire van deze community of practice. Enerzijds bieden ze mallen aan waarin problematische situaties geconceptualiseerd en interactioneel gemaakt kunnen worden, anderzijds
bepalen ze ook mee wat hoe in de Auftragsrunde tot probleem gemaakt kan worden. In onze
benadering van de notie organisatiecultuur, horen zulke discourse praktijken tot de cultuur
van de organisatie.
We zijn in dit artikel niet verder ingegaan op de sequentiële vorm van probleembeschrijvingen, – bijvoorbeeld of een probleembeschrijving de vorm heeft van een constatering
of van een vraag. Die vraag en de manieren waarop probleemoplossende discussies verder
verlopen, is onderwerp van verder onderzoek (zie Van der Schoot 2004 en Mazeland 1994).
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Noten
1
2

3

4

We zijn Ad Foolen en twee anonieme beoordelaars erkentelijk voor hun commentaar op een eerdere versie van
dit artikel. Natuurlijk zijn alle resterende onvolkomenheden voor onze rekening.
Analyses van monologische vormen van probleemoplossingsstructuren in geschreven teksten zijn onder andere
te vinden in Jordan 1984 en Pander Maat 1989. In de cognitieve psychologie is er een lange traditie van onderzoek naar probleemoplossingsprocessen als een individuele cognitieve taak (zie bijvoorbeeld Newell & Simon
1972). Zie voor meer sociaal-psychologisch onderzoek naar discursieve vormen van probleemoplossen onder
andere Poole & Hirokawa 1986. Ehlich & Rehbein 1986 is een voorbeeld van een discourse-analytische benadering van interactionele probleemoplossingsprocessen in gesprekken.Wij zien probleemoplossen als een vorm
van gesitueerde sociale cognitie die interactioneel in discourse tot stand komt (vergelijk onder andere Hutchins
1995, Resnick et al. 1997 en Nardi 1996).
Vergelijk voor het onderscheid tussen practice en action Schegloff 1997. Hoewel we de termen beurtconstructiepraktijk en beurtformat als min of meer synonieme aanduiding gebruiken, legt beurtconstructiepraktijk het accent meer op het proces en beurtformat meer op het resultaat. Deze noties zijn bewust vrij open gehouden.We
denken niet bij voorbaat aan één enkel design niveau zoals de syntactische structuur, de lexicale configuratie of
de mate van gestandaardiseerdheid van de uitdrukking of het uitingstype waarmee een beurtopbouweenheid
vormgegeven wordt. Ook de plaatsing van een beurt en de relatie die daarin met de context gelegd wordt,
kunnen tot de beurtconstructiepraktijk horen. Schegloff 1997 onderzoekt bijvoorbeeld de handelingen die met
de praktijk ‘herhaling’ tot stand gebracht kunnen worden. Zie ook Mazeland & Huiskes 2001.
In werkbesprekingen horen andercorrecties tot de set van praktijken waarmee teamleden kennisverschillen tot op
een werkbaar niveau bijstellen. Het is een van de technieken waarmee in organisaties de distributie van kennis over personen en afdelingen ad hoc, lokaal en taakgerelateerd gemanaged wordt. (Zie Hutchins 1995 en
Schegloff 1991)
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Subjectiviteit en causale connectieven
1. Inleiding
Samenvatting
In 1997 verscheen in dit tijdschrift een
bijdrage van twee Utrechtse collega’s
In dit artikel staan twee vragen centraal: (1) wat
en mijzelf over het gebruik van de drie
is subjectiviteit en (2) in hoeverre kan dit begrip
causale verbindingswoorden want, omdat
een verklaring bieden voor verschillen in gebruik
en doordat (Pit, Pander Maat en Sanders
tussen de connectieven want, omdat, doordat en
1997). Met ons onderzoek beoogden we
aangezien. Op basis van cognitief georiënteerde
met behulp van corpusanalyses een veropvattingen over subjectiviteit wordt een
klarende notie te vinden voor de geomschrijving van subjectiviteit opgesteld die
bruiksverschillen tussen deze woorden.
als basis dient voor een analysemodel waarmee
Diverse, aanvankelijk veelbelovende node mate van subjectiviteit van causale relaties
ties (zoals het onderscheid tussen inhoubepaald kan worden. Dit model omvat een
delijke en epistemische coherentierelaties)
achttal concrete tekstkenmerken die elk
werden betrokken in het onderzoek, maar
samenhangen met de centrale notie subjectiviteit.
met name de gebruiksverschillen tussen
Ten slotte wordt in kort bestek een overzicht
want en omdat bleken daarmee moeilijk
gegeven van de belangrijkste resultaten van
te beschrijven. Uiteindelijke concludeereen serie corpusanalyses, waarin fragmenten
den we dat we een verklaring van de dismet de connectieven want, omdat, doordat en
tributie van deze connectieven wellicht
aangezien met behulp van het ontwikkelde
moesten zoeken in de richting van de beinstrument geanalyseerd zijn. De uitkomsten
grippen perspectief en subjectiviteit. Uit
laten zien dat we een onderscheid kunnen maken
één van de corpusanalyses bleek namelijk
tussen connectieven die meer subjectieve en
dat de distributie van want en omdat saconnectieven die meer objectieve causale relaties
menhangt met het voorkomen van een
markeren. Bovendien wordt geconcludeerd dat
tweetal subjectiviteitsindicatoren, namedeze connectieven zelf ook als graadmeter van
lijk passieven (als indicator van een lage
subjectiviteit kunnen fungeren.
subjectiviteit/perspectivering van een
personage) en citaten (als indicator van
een hoge subjectiviteit/perspectivering
van een personage). Zo kwam omdat in vergelijking met want vaker voor in zinnen als (1)
waarin de passiefconstructie ervoor zorgt dat het perspectief juist niet ligt bij de participant
die verantwoordelijk is voor de causaliteit die uitgedrukt wordt in de relatie (‘de FIA’). En
want werd juist vaker gevonden in zinnen als (2), waarin die verantwoordelijke participant
(‘ds. Maliepaard’) direct aan het woord wordt gelaten, met als gevolg een hoge mate van perspectivering van deze participant.
24

Tijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 1, 24-41

Subjectiviteit en causale connectieven

(1)		

Deze week werd Schumacher door de FIA al voor twee wedstrijden geschorst omdat
hij tijdens de Grote Prijs van Engeland een stopverbod negeerde.

(2)		Maar in Nijverdal kan ds. Maliepaard het evangelie kwijt. En hij ging aquarelleren
want “schilderen werkt ook mediterend en helpt een stuk stress kwijt te raken”.
De conclusie van ons artikel luidde dan ook als volgt (p. 250):
“Samengevat, toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op conceptuele uitwerking en empirische ondersteuning van het onderscheid tussen subjectieve en
meer objectieve relationele omgevingen. Deze eerste verkenning van dat relationele
onderscheid duidt er op dat deze richting een vruchtbare weg kan zijn in de uiteindelijke verklaring van de distributie van de connectieven in een theorie over coherentierelaties.”
Welnu, dat is wat de afgelopen jaren gebeurd is. Niet alleen voor de zogenaamde achterwaarts causale connectieven (die voorafgaan aan een reden, oorzaak of argument), maar ook
voor de voorwaartse, zoals dus, daarom en daardoor (Pander Maat & Degand 2001, Pander
Maat & Sanders 2000, Pander Maat & Sanders 2001).
In dit artikel zal ik voornamelijk ingaan op het eerste voornemen van destijds: een conceptuele uitwerking van het onderscheid tussen subjectieve en meer objectieve relationele
omgevingen. Die uitwerking bleek een complexe en veelzijdige verzameling tekstuele indicatoren van subjectiviteit op te leveren, die wellicht ook andere toepassingsmogelijkheden
kan krijgen dan alleen in het onderzoek naar connectieven. Ook voor tekstwetenschappers
die andere tekstuele verschijnselen in verband proberen te brengen met subjectiviteit en perspectief kan dit analysemodel wellicht een goed aanknopingspunt bieden. Daarnaast zal ik in
kort bestek antwoord geven op de vraag of subjectiviteit daadwerkelijk die vruchtbare weg
voor het onderzoek naar want, omdat en doordat is gebleken; ik zal kort ingaan op de resultaten van verdere corpusanalyses die uitgevoerd zijn op basis van het ontwikkelde subjectiviteitsmodel. Voor een uitgebreidere beschrijving daarvan verwijs ik naar Pit (2003).
Het artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 staat het begrip subjectiviteit centraal. Op
grond van twee opvattingen over subjectiviteit zal ik een definitie van het begrip subjectiviteit opstellen die het uitgangspunt vormt voor verdere analyses. In paragraaf 3 wordt besproken hoe de causale relaties die gemarkeerd worden door want, doordat en omdat geanalyseerd
kunnen worden in termen van subjectiviteit. De vraag die beantwoord wordt, is: wie of
wat is eigenlijk subjectief of objectief in een causale relatie? In de daaropvolgende paragraaf
wordt het begrip subjectiviteit geoperationaliseerd in concrete tekstkenmerken. Dit resulteert in een analyse-instrument waarmee honderden causale relaties in verschillende corpora
geanalyseerd zijn. Enkele van de resultaten daarvan zal ik in paragraaf 5 bespreken.
2. Subjectiviteit
In het gewone taalgebruik heeft de term subjectief bepaald geen positieve bijklank. Als we
een tekst subjectief noemen, bedoelen we dat de spreker de werkelijkheid alleen maar van25
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uit zijn eigen perspectief beschrijft, en andere meningen buiten beschouwing laat. Of dat
de spreker met onvoldoende afstand naar die werkelijkheid kijkt, te weinig distantie in acht
neemt.
In de taalwetenschap is het begrip subjectiviteit lange tijd ook niet erg populair geweest.
Volgens Lyons (1982) is dit te wijten aan het voornamelijk Angelsaksische idee dat taal in
wezen een instrument is om inhoud uit te drukken, dat wil zeggen, om te verwijzen naar zaken in de talige of buitentalige context. Echter, naast deze referentiële functie van taal dient
volgens Lyons ook de expressieve functie van taal onderkend te worden.Taal is ook een middel voor taalgebruikers om zichzelf uit te drukken. En een spreker drukt zichzelf niet alleen
maar uit door te verwijzen naar zaken uit de werkelijkheid, maar ook op andere manieren,
zoals zal blijken uit dit onderzoek naar subjectiviteit en causale connectieven.
In de laatste 15 jaar is er met name in de cognitieve linguïstiek een grote belangstelling
voor het begrip subjectiviteit ontstaan. Duidelijk is geworden dat subjectiviteit - het vermogen van taalgebruikers om zichzelf uit te drukken en om het perspectief van anderen in
te nemen – ten grondslag ligt aan een heel scala aan taalkundige verschijnselen (zie Stein &
Wright 1995). Verder wordt in (cognitief georiënteerde) theorieën over verhalende teksten
aan perspectief en subjectiviteit natuurlijk ook veel aandacht besteed.
Het is vanuit deze cognitief georiënteerde perspectieven op taal en tekst dat ik het begrip
subjectiviteit zal trachten te omschrijven.Twee opvattingen over subjectiviteit en perspectief
zijn daarin dominant. In de eerste plaats wordt subjectiviteit wel omschreven als het op de
voorgrond treden van de spreker in de talige uitdrukking. In de tweede plaats wordt subjectiviteit ook wel gelijkgesteld aan perspectief: een personage wordt subjectiever naarmate
zijn/haar perspectief meer wordt ingenomen.
De eerste opvatting over subjectiviteit, de sprekerssubjectiviteit, ontstaat als het bewustzijn van de spreker deel gaat uitmaken van de talige expressie.Volgens Lyons (1995) kunnen
tot dat bewustzijn (de ‘self ’ van de spreker) de cognitie, gevoelens, attitudes, intenties van de
spreker gerekend worden, maar ook aspecten als de tijd en plaats van spreken. Op het moment dat de spreker deze aspecten van zijn bewustzijn in een talige uiting tot uitdrukking
brengt, ontstaat (een bepaalde mate van) subjectiviteit. In dit opzicht is een uiting als (3)
subjectiever dan een uiting als (4).
(3)		
(4)		

Utrecht is de mooiste provincie van Nederland.
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.

In een uiting als voorbeeld (3) liggen de normen van de spreker over mooie en minder
mooie steden besloten, terwijl dat in voorbeeld (4) niet het geval is. Een hoorder kan deze
uiting niet interpreteren zonder die normen in zijn interpretatie te betrekken. Met andere
woorden, de (subjectieve) normen van de spreker maken deel uit van de betekenis van de
uiting. Iets vergelijkbaars doet zich voor in voorbeeld (5) waar de epistemische modificerende uitdrukking ‘waarschijnlijk’ de houding van de spreker uitdrukt ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de informatie.
(5)		

Waarschijnlijk is Peter uitgegaan.

Door het evaluatieve karakter van uitdrukkingen als (3) en (5) moet de hoorder bij de interpretatie van de uiting de spreker wel als referentiepunt in de uitdrukking meenemen.
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Doordat aspecten van het bewustzijn van de spreker deel uitmaken van de betekenis van de
uitdrukking, wordt de subjectiviteit van deze uitdrukkingen verhoogd (zie voor vergelijkbare omschrijvingen van dit type subjectiviteit Sanders & Spooren 1997, Pander Maat 2003
en Langacker 1990).
De tweede benadering van subjectiviteit is afkomstig uit theorieën over narratieve teksten
(Sanders 1994, Duchan, Bruder & Hewitt 1995). Deze opvatting betreft voornamelijk derde
personen in een tekst: schrijver en lezer nemen in meer of in mindere mate het perspectief
in van de personages in het verhaal. Aansluitend bij de vorige opvatting over subjectiviteit
zou je kunnen zeggen dat perspectivering optreedt wanneer de conceptuele inhoud wordt
geconceptualiseerd vanuit een ander perspectief dan die van de feitelijke auteur. Hoe sterker
dat perspectief is, hoe subjectiever het personage is. Zo is in (6) het perspectief van Leers
sterker dan in (7); in (8) is het perspectief van Leers zelfs minimaal.
(6)

Voormalig CDA-Tweede-Kamerlid Leers zei woensdag tegen de commissie Duivesteijn: “De Tweede Kamer is jarenlang voor het lapje gehouden bij de besluitvorming over de Betuwelijn.”

(7)

Voormalig CDA-Tweede-Kamerlid Leers zei woensdag tegen de commissie Duivesteijn dat de Tweede Kamer jarenlang voor het lapje is gehouden bij de besluitvorming over de Betuwelijn.

(8)

Het CDA-Tweede-Kamerlid Leers werd woensdag ondervraagd door de commissie
Duivesteijn over de financiering van de Betuwelijn.

In (8) worden op geen enkele manier de woorden en gedachten van Leers weergeven. In
(6) en (7) gebeurt dat wel: in (6) worden de woorden van het personage direct weergegeven,
terwijl dat in (7) op een indirecte manier gebeurt.Volgens Sanders (1994) is het perspectief
van Leers in (6) sterker dan in (7) omdat het geciteerde personage hier zowel verantwoordelijk is voor de inhoud van de uiting als voor de verwoording ervan. In (7) daarentegen kan
het personage wel verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud maar niet voor de
precieze verwoording, waarvoor de auteur verantwoordelijk is.
In de optiek van Sanders leidt verhoogde verantwoordelijkheid voor verwoording en/of
inhoud tot een versterking van het perspectief en daarmee tot een hogere mate van subjectiviteit van de geciteerde personages. Op andere manieren om de gedachten en woorden van
derde personen weer te geven kom ik terug in paragraaf 4.
Aan beide opvattingen van subjectiviteit ligt het idee ten grondslag dat sprekers en personages zichzelf in meer of in mindere mate kunnen uitdrukken. Volgens de eerste opvatting van subjectiviteit treedt die zelf-expressie op als het bewustzijn van een spreker deel
gaat uitmaken van de betekenis van een uiting (dat wil zeggen, een referentiepunt wordt in
de uitdrukking); volgens de tweede opvatting is sprake van zelf-expressie als de woorden en
gedachten van een personage worden weergegeven. In zekere zin is de tweede vorm van
subjectiviteit een voorwaarde voor de eerste: het bewustzijn van een personage kan geen
deel gaan uitmaken van de betekenis van een uiting als deze niet eerst spreker wordt, dat wil
zeggen, als zijn perspectief niet (in zekere mate) wordt ingenomen. Andersom is de eerste
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vorm van subjectiviteit geen voorwaarde voor de tweede: een personage kan heel goed aan
het woord zijn, zonder dat deze ook deel van de betekenis van de uiting wordt.Vergelijk:
(9)
(10)
(4)

De docent zei: “Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.”
De docent zei dat Amsterdam de hoofdstad is van Nederland.
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.

Volgens de eerste opvatting van subjectiviteit is het citaat in (9) geen subjectieve uiting, net
zomin als (4) dat is. Aan de andere kant willen we, in overeenstemming met de tweede opvatting van subjectiviteit wel een onderscheid kunnen maken tussen (9) en (10).
Uit het voorgaande valt af te leiden dat een participant alleen subjectief kan zijn volgens de eerste opvatting van subjectiviteit, indien het perspectief van die participant wordt
ingenomen. Als die participant de feitelijke spreker is, wordt per definitie zijn perspectief
ingenomen. Als die participant een derde persoon is, dan zal de spreker het perspectief van
dit personage moeten innemen door diens woorden en/of gedachten weer te geven. Deze
integratie van beide typen subjectiviteit vormt het uitgangspunt voor het te ontwikkelen
analysemodel. Daarbij wordt een graduele opvatting van subjectiviteit gehanteerd: een participant kan, afhankelijk van de mate waarin bovenstaande verschijnselen optreden, in meer
of in mindere mate subjectief zijn.
Op basis van deze interpretatie van het begrip subjectiviteit wordt in paragraaf 4 een
analyse-instrument ontwikkeld waarmee de subjectiviteit van causale relaties bepaald kan
worden. In de volgende paragraaf zal ik eerst kort ingaan op het onderzoek naar connectieven en causale relaties en met name op de vraag op welk aspect van de causale relatie de
subjectiviteitsanalyse betrekking zal moeten hebben.
3. Causale connectieven
Als we, met het oog op onze doelstelling de distributie van achterwaarts causale connectieven te verklaren, bovenstaande omschrijving van subjectiviteit gaan toepassen op causale
relaties, dan zal duidelijk moeten worden wiens mate van subjectiviteit in die causale relatie
van invloed is op de keuze voor het connectief, dat wil zeggen: welke participant in de causale relatie is de subjectiviteitsdrager die bepalend is voor de keuze van het connectief?
In de analyse van 1997 is deze subjectiviteitsdrager omschreven als ‘de verantwoordelijke
voor het causale verband’. Aangezien het hier een heel specifiek type achterwaarts causale
relaties betrof (namelijk causale relaties met een handelende, derdepersoons participant), is
deze omschrijving niet houdbaar voor uitgebreidere analyses die op elk type achterwaarts
causale relatie betrekking moeten kunnen hebben. Een beter aanknopingspunt biedt een
analyse van de energie en de krachten die ten grondslag liggen aan de causaliteit in het causale verband (zoals in Talmy 1988). In elke causale relatie is een participant (een persoon of
object) aan te wijzen bij wie de causaliteit zich feitelijk voltrekt. Het is deze participant op
wie de causale kracht (beschreven in de tweede zin van het causale verband, als het een achterwaarts causale relatie betreft) feitelijk ‘aangrijpt’.
(11)
(12)
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(13)

Ik denk dat je vergeten bent de boter in de koelkast te zetten. Hij is namelijk gesmolten.

In (11) wordt er een oorzakelijk verband beschreven tussen het feit dat de boter in de koelkast is gezet en het feit dat de boter hard is geworden. ‘De boter’ is hier het ‘aangrijpingspunt’: het is de boter die een verandering ondergaat (hij is hard geworden) onder invloed
van iemands handeling. In (12) wordt in de tweede zin een reden beschreven voor het feit
dat Jaap de boter in de koelkast heeft gezet. Hier is ‘Jaap’ het aangrijpingspunt. Die heeft op
grond van de overweging dat de boter kan gaan smelten, besloten de boter in de koelkast te
zetten. In (13) is de spreker het aangrijpingspunt. Op grond van zijn waarneming, beschreven
in de tweede zin, trekt de spreker de conclusie dat de toegesprokene vergeten is de boter in
de koelkast te zetten
Deze participanten, die ik in het vervolg ‘causaal-primaire participanten’, of kortweg
‘cp’s’, noem, vormen het scharnierpunt van de causaliteit in de causale relatie. In het verdere
onderzoek naar de gebruiksverschillen tussen de connectieven zal de hypothese getoetst
worden dat de subjectiviteit van deze participant samenhangt met de keuze voor het ene of
andere connectief. Meer specifiek staat de hypothese centraal dat de gemiddelde subjectiviteit van de cp in relaties met want en aangezien hoger is dan de gemiddelde subjectiviteit van
de cp in relaties met omdat en doordat, waarbij de subjectiviteit van cp’s in relaties met omdat
gemiddeld hoger zal zijn dan die van cp’s in relaties met doordat.1 Deze hypothese zal getoetst
worden in een serie corpusanalyses.
4. Tekstkenmerken
Om de mate van subjectiviteit van de causaal-primaire participant te kunnen bepalen zal
de tamelijk abstracte omschrijving van subjectiviteit in paragraaf 2 geconcretiseerd moeten
worden in een set tastbare tekstkenmerken. In overeenstemming met de omschrijving van
subjectiviteit uit paragraaf 2 zal elk kenmerk terug te voeren zijn op één van de twee genoemde facetten van subjectiviteit, namelijk (a) de mate waarin het bewustzijn van de cp
een referentiepunt is in de betekenis van de uiting en (b) de mate waarin het perspectief van
de cp wordt ingenomen.
4.1 Rol van de cp. Het eerste subjectiviteitskenmerk betreft de rol die de cp vervult in de
causale relatie. In voorbeeld (14) bestaat die rol er alleen maar in dat de cp (de spreker, ‘ik’)
de causale kracht passief ondergaat. Zijn/haar wil of overtuigingen zijn niet betrokken in
de causaliteit, daarom is zijn mate van zelfexpressie minimaal. In (15) is de wil van de cp wel
betrokken in de causaliteit. De cp (de ‘hij’) voert een intentionele handeling uit gebaseerd op
de reden die uitgedrukt wordt in het tweede deel van de relatie. Op impliciete wijze wordt
zo iets van de opvattingen van de uitvoerder van de handeling onthuld: kennelijk hanteert
de uitvoerder de opvatting dat de heilzame werking van melk op je botten een goede reden
is om veel melk te drinken. In voorbeeld (16) zijn evenzeer de opvattingen van de cp betrokken in het causale verband: de cp hanteert de opvatting dat je uit het feit dat de boter is
gesmolten, mag concluderen dat de toegesprokene vergeten is de boter in de koelkast te zetten. Op impliciete wijze laat de beschrijving van de handeling en de motivatie daarvoor iets
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zien van de daaraan ten grondslag liggende opvattingen en overtuigingen van de handelende
persoon. In (15), waarin de cp de rol van ‘agens’ vervult en in (16), waarin de cp als ‘beoordelaar’ optreedt, is de cp dus subjectiever dan in (14), waarin de cp als ‘niet-agens’ fungeert
(N.B. cp’s worden onderstreept in het eerste segment van de causale relatie).
(14)
(15)
(16)

Ik heb m’n been gebroken. Ik ben gestruikeld over de drempel van de voordeur.
Hij drinkt altijd veel melk. Dat is goed voor zijn botten.
Ik denk dat je vergeten bent de boter in de koelkast te zetten. Hij is gesmolten.

Overigens is de rol van de cp in het laatste voorbeeld subjectiever dan die van de cp in (15).
In (15) wordt een waarneembaar causaal verband in de werkelijkheid beschreven (de overweging dat melk goed is voor je botten, resulteert in de feitelijke handeling van de ‘hij’).
Hoewel de causaliteit zijn oorsprong heeft in de kennis en opvattingen van de cp, is de feitelijke handeling die daar het gevolg van is een waarneembare actie in de werkelijkheid. In
(16) daarentegen is de gerepresenteerde causaliteit uitsluitend een mentaal proces. Redeneren en je mening geven zijn te beschouwen als de ultieme vorm van zelf-expressie. Daarom
is de rol van de cp in (16) subjectiever dan in (15).
4.2 Aard van de cp. Niet alleen zijn rol zorgt ervoor dat de cp in (16) subjectiever is dan in
(15), maar ook zijn aard. In (16) is de cp de spreker terwijl de cp in (15) een derde persoon
is. De aard van de cp hangt niet noodzakelijkerwijs samen met de rollen van de cp’s in die
relaties. Ook een derde persoon kan beoordelaar zijn (zoals de eerstgenoemde ‘hij’ in (17)),
en een spreker agens (zoals de ‘ik’ in (18)).
(17)
(18)

Hij denkt dat je vergeten bent de boter in de koelkast te zetten. Hij is gesmolten.
Ik drink altijd veel melk. Dat is goed voor je botten.

De mate van zelfexpressie die mogelijk is bij derde personen is altijd afhankelijk van de feitelijke spreker/schrijver. Het is de spreker die de zeggenschap heeft over de zelf-expressie
van de derde persoon, en uiteindelijk zal de laatste dus nooit de mate van zelfexpressie van
de spreker kunnen evenaren.2
Een aanwijzing dat taalgebruikers deze hiërarchische relatie tussen spreker en derde persoon inderdaad aannemen, vinden we bij de weergave van gedachten van derde personen.
Uit een perspectiefanalyse van een bijbelverhaal en nieuwsberichten in Sanders (1994) blijkt
dat gedachten nooit direct worden weergegeven (Hij dacht: “Ik ga naar huis.”), maar door
middel van de indirecte gedachte (Hij bedacht dat hij naar huis zou gaan). Met andere woorden, het lijkt erop dat sprekers beperkingen ervaren bij het weergeven van gedachten van
derde personen. Short (1982) beweert dat dat komt doordat gedachten, in tegenstelling tot
woorden, niet observeerbaar zijn. De spreker kan natuurlijk wel zijn toevlucht nemen tot de
(vrije) indirecte gedachte, maar in dat type weergave is de feitelijke spreker zelf nadrukkelijk
aanwezig en wordt het perspectief van de derde persoon niet volledig ingenomen (zie ook
hieronder). Kennelijk ervaren taalgebruikers dat zij beperkt zijn in de mate waarin zij het
perspectief van een derde persoon kunnen innemen.
Niet-animate cp’s, zoals ‘de boter’ in het onderstaande voorbeeld, zijn het minst subjectief. De mogelijkheden om het perspectief van objecten en concepten in te nemen zijn
zeer beperkt, evenals hun mogelijkheden tot zelf-expressie (zie ook Zubin & Hewitt 1995).
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Zo lijkt het bijzonder moeilijk het perspectief van ‘de boter’ (de object-cp) in (11) in te
nemen.
(11)

De boter is heel hard. Iemand heeft hem in de koelkast gezet.

Met andere woorden, op een schaal van feitelijke sprekers, via derde personen naar objecten
en concepten is de eerste categorie (feitelijke sprekers) het meest en de laatste categorie (objecten en concepten) het minst subjectief.
4.3 Weergave van cp-personagetekst. Wanneer een schrijver of spreker in zijn tekst andere
personages opvoert, heeft hij de keuze of hij hun gedachten en woorden wil weergeven. In
de voorbeelden(19), (20) en (21) gebeurt dat wel (met behulp van de directe rede, de vrije
indirecte rede en de indirecte rede respectievelijk), in (22) en (23) gebeurt dat niet.3
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Maria zei: “Ik drink veel melk. Dat is goed voor mijn botten.”
Maria keek naar haar dochtertje. Ze moest veel melk drinken, dat was goed voor haar
botten.
Maria zei dat zij veel melk drinkt. Dat is goed voor haar botten.
Maria was ontroerd. Haar dochtertje had een liedje voor haar gemaakt.
Maria heeft haar been gebroken. Ze is gestruikeld over de drempel van de voordeur.

Hoe directer de woorden en gedachten worden weergegeven, hoe sterker het perspectief
van de derde persoon wordt ingenomen, zo is al eerder betoogd. In dit onderzoek wordt
daarom aangenomen dat als de gedachten en woorden van de cp in de directe rede of de
vrije indirecte rede worden weergegeven, de cp subjectiever is dan wanneer dat in de indirecte rede gebeurt.3 Als de woorden en gedachten niet worden weergegeven, is sprake van
rapportage, zoals in (22) en (23). In dat geval is sprake van maximale objectiviteit. Overigens
kan binnen dit type weergave een onderscheid gemaakte worden tussen objectieve rapportage en impliciete perspectieven. In het laatste geval wordt het personage (de cp) opgevoerd
als een actief bewustzijn, zoals in (22); de emotie die zij ervaart veronderstelt de aanwezigheid van een denkend wezen wier bewustzijn betrokken is in het causale verband. In (23),
een geval van zuivere rapportage, is er geen sprake van een actief bewustzijn dat betrokken
is in het causale verband.
4.4 Aanwezigheid van de cp. In de volgende twee voorbeelden is de cp in beide gevallen
de spreker zelf, die als ‘beoordelaar’ optreedt.
(24)
(25)

Je bent vergeten de boter in de koelkast te zetten. Hij is (namelijk) gesmolten.
Ik denk dat je vergeten bent de boter in de koelkast te zetten. Hij is (namelijk) gesmolten.

In het eerste geval wordt niet expliciet verwezen naar de cp, in het tweede geval wel (‘Ik
denk’). De spreker/auteur heeft de keuze of hij het oordeel van de beoordelaars-cp markeert
met behulp van een perspectiefconstructie waarin expliciet wordt verwezen naar die cp, of
niet.
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In dit onderzoek wordt aangenomen dat een expliciete cp objectiever is dan een impliciete
cp. Het argument daarvoor is ontleend aan Langackers analyse van voorbeelden als (26) en
(27) (Langacker 1985):
(26)
(27)

There’s snow all around.
There’s snow all around me.

Stel dat deze uitingen worden gedaan in een telefoongesprek door een spreker die haar gesprekspartner beschrijft wat ze om zich heen ziet. In (27) maakt ze daarbij expliciet dat de
sneeuw om haar heen is. In (26) blijft dit referentiepunt impliciet, maar de hoorder zal dit
referentiepunt vanzelf in de interpretatie meenemen. Volgens Langacker laat de spreker in
(26) dit referentiepunt achterwege doordat ze volkomen in beslag wordt genomen door wat
ze ziet. In (27) echter neemt de spreker een zekere afstand tot zichzelf. Door het referentiepunt expliciet te maken wordt zijzelf een object binnen de uiting en daarmee ‘waarneembaar’. In die zin is de spreker in (27) dus objectiever dan in (26). Dezelfde analyse gaat op
voor de voorbeelden in (24) en (25). In (24) wordt niet expliciet verwezen naar de spreker
(die hier de cp is), hoewel duidelijk is dat het oordeel, de conclusie, aan hem/haar moet
worden toegeschreven. In (25) wordt die subjectieve rol van de spreker-cp met behulp van
de constructie ‘Ik denk’ expliciet gemaakt. Die subjectiviteit wordt daarmee observeerbaar,
objectiveerbaar. Analoog aan de voorbeelden (26) en (27) is de cp in (24) dus minder objectief dan in (25).
Wellicht lijkt deze analyse in eerste instantie tamelijk tegenintuïtief: een perspectiefmarkeerder leidt dus tot een verlaagde graad van subjectiviteit. Echter, deze relatie tussen subjectiviteit en implicietheid gaat alleen op voor die gevallen waarin sprake is van sprekerssubjectiviteit. Dat is in bovenstaande voorbeelden steeds het geval. In een zin als de onderstaande
blijft de spreker eveneens impliciet, maar is ook geen sprake van sprekerssubjectiviteit, dat wil
zeggen, het bewustzijn van de spreker maakt geen deel uit van de betekenis van de uiting
(zie paragraaf 2).
(4)

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.

Dit geval wijkt af van een voorbeeld als (26) doordat in dit geval de spreker niet zozeer totaal
in beslag wordt genomen door de situatie maar veeleer zich feitelijk distantieert van de beschreven situatie. Met andere woorden, de implicietheid van de spreker is hier het gevolg van
de afwezigheid van de spreker als referentiepunt in de betekenis van de uiting. In een dergelijk geval leidt de implicietheid niet tot een subjectievere spreker. Toegepast op onze analyse
van causale relaties, betekent dat dat dit tekstkenmerk alleen van toepassing is op spreker-cp’s
met een subjectieve rol, zoals het geval is in de voorbeelden (24) en (25).
4.5 Verwijzing naar de cp. Overigens zijn er verschillende manieren waarop naar de cp
verwezen kan worden, vergelijk (17) en (28):
(17)
(28)
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In (28) wordt met een zelfstandig naamwoord verwezen naar de cp, terwijl dat in (17) met
een persoonlijk voornaamwoord gebeurt. In dit onderzoek wordt aangenomen dat een cp
waarnaar verwezen wordt met een zelfstandig naamwoord of een eigennaam objectiever is
dan een cp waarnaar verwezen wordt met een persoonlijk voornaamwoord. Ook deze aanname is (onder anderen) ontleend aan het werk van Langacker (1990). Volgens Langacker
zijn klanken (net als objecten) observeerbare dingen. In overeenstemming met de analyse
hierboven, neemt hij verder aan dat observeerbaarheid leidt tot objectiviteit. En dus geldt:
hoe meer klank, hoe meer objectiviteit. Omdat een woord als ‘de kok’ fonologisch zwaarder
is dan een woord als ‘hij’, is de cp in (28) objectiever dan in (17).
In een studie van Hewitt (1995) wordt overigens empirische ondersteuning voor deze
analyse gevonden. Uit haar onderzoek naar de relatie tussen referentiële expressies en de
subjectiviteit van een personage in een verhaal, blijkt dat naar subjectieve personages (dat wil
zeggen, personages van wie de woorden en gedachten worden weergegeven) significant vaker wordt verwezen met een pronomen dan met een eigennaam of zelfstandig naamwoord.
Naar personages van wie de woorden en gedachten niet worden weergegeven in het verhaal wordt net zo vaak verwezen met een pronomen als met een zelfstandig naamwoord of
eigennaam.
4.6 Polariteit van het predikaat. Negatie kan in sommige gevallen eveneens beschouwd
worden als een indicator van subjectiviteit. Volgens een analyse van Verhagen (2000) in de
traditie van de ‘mental space theory’, roept een negatief geformuleerde zin als (29) verschillende perspectieven op. Naast het perspectief van de spreker die beweert dat de ‘ze’ niet
zwanger is, roept deze uiting namelijk ook het perspectief op van een virtuele gesprekspartner volgens wie de vrouw in kwestie wel zwanger is. Met andere woorden: de spreker ontkent hier de tegengestelde bewering en zal die ontkenning waarschijnlijk niet uiten in een
context waar de tegengestelde (affirmatieve) bewering niet aan de orde is.
(29)

Ik denk niet dat ze zwanger is. Ze heeft een glas wijn gedronken.

De aanwezigheid van meerdere perspectieven is te beschouwen als een indicator van argumentatief taalgebruik. Met het oproepen van een ander perspectief bevestigt de spreker zijn
eigen perspectief, zijn eigen subjectiviteit. In dit onderzoek gaan we er dan ook van uit dat
negatie-operatoren de subjectiviteit van de cp verhogen (mits de negatie kan worden toegeschreven aan de cp, dat wil zeggen, mits de cp spreker is).
4.7 Passief/actief predikaat. In ons eerder besproken onderzoek van 1997 is reeds het voorkomen van een passiefconstructie als indicator van de graad van subjectiviteit van de handelende participant opgenomen. De keuze voor een passieve of een actieve constructie wordt
ook in dit onderzoek beschouwd als een indicatie van de graad van subjectiviteit van de
agens-cp. In een zin als (30) waarin de (eventueel impliciete) agens-cp niet in subjectpositie
staat, wordt de cp naar de achtergrond verdrongen en ligt het perspectief duidelijk niet bij de
cp. In (31) daarentegen wordt de handeling van de cp wel beschreven vanuit het perspectief
van de cp (vgl. Cornelis 1997).
(30)
(31)

De baby werd gevoed (door de moeder). Hij lag te huilen.
De moeder voedde de baby. Hij lag te huilen.
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Het perspectief van een agens-cp die in de subject positie staat is sterker dan het perspectief
van een agens-cp in een passiefconstructie. De eerste is dan ook subjectiever dan de laatste.
4.8 Werkwoordstijd van het predikaat. Het laatste tekstkenmerk betreft de werkwoordstijd
van het predikaat waar de cp deel van uitmaakt. Volgens Fleischmans theorie over werkwoordstijden in narratieve teksten fungeert werkwoordstijd als een middel voor de schrijver
om de distantie tussen hem/haarzelf en de beschreven gebeurtenissen, plaatsen en vooral
personages in het verhaal aan te duiden (Fleischman 1990). Met behulp van de werkwoordstijd kan de schrijver dus de sterkte van het perspectief van de personages variëren. De verleden tijd zet de cp op een grotere afstand van het ‘hier en nu’, waardoor de sterkte van het
perspectief afneemt (zie voorbeeld (32)). Hoe verder de gebeurtenis is gesitueerd van het
moment van spreken, hoe moeilijker het is het perspectief van de cp in te nemen. De tegenwoordige tijd, daarentegen, versterkt juist het perspectief van de cp (zie voorbeeld (33)).
(32)
(33)

Hij vond dat Nederland solidair moest zijn met de Verenigde Staten. Ze zijn onze
bondgenoten in de NAVO.
Hij vindt dat Nederland solidair moet zijn met de Verenigde Staten. Ze zijn onze
bondgenoten in de NAVO.

De voltooid verleden tijd wordt gebruikt om een gebeurtenis vóór een bepaald moment
in het verleden te plaatsen. In vergelijking met de verleden tijd wordt de cp en de gebeurtenis waarin hij deelneemt bij gebruik van de voltooid verleden tijd dus nog verder van het
moment van spreken geplaatst, waarmee de sterkte van het perspectief nog verder afneemt
(zie voorbeeld (34)).
(34)	Ze dacht aan haar moeder. Haar vader had nooit veel over haar verteld. Dat was te
pijnlijk voor hem.
De toekomende tijd valt net als de verleden tijd niet samen met het moment van spreken. De
toekomst wordt echter vaak direct geassocieerd met onzekerheid en verwachtingen (Lyons,
1995).Vanwege deze subjectieve modaliteit wordt de toekomende tijd wel als een subjectieve
werkwoordstijd beschouwd. Overigens is dit tekstkenmerk alleen toepasbaar in die gevallen
waarin de cp expliciet genoemd wordt in een predikaat dat een handeling of gebeurtenis
beschrijft waarin de cp betrokken is. De werkwoordstijd van de persoonsvorm in (het eerste
segment van) een zin als (35) (‘moet’) wordt dus niet in de analyse betrokken (vergelijk dit
voorbeeld met de voorbeelden (32) en (33)).
(35)	Nederland moet solidair zijn met de Verenigde Staten. Ze zijn onze bondgenoten in
de NAVO.
4.9 Overzicht van de variabelen. In onderstaande tabel zijn alle acht tekstkenmerken en
hun mogelijke waarden weergegeven.
Wanneer een causale relatie geanalyseerd wordt met behulp van deze tekstvariabelen, zou
een indicatie verkregen moeten worden van de graad van subjectiviteit van de cp.
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Tabel 1: Overzicht subjectiviteitsvariabelen en hun waarden
Variabele		
Waarden
		
Subjectief
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Objectief
1. Rol van de cp
beoordelaar
agens
niet-agens
2. Aard van de cp
feitelijke spreker
derde persoon
object
3. Weergave van de cp
spreker
directe rede /
indirecte
impliciet
obj.
			
vrije indirecte
rede
perspectief
rapportage
			
rede
4. Aanwezigheid van de cp
impliciet		
expliciet
5. Verwijzing naar cp
pronominaal		
nominaal
6. Polariteit predikaat
negatief		
affirmatief
7. Passief/actief predikaat
actief 		
passief
8. Werkwoordstijd predikaat
toekomende
tegenwoordige
verleden
voltooid verleden
		
tijd
tijd		
tijd
tijd

Eerder in deze paragraaf werd gesteld dat elke variabele gebaseerd is op een van beide facetten van subjectiviteit die onderscheiden zijn in paragraaf 2, namelijk. sprekerssubjectiviteit
en perspectief. Het is met name de eerste variabele, de rol van de cp, die het eerste aspect
vertegenwoordigt: de ene rol impliceert een grotere betrokkenheid van het bewustzijn van
de cp in de causale relatie dan de andere rol. De overige variabelen hebben voornamelijk
betrekking op de mate van perspectivering van de cp. Subjectievere waarden van deze variabelen impliceren een hogere mate van perspectivering van de cp dan andere.
Duidelijk is dat de variabelen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Zo zal een beoordelaarscp dikwijls aan het woord zijn, en minder vaak gerapporteerd worden. Zo’n cp zal tegelijkertijd ook meestal een persoon zijn, terwijl we onder niet-agens-cp’s vaker objecten zullen
aantreffen. Dat is niet verbazingwekkend, want alle tekstkenmerken zijn terug te voeren op
één onderliggend concept, namelijk subjectiviteit. Zolang onder twee tekstvariabelen variatie mogelijk is en de ene variabele niet in zijn geheel afhankelijk is van de andere, is het
gerechtvaardigd (en noodzakelijk) in een analyse beide variabelen te betrekken.
Ten slotte is het belangrijk op te merken dat sommige variabelen alleen van toepassing
zijn op een specifieke subset van cp’s. De variabele passief/actief is bijvoorbeeld alleen relevant voor agens-cp’s en de variabele weergave is alleen relevant voor derde persoons- en
object-cp’s.
5. Analyse
In kort bestek zal ik hier ingaan op de wijze waarop het analyse-instrument dat in de vorige
paragraaf is gepresenteerd toegepast is op de analyse van achterwaarts causale relaties. Daarna
geef ik een kort overzicht van de resultaten die corpusanalyses hebben opgeleverd ter verklaring van de distributie van de causale connectieven want, omdat, aangezien en doordat.
Uit twee corpora, een krantencorpus (De Volkskrant) en een narratief corpus (bestaande
uit literaire romans, triviaalliteratuur en jeugdromans), zijn van elk connectief 50 tot 100
willekeurige voorkomens geselecteerd, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare voorko35
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mens. Een belangrijk selectiecriterium betrof de onderlinge uitwisselbaarheid van de connectieven; de structurele kenmerken van de relatie mochten de substitutie van het ene door
het andere connectief niet onmogelijk maken. Onderzocht werd immers in hoeverre de
keuze van het connectief bepaald wordt door de subjectiviteit van de cp en niet door structurele kenmerken van de context.
Elk voorkomen van het connectief werd geanalyseerd aan de hand van de acht variabelen uit het analysemodel. De waarde die aan elke variabele (indien van toepassing) werd
toegekend, werd gebaseerd op een analyse van de twee segmenten van de causale relatie,5 of
op de bredere context, waarbij uiteraard de bijdrage van het connectief aan de interpretatie
van de causale relatie buiten beschouwing bleef. De analyse werd verricht door mijzelf, maar
in geval van twijfel werd een tweede beoordelaar om een oordeel gevraagd en volgde een
discussie tot consensus werd bereikt.
Met behulp van de voorbeelden (36) en (37) wordt geïllustreerd hoe de analyse in zijn
werk ging (de geanalyseerde causale verbanden zijn gecursiveerd).
(36)

Nu heb ik inmiddels het huis aangepast, heb een rolstoel, krukken, elektro-scooter enzovoort. Dit is mij niet aangepraat, maar een bittere noodzaak aangezien ik een klein jaartje na de bevalling nog verging van de pijn en zeer immobiel was.
(de Volkskrant, 7 oktober 1995)

In dit voorbeeld is de cp de schrijver van de ingezonden brief. Deze heeft de rol van beoordelaar: hij/zij acht de aanpassing van het huis destijds een bittere noodzaak, en het argument
wordt gevormd door de toenmalige lichamelijke conditie van de spreker. De spreker refereert niet expliciet naar zichzelf met behulp van een perspectiefconstructie (vgl. Ik acht dit
een bittere noodzaak).Volgens de eerste vier variabelen uit het analysemodel is de cp dus in
hoge mate subjectief: hij is beoordelaar, spreker en impliciet.Van de overige variabelen is alleen de variabele polariteit van toepassing; aangezien van negatie in het eerste segment geen
sprake is, wordt de subjectiviteit van de cp niet verder verhoogd.
Het volgende voorbeeld is afkomstig uit een jeugdroman uit het narratieve corpus.
(37)

‘(…). De grote stroom karren en rijtuigen had de stad allang verlaten en oom Dirk
spoorde de paarden aan, omdat hij zich nog graag bij de groep wilde aansluiten.’
(Het raadsel van de ketting, W. van den Akker (1992))

In dit voorbeeld is de cp minder subjectief dan in het vorige voorbeeld. De cp is ‘oom Dirk’,
een derde persoon, in de rol van agens: hij besluit de paarden aan te sporen op grond van
het feit dat hij zich graag bij de groep wil aansluiten. Verder komt hij niet aan het woord,
maar wordt hij gerapporteerd door een ander personage in de roman; er is sprake van een
impliciet perspectief. De handeling wordt beschreven in de verleden tijd, er wordt naar hem
verwezen met een eigennaam en de polariteit van het predikaat in het eerste segment is affirmatief. Alleen de actieve vorm van het predikaat in het eerste segment (in plaats van een
passief) representeert een subjectieve waarde. Over het geheel genomen is deze cp echter
duidelijk objectiever dan de cp in voorbeeld (36).
Op deze wijze is elk voorkomen van de vier connectieven geanalyseerd. Dat leverde voor
elke variabele een dataset op, aan de hand waarvan de verschillen tussen de connectieven zijn
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af te leiden. Ik bespreek hier een selectie van significante resultaten.6 Voor exacte frequenties
en een uitgebreide bespreking van de resultaten en analyses, verwijs ik naar Pit (2003).
De resultaten blijken in hoge mate de hypothesen te bevestigen. De cp in relaties met want
en aangezien is gemiddeld subjectiever dan de cp in relaties met omdat en doordat, terwijl de
subjectiviteit van de cp in relaties met omdat gemiddeld hoger is dan de subjectiviteit van de
cp in relaties met doordat.
In de eerste plaats blijkt de cp in relaties met doordat nooit een subjectievere rol in te nemen dan die van niet-agens. De cp in relaties met omdat blijkt echter allerlei typen rollen te
kunnen vervullen; hij is niet-agens, agens en beoordelaar. Ook de cp in relaties met want en
aangezien is niet beperkt tot één type rol, maar hij bevindt zich wel vaker aan de subjectieve
kant van het spectrum: in het merendeel van de gevallen is de cp beoordelaar.
Ook de aard van de cp legde verschillen tussen de connectieven bloot. Beperken we ons
tot niet-agens-cp’s in het narratieve corpus, dan blijkt dat die in relaties met doordat vaker
object zijn dan in relaties met omdat en want. Bij beoordelaars-cp’s in het krantencorpus werd
een verschil gevonden tussen omdat en aangezien: deze zijn bij omdat vaker derde persoon dan
de feitelijke spreker, terwijl bij aangezien precies het omgekeerde het geval is.
Bij de variabele weergave in het krantencorpus werden resultaten gevonden die een
bevestiging vormden van de analyse uit 1997. In relaties met want wordt de derdepersoons
beoordelaars-cp vaker direct aangehaald dan in relaties met omdat. In het narratieve corpus
werd een verschil aangetroffen onder derdepersoons niet-agens-cp’s: deze cp’s werden in relaties met omdat vaker aangetroffen met een impliciet perspectief dan in relaties met doordat.
Verder bleken in beide corpora beoordelaars-cp’s in relaties met want vaker impliciet te
blijven dan in relaties met omdat. Wat betreft de overige variabelen bleek voor de relevante
subsets van cp’s dat
– in relaties met omdat de propositie in het eerste segment minder vaak ontkend werd dan
in relaties met want en aangezien (zie Tabel 1, variabele 6: ‘polariteit’);
– in het eerste segment van relaties met omdat wel de passiefconstructie werd aangetroffen,
en bij want niet (zie Tabel 1, variabele 7: ‘passief/actief ’).
– onder relaties met omdat (in het eerste segment van de relatie) wel de voltooid verleden
tijd werd aangetroffen, maar onder relaties met want niet (zie Tabel 1, variabele 8: ‘werkwoordstijd’).
In alle gevallen zijn de gevonden verschillen in de verwachte richting: de cp in relaties met
doordat heeft minder subjectieve waarden dan de cp in relaties met omdat, en die laatste heeft
weer minder subjectieve waarden dan de cp in relaties met want en aangezien.
Uit dit overzicht blijkt dat alleen de variabele ‘verwijzing’ geen significante verschillen
blootlegde tussen de connectieven. Voor de verschillen tussen want, omdat, doordat en aangezien bleek deze variabele voor deze corpora dus irrelevant, maar in vergelijkbare analyses die
ik voor de Duitse en Franse equivalenten van deze connectieven uitgevoerd heb, discrimineerde dit tekstkenmerk wel tussen de connectieven.
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6. Conclusie en discussie
Het analyse-instrument dat ontwikkeld is om de subjectiviteit van de causaal-primaire participant in causale relaties te bepalen heeft verschillen in de distributie van de achterwaarts
causale connectieven want, omdat, doordat en aangezien aangetoond die nog niet eerder waren
geconstateerd. Dat is mooi voor het onderzoek naar het gebruik van deze connectieven,
maar het is ook van belang voor verder onderzoek naar subjectiviteit in relatie tot andere
talige verschijnselen. Uiteraard kunnen de resultaten van de corpusanalyses geen validatie
vormen voor het ontwikkelde analyse-instrument. Anderzijds blijkt uit de analyse dat vrijwel elke variabele verschillen tussen twee of meer connectieven in dezelfde richting aan het
licht brengt, wat erop duidt dat alle tekstkenmerken afgeleiden zijn van één enkel concept,
subjectiviteit.
Verdere toepassing van het instrument vereist natuurlijk wel enige aanpassing. Dit instrument is specifiek ontwikkeld voor de analyse van causale relaties. Wanneer het instrument
voor andere doeleinden gebruikt wordt, dient eerst bepaald te worden van welke participant
de mate van subjectiviteit vastgesteld moet worden en onder welke condities (dat wil zeggen,
in welke contexten) een bepaalde variabele relevant is voor die mate van subjectiviteit.
Tot slot zou ik willen beargumenteren dat de set van variabelen voor een dergelijke
toepassing met één variabele uitgebreid kan worden, namelijk de variabele ‘connectief ’. Dat
wil zeggen, ook het connectief zelf kan als indicator van de mate van subjectiviteit van de
cp aangemerkt worden. Een relevante vraag die je naar aanleiding van de corpusanalyses
kan stellen is: wordt de keuze voor het ene of het andere connectief alleen bepaald door de
context (hetgeen je zou kunnen concluderen op grond van de gevonden correlaties tussen
context en connectief) of voegt het connectief zelf ook nog een betekenisaspect in termen
van subjectiviteit toe, naast het causale aspect uiteraard?7
Om twee redenen kan deze laatste vraag bevestigend beantwoord worden. In de eerste
plaats leveren de volgende voorbeelden een indicatie dat de connectieven zelf bijdragen aan
de subjectiviteit van de cp.
(38)
(39)
(40)

Je hebt de boter niet in de koelkast gelegd, omdat hij is gesmolten.
Je hebt de boter niet in de koelkast gelegd, want hij is gesmolten.
Je hebt de boter niet in de koelkast gelegd, aangezien hij is gesmolten.

Als moedertaalspreker van het Nederlands heb ik ten aanzien van de voorbeelden met want
en aangezien een voorkeur voor de interpretatie waarin de spreker concludeert dat de toegesprokene de boter niet in de koelkast heeft gelegd, op grond van het feit dat de boter is
gesmolten. Deze interpretatie levert een subjectieve cp op: deze is beoordelaar, spreker en
impliciet. In het voorbeeld met omdat ligt deze interpretatie minder voor de hand. Hier lijkt
een interpretatie waarin de omdat–zin een reden inluidt voor het feit dat de toegesprokene
de boter niet in de koelkast heeft gelegd, meer voor de hand te liggen. Deze interpretatie
levert een objectievere cp op dan de vorige; in dit geval is de cp namelijk niet de spreker,
maar de toegesprokene (‘je’), die niet als beoordelaar fungeert, maar als agens. De sturende
werking van de connectieven zou dan hierin kunnen liggen dat omdat de interpretatie in een
meer objectieve richting stuurt (een objectievere cp genereert) terwijl want en aangezien de
interpretatie in de subjectieve richting sturen.
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Naast dit op tamelijk persoonlijke intuïties gebaseerde argument, is er nog een ander argument om aan te nemen dat want en aangezien een subjectieve bijdrage leveren aan het causale
verband en omdat een meer objectieve. De corpusanalyses hebben een correlatie aangetoond
tussen het voorkomen van een bepaald connectief en de mate van subjectiviteit van de cp
van het causale verband. De vraag is of deze correlatie iets kan zeggen over de bijdrage van
het connectief aan de subjectiviteit van de cp.Theoretisch is het mogelijk dat een connectief
dat in het algemeen voorkomt met tamelijk objectieve cp’s een subjectieve bijdrage levert
aan het causale verband. Dat wil zeggen, het connectief hoeft niet noodzakelijkerwijs een
positief-correlerende relatie te onderhouden met de waarden van de overige tekstkenmerken. Toch is dat niet waarschijnlijk, en wel omdat taallerende kinderen de betekenissen van
de connectieven moeten kunnen leren. Om de betekenis van bijvoorbeeld het woord want te
leren, heeft het kind uitsluitend de (eventueel ook buitentalige) context tot zijn beschikking.
Zo leert een kind dat een connectief als omdat tussen causaal gerelateerde gebeurtenissen
voorkomt. Uiteindelijk zal het daaruit afleiden dat dit connectief gebruikt kan worden om
causale interpretaties af te dwingen. Hetzelfde gaat op voor het andere betekenisaspect van
het connectief, de mate van subjectiviteit van het causale verband. Wanneer het taallerende
kind een connectief als bijvoorbeeld want vrijwel uitsluitend in subjectieve contexten tegenkomt, dan kan het uiteindelijk niet anders dan concluderen dat, áls want een bijdrage levert
aan de subjectiviteit van het causale verband, dat in subjectieve richting is.
We kunnen dus concluderen dat de connectieven een bijdrage leveren aan de subjectiviteit van de cp. Voor het analyse-instrument betekent dat dat de connectieven als tekstkenmerk van subjectiviteit kunnen worden toegevoegd. Want en aangezien zijn subjectieve
waarden van deze variabele, omdat is minder subjectief, en doordat ten slotte duidt op een
objectieve cp.
Overigens geldt dit niet alleen voor de Nederlandse achterwaarts causale connectieven.
De analyses van Franse en Duitse achterwaarts causale connectieven (respectievelijk parce que,
car en puisque, en denn, da en weil) laten zien dat de distributie van deze connectieven eveneens in termen van subjectiviteit beschreven kan worden en volgens de argumentatie hierboven kunnen ook deze connectieven dus beschouwd worden als indicatoren van subjectiviteit (Pit 2003). Overigens is uit vergelijkbare studies gebleken dat Nederlandse en Franse
voorwaarts causale connectieven als dus en donc, in vergelijkbare termen beschreven kunnen
worden (Pander Maat & Degand 2001, Pander Maat & Sanders 2001).
Met dit onderzoek heb ik willen laten zien dat sprekers niet willekeurig kiezen voor het
ene of het andere connectief, maar dat die keuze afhankelijk is van de mate waarin zij zichzelf willen uitdrukken of de mate waarin zij een ander zichzelf willen laten uitdrukken. Ik
hoop dat verder onderzoek naar het concept subjectiviteit zal laten zien hoe andere talige
fenomenen samenhangen met de behoefte van taalgebruikers zich uit te drukken in taal.
Noten
1
2

Deze hypothese is gebaseerd op de resultaten van ons eerdere onderzoek (zie paragraaf 1, Pit, Pander Maat &
Sanders 1997).
In configuraties van mentale ruimtes volgens Mental Space Theory (Fauconnier 1985, Sanders 1994) komt
deze hiërarchische verhouding tussen spreker en geciteerde derde participant tot uitdrukking doordat mentale
ruimtes van derde personen altijd ingebed zijn in die van de feitelijke spreker. Ze kunnen met andere woorden
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3

4

5

6

7

daar niet onafhankelijk van bestaan. Alleen de spreker kan direct zijn gedachten en woorden uiten zonder tussenkomst van een andere mentale ruimte.
In dit onderzoek worden de directe rede en de vrije indirecte rede als twee even subjectieve typen weergave
beschouwd, omdat de literatuur hierover geen uitsluitsel biedt. Volgens Sanders (1994) zou de vrije indirecte
rede wel minder subjectief zijn dan de directe rede, maar volgens Banfield (1982) bijvoorbeeld behoort de vrije
indirecte rede tot een ander type discours dan de directe rede, en is subjectiviteit niet het onderscheidende
criterium.
Overigens is zonder context lastig te bepalen of de gedachten of woorden van een participant wel of niet worden weergegeven. Zo zou fragment (22) ook een geval van vrije indirecte rede kunnen zijn. De uiteindelijke
interpretatie is afhankelijk van de context waarin het fragment gebruikt zou worden.
Overigens spitst de analyse zich bij de meeste variabelen specifiek toe op het eerste van de twee segmenten van
de causale relatie, dat wil zeggen, op het segment dat het gevolg beschrijft.Volgens Talmy (2000) is het gevolg
in het causale proces ook belangrijker dan de oorzaak.
Statistische toetsen die in de verwerking aangewend zijn, zijn de chi-kwadraat toets, contrast analyses en binomiale testen. Het significantieniveau werd gesteld op .05; in een enkel geval echter bleken de frequenties zo
laag te zijn dat een niveau van 0.1 gerechtvaardigd was. Gezien de hypotheses werd er eenzijdig getoetst.
Een anonieme reviewer betwijfelt de relevantie van die vraag en stelt de vraag of het niet logisch is om ervan
uit te gaan dat de connectieven die betekenisaspecten (in termen van subjectiviteit) inderdaad hebben en dat
het corpus deze aanname juist bevestigt. Volgens mij kan men er niet a priori van uitgaan dat het geconstateerde verband tussen de keuze voor een connectief en de mate van subjectiviteit van de context aantoont dat
de connectieven deze betekenisaspecten hebben, zonder de twee argumenten in de volgende alinea’s. Uit de
corpus analyses valt niet op te maken wat de bijdrage is van het connectief aan de interpretatie van de uiting
(het connectief is daarin buiten beschouwing gelaten), terwijl geconstrueerde voorbeelden als (38), (39) en 40)
dat wel (tot op zekere hoogte) kunnen. Daarnaast hoeft men niet bij voorbaat aan te nemen dat taalelementen
en de contexten waarin zij voorkomen in de richting van dezelfde interpretatie sturen.
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Is expertevidentie overtuigender in
Frankrijk dan in Nederland?
1. Inleiding
Tekstschrijvers en onderzoekers op het
Samenvatting
gebied van persuasieve communicatie
zijn geïnteresseerd in het voorspellen
Persuasieve teksten waarin evidentie wordt
of verklaren van de overtuigingskracht
aangedragen om standpunten te ondersteunen
van een communicatie-uiting zoals een
zijn effectiever dan teksten zonder evidentie.
tijdschriftadvertentie, een televisiecomTekstschrijvers hebben onder andere anekdotische,
mercial of een voorlichtingsbrochure.
statistische, causale en expertevidentie tot hun
Centraal staat de vraag wat een tekst
beschikking. Een aantal experimenten heeft de
overtuigend maakt. Onderzoek op het
relatieve overtuigingskracht van deze evidentietypen
gebied van overtuigende communicaonderzocht. De mogelijke rol van de culturele
tie houdt zich bijvoorbeeld bezig met
achtergrond van de tekstlezer is echter genegeerd.
de invloed van tekstkenmerken op de
In Hornikx (2003) bleek er een cultuurverschil in
overtuigingskracht van zo’n commuhet vóórkomen van expertevidentie in overtuigende
nicatie-uiting. Resultaten van dergelijk
voorlichtingsbrochures. Expertevidentie werd
onderzoek zijn vaak nuttig voor tekstvaker in Frankrijk dan in Nederland gebruikt. De
schrijvers. Van grote invloed is het Elavraag is of expertevidentie ook overtuigender is
boration Likelihood Model (ELM) van
in Frankrijk. Dit is in een experiment onderzocht
Petty en Cacioppo (1986) geweest. Dit
door Franse en Nederlandse proefpersonen
model heeft zowel veel handvatten voor
(N = 600) een serie descriptieve standpunten met
verder onderzoek gegeven als verklaverschillende evidentietypen te laten beoordeelden.
ringen aangedragen voor het optreden
Voor de Fransen bleek expertevidentie samen met
van effecten van bepaalde tekstkenmerstatistische evidentie het meest overtuigend, terwijl
ken. Opvallend genoeg is het ELMexpertevidentie voor de Nederlanders slechts een
advies over argumentatie – nog steeds
middenpositie innam tussen de minst overtuigende
één van de belangrijkste aandachtspunanekdotische en de meest overtuigende statistische
ten in persuasieve communicatie – teevidentie.
rug te brengen op het weinig informatieve ‘Gebruik sterke argumenten en
vermijd zwakke argumenten’. Het nut
van dit advies is niet groot, omdat er voorbij wordt gegaan aan wat precies sterke en zwakke
argumenten zijn.

42

Tijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 1, 42-57

Is expertevidentie overtuigender in Frankrijk dan in Nederland?

Volgens Hoeken (1997) is een sterk argument vóór gedrag dat in een persuasieve boodschap wordt gepropageerd een argument dat het heel waarschijnlijk maakt dat het gedrag
een heel wenselijk gevolg zal hebben. Stel dat een boodschap erop gericht is de lezer te
overtuigen altijd met de fiets naar het werk te gaan, omdat hij of zij zich hierdoor gezonder
gaat voelen. Een sterk argument is een argument dat het heel waarschijnlijk maakt dat je je
gezonder gaat voelen door het fietsen naar het werk en dat erin slaagt aan te geven dat een
betere gezondheid wenselijk is. Evidentie kan ondersteuning vormen voor de waarschijnlijkheid en de wenselijkheid van het gevolg en bestaat uit ‘data (facts or opinions) presented
as proof for an assertion’ (Reynolds & Reynolds, 2002, p. 429).
Schellens en De Jong (2000) hebben gesuggereerd dat evidentie voor de wenselijkheid,
zoals een goede gezondheid of een hoog salaris, overbodig is, indien het het eigenbelang van
de lezer betreft. Mensen kunnen die wenselijkheid zelf goed inschatten. Ondersteuning voor
deze suggestie werd gevonden in een corpusonderzoek met overtuigende voorlichtingsbrochures (Hornikx, Starren & Hoeken, 2003). Evidentie werd namelijk drie keer minder
ingezet voor de wenselijkheid dan voor de waarschijnlijkheid van gevolgen. Evidentie als
ondersteuning voor de waarschijnlijkheid is dus een centraal element voor het onderscheid
in sterke en zwakke argumenten. Dit betekent dat evidentie met name van belang is bij
descriptieve standpunten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld normatieve standpunten, waarbij
het gaat om een waardeoordeel en wenselijkheid, gaat het bij descriptieve standpunten om
een empirisch controleerbaar gegeven en om waarschijnlijkheid (Schellens & Verhoeven,
1994). Zonder evidentie is die waarschijnlijkheid vaak moeilijk in te schatten. Argumenten
die worden ondersteund met sterke evidentie maken het heel waarschijnlijk dat wenselijke
gevolgen zullen optreden en zijn sterke argumenten.
De vraag is vervolgens wat sterke en zwakke evidentie is. Paragraaf 2 is daarom gewijd aan onderzoek naar sterke, overtuigende evidentie. Er zijn verschillende evidentietypen,
zoals statistische en anekdotische evidentie. Onderzoek naar de relatieve overtuigingskracht
van die evidentietypen heeft al het nodige in kaart gebracht, maar daarbij is de culturele
achtergrond van ontvangers van evidentie genegeerd. Er is een specifieke aanwijzing dat
cultuur een rol kan spelen in de relatieve overtuigingskracht van evidentie. In het corpusonderzoek van Hornikx (2003) bleek expertevidentie namelijk vaker te worden gebruikt
in overtuigende voorlichtingsfolders in Frankrijk dan in Nederland (zie paragraaf 3). Om te
onderzoeken of expertevidentie ook overtuigender is in Frankrijk, is een experiment opgezet waarover in dit artikel wordt gerapporteerd. In het experiment wordt de invloed van
cultuur op de relatieve overtuigingskracht van evidentietypen en van expertevidentie in het
bijzonder onderzocht.
2. Onderzoek naar de overtuigingskracht van evidentie
Er is een tamelijk lange traditie in onderzoek naar de overtuigingskracht van evidentie. Al
vanaf het eerste onderzoek (Cathcart, 1955) is er onderzocht welke evidentietype het
meest overtuigend is. Aanvankelijk werd expertevidentie onderzocht (zie het overzicht
van McCroskey, 1969) of expertevidentie naast anekdotische en statistische evidentie (zie het
overzicht van Reinard, 1988). Later lag de nadruk op anekdotische en statistische evidentie
(zie de overzichten van Allen & Preiss, 1997; Baesler & Burgoon, 1994). Onderzoek naar
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causale evidentie is relatief recent. Alleen Slusher en Anderson (1996), Hoeken (2001) en
Hoeken en Hustinx (2002) hebben dit evidentietype met andere typen vergeleken.
Als descriptieve standpunten waarin een consequentie optreedt als gevolg van een handeling als uitgangspunt worden genomen, dan kunnen de evidentietypen als volgt worden gedefinieerd. Anekdotische evidentie bestaat uit het aanhalen van een specifiek geval (Rieke & Sillars,
1984, p. 92) en statistische evidentie uit een numerieke samenvatting van een aantal gevallen
(p. 94). Causale evidentie, vervolgens, bestaat uit een verklaring van de oorzaak-gevolg relatie
(pp. 74-75). Expertevidentie (of autoriteitsevidentie), ten slotte, bestaat uit het aanvoeren van
de mening van een deskundige persoon (p. 94). Causale evidentie is van een andere aard dan
de andere drie typen. Kuhn (1991) noemt causale evidentie pseudo-evidentie, terwijl de andere
typen echte evidentie genoemd kunnen worden. Pseudo-evidentie bestaat uit informatie die
samenvalt met de beschrijving van de causale relatie in het standpunt. Causale evidentie is dus
onlosmakelijk met het standpunt verbonden. Anekdotische, statistische en expertevidentie zijn
juist onafhankelijk van die causale relatie1.
Anekdotische en statistische evidentie zijn het vaakst onderzocht. De eerste reviews hierover concludeerden dat anekdotische evidentie overtuigender was dan statistische evidentie. Baesler en Burgoon (1994) suggereerden dat dit wellicht verklaard kon worden door
de levendige presentatie van anekdotische en de saaie presentatie van statistische evidentie.
Deze suggestie is heel plausibel gebleken, omdat in de onderzoeken waar beide typen even
levendig zijn gehouden statistische evidentie overtuigender bleek te zijn (Baesler & Burgoon,
1994; Hoeken, 2001; Hoeken & Hustinx, 2002; Slater & Rouner, 1996). Dit patroon is later
bevestigd door de meta-analyse van Allen en Preiss (1997). In het enige onderzoek dat de
vier typen tegelijkertijd vergeleek (Hoeken & Hustinx, 2002), bleek anekdotische evidentie
minder overtuigend dan de andere drie typen, die op hun beurt niet van elkaar verschilden
in overtuigingskracht.
Ondanks de behoorlijke onderzoekstraditie is er nog steeds geen bevredigend antwoord
op de vraag welk evidentietype overtuigender is dan het andere (McGuire, 2000; Reynolds
& Reynolds, 2002). Dit komt in de eerste plaats omdat er veel verschillende definities en
operationalisaties van evidentie en evidentietypen zijn gehanteerd (Kellermann, 1980). In de
tweede plaats is er slechts één onderzoek geweest dat de vier typen direct met elkaar heeft
vergeleken (namelijk Hoeken & Hustinx, 2002). Tegelijkertijd is er aan een interessant aspect nog geen aandacht besteed, terwijl het door relatief oude (Bradac, Sandell & Wenner,
1979; McCroskey, 1969) en relatief recente onderzoeken (Allen & Preiss, 1997; Reynolds &
Reynolds, 2002) wordt gesuggereerd als interessant onderzoeksdomein. Het betreft hier de
mogelijke invloed van de culturele achtergrond van ontvangers van evidentie op de relatieve
overtuigingskracht van evidentietypen.
3. De invloed van cultuur
In onderzoek naar de relatieve overtuigingskracht van evidentietypen is geen aandacht besteed aan de culturele achtergrond van ontvangers van evidentie. De vraag naar de invloed
van cultuur werd echter al gesteld in de allereerste review over evidentie: ‘Does evidence
function the same way in various cultures?’ (McCroskey, 1969, p. 176). Een corpusonderzoek naar het gebruik van expertevidentie in overtuigende communicatie in Nederland
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en Frankrijk (Hornikx, 2003) geeft een indicatie dat cultuur een rol kan spelen in de over
tuigingskracht van evidentietypen.
Volgens Jansen (1999, p. 19) ligt een relatie tussen de effectiviteit van expertevidentie,
waarbij er aan autoriteit wordt geappelleerd, en machtsafstand voor de hand. Machtsafstand
is ‘de mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is’ (Hofstede, 1991, p. 39). Het is één
van de waardendimensies die naar voren kwamen in het onderzoek dat Hofstede (1991,
2001) deed naar het belang dat culturen hechten aan waarden als vrijheid, avontuur en gelijkheid. Om overtuigd te raken door expertevidentie moet een beoordelaar accepteren dat
er een ongelijkheid is in de kennis van de expert en van hemzelf. Expertevidentie zou vooral
effectief kunnen zijn in culturen waarin er een hoge machtsafstand is tussen experts en leken.
In zulke culturen zouden mensen gemakkelijker op de meningen van experts vertrouwen
dan in culturen met een lage machtsafstand. Twee culturen die in hoge mate verschillen op
deze dimensie zijn Nederland en Frankrijk. Frankrijk wordt gekenmerkt door een relatief hoge machtsafstand en Nederland door een relatief lage machtsafstand (Hofstede, 1991,
2001; Koopman et al., 1999).
Hornikx (2003) onderzocht het relatieve vóórkomen van de vier evidentietypen in 22
Nederlandse en 22 Franse overtuigende voorlichtingsbrochures. Deze folders hadden betrekking op thema’s als roken, fondswerving en alcoholgebruik. Elke brochure werd door twee
onafhankelijke beoordelaars geanalyseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over
de frequentie van de evidentietypen in de Nederlandse en Franse brochures. Het gebruik
van evidentie werd alleen geanalyseerd voor die gevallen waarin evidentie werd ingezet om
het waarschijnlijker te maken dat bepaalde gevolgen zouden gaan optreden. In overeenstemming met het culturele verschil in machtsafstand bleek expertevidentie inderdaad frequenter
gebruikt te worden in Frankrijk dan in Nederland. Als Franse tekstschrijvers vaker dan hun
Nederlandse collega’s gebruik maken van expertevidentie, dan betekent het dat ze andere
intuïties hebben over hoe overtuigend expertevidentie is voor hun lezers. Om die intuïties te
toetsen, is er een experiment nodig. De specifieke onderzoeksvraag luidt daarom als volgt:
Is expertevidentie overtuigender in Frankrijk dan in Nederland?
4. Methode
4.1 Materiaal. Om de overtuigingskracht van de vier evidentietypen te meten is, net als
in Hoeken en Hustinx (2002), bekeken in hoeverre het toevoegen van evidentie als onder
bouwing voor descriptieve standpunten de acceptatie van die standpunten vergroot. Bij
de selectie van standpunten is ervoor gezorgd dat de standpunten noch zeer waarschijnlijk
noch zeer onwaarschijnlijk waren. In beide gevallen is het toevoegen van evidentie nutteloos. In het eerste geval vanwege een plafond-effect (het standpunt is al zeer waarschijnlijk),
in het tweede geval omdat mensen moeilijk te overtuigen lijken te zijn van standpunten die
extreem onwaarschijnlijk zijn (cf. Lord, Ross & Lepper, 1979). Tijdens een pretest kregen
30 Nederlandse (Radboud Universiteit Nijmegen) en 28 Franse studenten (Université de
Montpellier-II) 50 standpunten voorgelegd, waarvan ze telkens de waarschijnlijkheid moesten aangeven. Voor het hoofdonderzoek zijn twintig standpunten geselecteerd die in de
pretest hetzelfde werden beoordeeld in beide landen en die als matig waarschijnlijk werden
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beoordeeld. Een voorbeeld van zo’n standpunt is ‘Het eten van basilicum in de pastasaus verhoogt de sportprestaties’. Voor elk standpunt zijn vier evidentietypen ontwikkeld, waarvan
hieronder de bijbehorende (1) anekdotische, (2) statistische, (3) causale en (4) expertevidentie staan. In bijlage 1 staan in het Nederlands en in het Frans de vier evidenties die horen bij
een ander standpunt uit het materiaal.
(1)

Sinds Peter Heuvelmans uit Dordrecht met regelmaat pastasaus met basilicum eet,
zijn zijn sportprestaties verbeterd.

(2)

Uit een onderzoek onder 315 Nederlanders is gebleken dat bij 74% van hen de
sportprestatie omhoog zijn gegaan na het regelmatig eten van pastasaus met basilicum.

(3)

Basilicum verbetert de aanmaak van adrenaline, de stof die ervoor zorgt dat je betere
sportprestaties kunt leveren.

(4)

Volgens Prof. dr. Timmermans van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een specialist
in de voedingsleer, verhoogt het eten van basilicum de sportprestaties.

Iedere proefpersoon kreeg in het experiment alle evidentietypen aangeboden en elk type
vier keer (zie de paragraaf over het onderzoeksontwerp). Bij de operationalisatie van de
evidentietypen is ingegaan op de kritiek van Reynolds en Reynolds (2002) dat operationalisaties vaak voorbij zijn gegaan aan de kwaliteit van de aangeboden evidentie. Per evidentietype is gekozen voor één operationalisatie die normatief sterk is volgens criteria uit de
argumentatietheorie (zie Garssen, 1997, pp. 11-12, 20). Expertevidentie is normatief sterker
als het om een geloofwaardige persoon gaat die deskundig is op het gebied waarover het
standpunt handelt (Walton, 1997, p. 223). Geloofwaardigheid is geoperationaliseerd aan de
hand van de titulatuur; het deskundigheidsgebied van elk standpunt is in een groep met 17
Nederlandse studenten (RU) vastgesteld. De operationalisatie voor expertevidentie staat in
bijlage 2. Statistische evidentie is normatief sterk gemaakt door een hoge steekproefgrootte
(bijvoorbeeld 315 en 429) en een hoog percentage (bijvoorbeeld 77% en 82%)2. Bij causale
evidentie is er sprake van één uitleg die door beide auteurs als aannemelijk werd bevonden.
Anekdotische evidentie is per definitie normatief zwak, omdat er wordt gegeneraliseerd op
basis van slechts één geval (vgl. Garssen, 1997, p. 12). Bij anekdotische evidentie is op een
eenvoudige manier aangegeven dat het effect in het standpunt is opgetreden bij één persoon.
Om het Nederlandse en Franse materiaal zo equivalent mogelijk te maken, is er in de
eerste plaats gebruik gemaakt van de vertaal-terugvertaal methode (Brislin, 1980). De Neder
landse standpunten en evidentie zijn in het Frans vertaald door het UTN Talencentrum
(RU) en zijn vervolgens door een andere vertaler terugvertaald in het Nederlands. De twee
vertalingen zijn met het origineel vergeleken om tot twee equivalente versies te komen. In
de tweede plaats zijn er equivalenten gezocht voor alle voornamen, achternamen, plaatsnamen en universiteiten die voorkwamen in de verschillende evidenties. Hiervoor zijn de
volgende statistische gegevens gebruikt: (a) het vóórkomen van (voor)namen in beide landen
(www.cartedefrance.tm.fr, www.voila.fr, www.voornamelijk.nl), (b) het aantal inwoners van
steden (www.gazetteer.de) en (c) het aantal studenten per universiteit (www.excite.fr, www.
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vsnu.nl). Zo is Enschede het equivalent van Reims geworden, Mark Glastra de vertaling
van Christophe Morin en heeft de Universiteit Utrecht in de Université de Strasbourg een
tegenhanger gevonden.
4.2 Proefpersonen. In overeenstemming met de pretest en het merendeel van de evidentie-onderzoeken zijn studenten gekozen als proefpersonen. Er is een grote geografische
spreiding binnen de landen gezocht om elk land te representeren (cf. Smith, 2004). De
Nederlandse steden waren Amsterdam (n = 42; twee groepen), Delft (n = 23), Groningen (n
= 46), Nijmegen (n = 108; drie groepen) en Tilburg (n = 86; twee groepen). De Franse steden waren Angers (n = 30), Paris (n = 107; twee groepen), Roubaix (n = 34), Toulouse (n =
26) en Tours (n = 98; twee groepen). Op Amsterdam na, kwam geen van deze steden voor in
het experimentele materiaal (de Amsterdamse proefpersonen kwamen van de UvA, terwijl
in het materiaal telkens de VU werd genoemd). De Nederlandse proefpersonen (n = 305)
waren gemiddeld 20.98 (SD = 2.36) jaar oud en waren voornamelijk Letterenstudenten.Van
hen was 77.4% vrouw. De Franse proefpersonen (n = 295) waren ook met name Letterenstudenten. Ze waren gemiddeld 20.75 (SD = 1.96) jaar oud en 86.8% van hen was vrouw.
Het leeftijdsverschil tussen de twee groepen was niet significant (t(585.16) = 1.33, p = .19).
Het percentage vrouwen, daarentegen, verschilde: dit was groter in Frankrijk (86.8%) dan in
Nederland (77.4%) (χ2 = 8.98, df = 1, p < .01). Sekse bleek echter geen invloed te hebben
op de relatieve overtuigingskracht van de evidentietypen (F < 1).
4.3 Design. In plaats van elke proefpersoon slechts één standpunt met een evidentietype
te geven, zijn er twintig standpunten met evidentie voorgelegd (‘multiple message design’).
Op deze manier kunnen er betrouwbaardere generalisaties worden gemaakt over het effect
van evidentie op de waarschijnlijkheid van standpunten. De evidentietypen zijn door middel van een gebalanceerd Latin square design aan de standpunten gekoppeld (cf. Hoeken
& Hustinx, 2002). Er zijn vijf versies ontwikkeld, waarin de twintig standpunten telkens
in dezelfde volgorde vóórkwamen. Het verschil tussen deze versies bestond eruit, dat de
evidentietypen telkens in een andere volgorde zijn gepresenteerd. Zodoende is een standpunt in elke versie door een ander evidentietype ondersteund. In elke versie kwamen vier
keer anekdotische evidentie, vier keer statistische, vier keer causale, vier keer expertevidentie en vier keer geen evidentie voor. De standpunten zonder evidentie zijn gebruikt als
uitgangspunt voor de berekening van het effect van evidentie. Het effect van evidentie is
namelijk het verschil tussen de acceptatie van een standpunt mét evidentie en de acceptatie
van een standpunt zónder evidentie.
4.4 Instrumentatie. Aan proefpersonen is een vragenlijst uitgereikt die was getiteld ‘Opinies over maatschappelijke onderwerpen’. Hierin stonden (a) twintig standpunten, al dan
niet gevolgd met evidentie, (b) een aantal persoonskenmerken en (c) een controlevraag over
de expertevidentie in de standpunten.
Proefpersonen moesten allereerst op vijfpunts semantische schalen aangeven hoe waarschijnlijk ze elk standpunt vonden (van ‘zeer onwaarschijnlijk’ tot en met ‘zeer waarschijnlijk’). Eventuele culturele verschillen in de overtuigingskracht van de vier evidentietypen
zouden verklaard kunnen worden door een andere verwerking van evidentie en/of een verschil in machtsafstand. Om dat na te gaan, zijn er drie persoonskenmerken in de vragenlijst
opgenomen.
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Het eerste persoonskenmerk is de mate waarin mensen graag nadenken. Dit wordt gemeten
met de Need for Cognition schaal (NFC; Cacioppo, Petty & Kao, 1984). Een voorbeelditem
is ‘Iets langdurig en precies afwegen geeft me voldoening’. In het geval van descriptieve, causale standpunten die de proefpersonen ter beoordeling krijgen aangeboden, zou dit kunnen
betekenen dat proefpersonen die hoog op deze schaal scoren, causale evidentie overtuigender
vinden dan mensen die laag op deze schaal scoren. Causale evidentie legt immers uit hoe het
komt dat de causale relatie in het standpunt aanwezig is. Om de NFC te meten werd een zeven
items lange versie gebruikt, die in het Nederlands beschikbaar is (Pieters,Verplanken & Modde,
1987) en in het Frans (Falcy, 1997). De betrouwbaarheid bleek tamelijk goed (α = .74 voor
Frankrijk; α = .67 voor Nederland).
De overtuigingskracht van statistische evidentie (en daarmee ook van de tegenhanger
anekdotische evidentie) zou beïnvloed kunnen worden door de voorkeur die mensen hebben voor numerieke informatie. De verkorte versie van de Preference for Numerical Information (PNI), die is ontwikkeld door Viswanathan (1993), werd daarom opgenomen. Een
voorbeeld is ‘Numerieke informatie is erg nuttig in het dagelijks leven’. Dit tweede persoons
kenmerk bleek zeer betrouwbaar voor zowel de Nederlandse (α = .85) als de Franse proefpersonen (α = .86).
Het derde en laatste persoonskenmerk is de Voorkeur voor Expertinformatie (VVE),
die uit zes items bestaat en die ontwikkeld is voor expertevidentie3. De VVE-schaal is qua
inhoud sterk geïnspireerd door Swasy (1979). Een voorbeeld is ‘Als een expert zegt dat
iets zo is, dan klopt dat’. Er zijn twee verwachtingen met betrekking tot deze schaal. Ten
eerste wordt verwacht dat Franse proefpersonen hierop hoger scoren dan de Nederlandse
proefpersonen op basis van wat bekend is over machtsafstand (Hofstede, 1991, 2001; Koopman, et al., 1999). Ten tweede is de verwachting dat de score op de VVE-schaal positief zal
samenhangen met de overtuigingskracht van expertevidentie. De eerste vier items bleken
voldoende betrouwbaar te zijn (α = .73 voor Frankrijk; α = .75 voor Nederland). Deze
items zijn daarom samengenomen tot een gemiddelde.
Als laatste is er per expert die voorkwam in het materiaal gevraagd in hoeverre het
legitiem is voor die expert om een uitspraak te doen over het standpunt, gegeven zijn
onderzoeksdomein. De vragenlijst eindigde met vragen over leeftijd, geslacht, nationaliteit
en huidige studie.
4.5 Procedure. Het experiment is afgenomen in collegezalen in Nederlandse universiteiten
in Amsterdam, Delft, Groningen, Nijmegen en Tilburg en in Franse universiteiten in Angers,
Paris, Roubaix, Toulouse en Tours4. Het onderzoek werd gepresenteerd als een studie over
maatschappelijke onderwerpen, zoals ook in de instructie vermeld stond. Proefpersonen kregen geen beloning voor de deelname, die 10 à 12 minuten duurde in kleine groepen en 13
à 15 in grote groepen. Na de afname werden de studenten bedankt en werd het werkelijke
doel van het onderzoek onthuld.
4.6 Statistische toetsen. Per proefpersoon is een gemiddelde verschilscore berekend voor
elk evidentietype. De onderzoeksvraag over de culturele invloed wordt beantwoord aan
de hand van een 2 (cultuur) x 4 (evidentietype) variantie-analyse met herhaalde metingen,
waarbij cultuur een tussen-proefpersoonfactor is en evidentietype een binnen-proefpersoon-
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factor. De culturele invloed op de overtuigingskracht van expertevidentie wordt in de eerste
plaats onderzocht door de overtuigingskracht van expertevidentie in absolute zin in Nederland en Frankrijk te vergelijken. In de tweede plaats wordt de relatieve overtuigingskracht van
expertevidentie onderzocht. Dit wordt gedaan door de overtuigingskracht van expertevidentie
ten opzichte van die van de andere evidentietypen tussen beide culturen te vergeleken.
Een binnen-proefpersoonontwerp heeft het risico van een zogenaamd ‘carry over effect’, wat inhoudt dat de oordelen over de laatste standpunten van de vragenlijsten door een
leereffect beïnvloed worden door de oordelen van de eerste standpunten. Om te controleren
of een dergelijk effect is opgetreden, is er een 2 (eerste oordeel, laatste oordeel) x 4 (evidentietype) variantie-analyse met herhaalde metingen uitgevoerd. Een interactie tussen beide
factoren zou wijzen op een leereffect, maar deze bleef uit (F (3, 594) = 1.03, p = .38).
5. Resultaten
Alvorens de resultaten met betrekking tot de onderzoeksvraag (5.2) en de persoonskenmerken (5.3) te bespreken, zullen eerst enkele manipulatiecontroles de revue passeren (5.1).
5.1 Controle van de manipulaties. In de cross-culturele methodologie wordt geadviseerd
om het schaalgebruik van proefpersonen te analyseren (Hoeken & Korzilius, 2001; Van de
Vijver & Leung, 1997). De Franse proefpersonen bleken extremer te scoren op de twintig
standpunten, de drie persoonskenmerken en de controlevragen over de expertise van de
experts. Zij gebruikten, meer dan de Nederlandse proefpersonen, de uitersten van de schalen5. Vanwege dit cross-culturele verschil zijn de scores op de twintig standpunten, op de
persoonskenmerken en op de controlevragen over de experts gestandaardiseerd. De toetsen
hieronder en de resultaten in paragraaf 5.2 en 5.3 betreffen daarom alleen deze gestandaardiseerde data, tenzij anders aangegeven.
De standpunten in het experimentele materiaal werden in een pretest gematigd waarschijnlijk bevonden en bleken in beide landen even waarschijnlijk. In het hoofdonderzoek
liepen de standpunten voor de Franse proefpersonen uiteen van 1.76 tot en met 3.75 en
voor de Nederlandse proefpersonen van 1.84 tot en met 3.84. Vier van de twintig standpunten werden significant verschillend beoordeeld in beide landen (getoetst tegen een alfa
van .05).Voor het hoofdonderzoek geldt dus ook dat de standpunten gematigd waarschijnlijk waren, maar dat er bij enkele standpunten een cultureel verschil was in de ingeschatte
waarschijnlijkheid.
Als laatste is er gekeken naar de expertise van de twintig experts die werden gepresenteerd in de vijf versies.Voor slechts één expert was er een cultureel verschil (t(118) = 2.39, p
< .05), maar beide gemiddelden lagen boven het middelpunt van de schaal (M’s > 3.14). De
twintig experts scoorden gemiddeld 3.29 (SD = 0.64) voor de Nederlandse proefpersonen
en 3.22 (SD = 0.74) voor de Franse (niet-significant verschil: t(598) = 1.36, p = .17; toets
met ruwe data). Slechts één expert scoorde significant onder de 3.00 (de vierde Nederlandse
expert in versie 1; M = 2.61). In het algemeen kan de manipulatie van de experts als geslaagd
worden beschouwd.
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5.2 Onderzoeksvraag. Het experiment is opgezet om te onderzoeken of expertevidentie
in absolute en relatieve zin overtuigender is in Frankrijk dan in Nederland. In tabel 1 wordt
de overtuigingskracht van de vier evidentietypen per land weergegeven. Omdat de scores in
tabel 1 gebaseerd zijn op gestandaardiseerde data, is de betekenis een beetje veranderd. Een
score geeft nu niet meer de feitelijke verschilscore op een schaal van 1 tot en met 5 weer. Een
hogere score houdt wel een hogere overtuigingskracht in en een negatieve score betekent
dat het gebruik van evidentie een negatief effect heeft.
Tabel 1: O
 vertuigingskracht van de evidentietypen als functie van cultuur (SD tussen haakjes; verschillende superscripten geven
significante verschillen tussen de evidentietypen aan binnen de culturen; p < .01)
evidentietype

Nederlanders (n = 305)

Fransen (n = 295)

totaal (N = 600)

anekdotisch

-0.08c (1.68)

0.00c (1.54)
0.31b (1.69)
0.60a (1.64)
0.48a,b (1.53)

-0.04c (1.61)
0.48b (1.66)
0.63a,b (1.63)
0.77a (1.67)

causaal
expert
statistisch

b

0.64 (1.61)
0.66b (1.62)
1.04a (1.75)

Ten eerste bleek er een hoofdeffect te zijn van evidentietype op de overtuigingkracht (F1
(3, 596) = 35.05, p < .001, η2 = .15; F2 (3, 17) = 18.37, p < .001, η2 = .76). Dit betekent dat
de vier typen niet even overtuigend zijn6. Ten tweede was er een hoofdeffect voor cultuur
met een proefpersoon-analyse (F1 (1, 598) = 6.28, p < .05, η2 = .01), maar slechts een tendens naar een hoofdeffect met een stimulus-analyse (F2 (1, 19) = 3.38, p = .08). Als laatste
bleek er een interactie te zijn tussen de relatieve overtuigingskracht van de vier typen en
cultuur (F1 (3, 596) = 6.33, p < .001, η2 = .03; F2 (3, 17) = 4.56, p < .05, η2 = .45). Er is
dus een culturele invloed op de relatieve overtuigingskracht van evidentietypen7. Deze culturele verschillen bleken te zitten bij statistische en causale evidentie. Statistische evidentie
was overtuigender voor de Nederlandse proefpersonen (M = 1.04) dan voor de Franse (M =
0.48) (proefpersoon-analyse: t(598) = 4.18, p < .001; stimulus-analyse: t(38) = 3.24, p < .01).
Causale evidentie, vervolgens, was overtuigender voor de Nederlandse (M = 0.64) dan voor
de Franse proefpersonen (M = 0.31) met een proefpersoon-analyse (t(598) = 2.48, p < .05),
maar niet met een stimulus-analyse (t(38) = 1.54, p = .13).
De onderzoeksvraag of expertevidentie overtuigender is in Frankrijk dan in Nederland
kan in de eerste plaats beantwoord worden door de twee scores van expertevidentie te vergelijken. Expertevidentie bleek niet significant overtuigender voor Franse proefpersonen (M
= 0.60) dan voor de Nederlandse (M = 0.66) (proefpersoon-analyse: t(598) = 0.50, p = .62;
stimulus-analyse: t(38) = 0.34, p = .74). De relatíeve overtuigingskracht van expertevidentie,
vervolgens, kan onderzocht worden door te kijken naar de positie van expertevidentie ten
opzichte van de andere drie typen (zie figuur 1). Dan blijkt er wel een cultureel verschil te
zijn, met name tussen causale, statistische en expertevidentie.
Voor de Franse proefpersonen was expertevidentie overtuigender dan causale evidentie
en statistische evidentie nam een tussenpositie in. Voor de Nederlandse proefpersonen was
expertevidentie minder overtuigend dan statistische evidentie en even overtuigend als causale
evidentie. In relatief opzicht is expertevidentie in Frankrijk dus overtuigender dan in
Nederland.
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5.3 Persoonskenmerken. De verwachting van een cultureel verschil in de overtuigingskracht
van expertevidentie was gebaseerd op de Frans-Nederlandse scores op machtsafstand (Hofstede, 1991, 2001; Koopman et al., 1999). Enkele persoonskenmerken waren geselecteerd
om eventuele cultuurverschillen in de relatieve overtuigingskracht te verklaren. De verschillen die zijn gevonden – statistische en causale evidentie zijn overtuigender in Nederland
– kunnen niet verklaard worden aan de hand van scores op de NFC-, PNI- of VVE-schalen,
omdat Franse en Nederlandse proefpersonen daarop niet verschilden (zie tabel 2).
Tabel 2: S
 cores op de persoonskenmerken en t-toets voor cross-culturele verschillen (SD tussen haakjes; gemiddelden van de
ruwe data, t-toetsen met de gestandaardiseerde data)
variabele

Nederlanders (n = 305)

Fransen (n = 295)

t-toets

NFC
PNI
VVE

3.35 (0.72)
2.90 (0.90)
2.40 (0.77)

3.16 (0.61)
2.82 (0.77)
2.41 (0.74)

t(597) = 0.87, p = .38
t(597) = 0.22, p = .83
t(597) = 0.87, p = .38

Het belangrijkste persoonskenmerk is uiteraard de voorkeur voor expertinformatie. De verwachting dat Franse proefpersonen hierop hoger zouden scoren, kwam niet uit (zie tabel 2).
De tweede verwachting – dat de score op de VVE-schaal zou samenhangen met de overtuigingskracht van expertevidentie – werd alleen bevestigd voor de Nederlandse proefpersonen.Voor de Nederlandse proefpersonen had de score op de VVE (covariaat) een effect op de
overtuigingskracht van expertevidentie (F (1, 300) = 20.00, p < .001, η2 = .06). Er bleek een
matige, positieve correlatie tussen hun voorkeur voor expertinformatie en de overtuigingskracht van expertevidentie: r = .24, p < .001.Voor de Fransen was er echter geen effect van
de VVE op de overtuigingskracht van expertevidentie (F (1, 291) = 1.83, p = .18).
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Daarnaast kwam geen enkele verwachting uit over de relatie tussen NFC of PNI en de
overtuigingskracht van de evidentietypen. Een effect dat wel optrad, maar waarover vooraf
geen verwachting was opgesteld, was een relatie tussen de relatieve overtuigingskracht van de
evidentietypen en de Need for Cognition (NFC). Met de mediaan-split techniek zijn proefpersonen met een hoge NFC van die met een lage NFC onderscheiden. Proefpersonen met
een hoge NFC bleken meer verschillen te zien tussen statistische, causale en expertevidentie
(F (2, 271) = 7.78, p < .01, η2 = .05) dan proefpersonen die laag hierop scoorden (F (2, 324)
= 1.34, p = .26)8. Dit effect ging alleen op voor deze drie evidentietypen. Met vier typen
zagen ook de proefpersonen met een lage NFC verschillen, maar dan alleen tussen anekdotische aan de ene kant en de andere drie aan de andere kant.
6. Conclusie en discussie
Aan de hand van een experiment is de culturele invloed op de relatieve overtuigingskracht
van evidentietypen als ondersteuning van descriptieve standpunten onderzocht. De nadruk
lag hierbij op expertevidentie, omdat er op basis van vorig onderzoek (Hornikx, 2003) vermoed kon worden dat dit evidentietype overtuigender zou zijn in Frankrijk dan in Nederland. Proefpersonen moesten waarschijnlijkheidsoordelen geven over twintig descriptieve
standpunten, die telkens waren ondersteund met een ander evidentietype. Er bleek inderdaad
een cultureel verschil in de relatieve overtuigingskracht van de vier evidentietypen, maar
expertevidentie was in absolute zin niet significant overtuigender in Frankrijk. In relatieve
zin was expertevidentie in Frankrijk wel overtuigender: de positie van expertevidentie ten
opzichte van de andere drie typen verschilde in beide culturen.Voor de Fransen was expert
evidentie met statistische evidentie het meest overtuigend, terwijl expertevidentie voor de
Nederlanders slechts een tussenpositie innam.
Daarnaast bleek de overtuigingskracht van expertevidentie in beide culturen anders verklaard te worden. De overtuigingskracht van expertevidentie werd voor de Nederlandse
proefpersonen bepaald door hun persoonlijke voorkeur voor expertinformatie. Hoe meer
een Nederlandse proefpersoon een voorkeur had voor dergelijke informatie, hoe over
tuigender hij of zij expertevidentie vond. Opvallend genoeg bleek dit voor de Fransen niet
op te gaan. De Franse proefpersonen vonden expertevidentie wel erg overtuigend, maar dit
bleek niet verklaard te kunnen worden door hun voorkeur voor expertinformatie. De vraag
is natuurlijk waarom ze dergelijke evidentie dan wel overtuigend vinden. Misschien vinden de Fransen expertevidentie overtuigend, omdat het een norm is in hun cultuur. Deze
voorlopige verklaring vindt ondersteuning in een onderzoek van Kagitçibasi (1970). In dat
onderzoek werd respect voor autoriteiten gemeten bij proefpersonen uit Turkije en Amerika, twee landen met een respectievelijk hoge en lage machtsafstand (zie Hofstede, 1991,
2001). Bij de Amerikanen hing dit respect af van een bepaalde persoonlijkheidsscore, terwijl de Turken veel respect hadden ongeacht hun persoonlijke mening. Volgens Kagitçibasi
(1970) is er sprake van een sociale norm: attitudes ten opzichte autoriteiten zijn van een
persoonlijke aard voor mensen uit een cultuur met een lage machtsafstand en zijn van een
sociale aard voor mensen uit een cultuur met een hoge machtsafstand. Op dezelfde manier
kan gesuggereerd worden dat de overtuigingskracht van expertevidentie voor Nederlanders
een persoonlijk karakter heeft (het is overtuigend als proefpersonen een voorkeur hebben
voor expertinformatie) en voor Fransen een normatief karakter. Het is belangrijk te onder52
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strepen dat dit slechts een suggestie is, die eerst empirisch getoetst moet worden voordat het
als een geldige verklaring kan worden gezien.
Dit experiment vond plaats in een traditie van onderzoek naar de relatieve overtuigingskracht van evidentietypen. Omdat dit experiment aantoont dat cultuur van invloed is op die
relatieve overtuigingskracht, is een vergelijking met andere onderzoeken alleen zinvol als het
ook Nederlandse of Franse proefpersonen betreft. Het enige onderzoek dat aan deze en aan
de voorwaarde van de vier evidentietypen voldoet, is dat van Hoeken en Hustinx (2002).
Er is slechts een klein verschil in resultaten in beide experimenten. In dit experiment was
statistische evidentie overtuigender dan causale en expertevidentie, terwijl er in Hoeken en
Hustinx (2002) een trend was naar een grotere overtuigingskracht van statistische evidentie bij de proefpersoonanalyse. Dit verschil kan worden toegeschreven aan het materiaal. In
tegenstelling tot in Hoeken en Hustinx (2002) bestond het materiaal in dit experiment uit
gematigde standpunten die werden ondersteund met evidentie die – voor zover mogelijk
– was geoperationaliseerd aan de hand van normatieve criteria. Om deze twee redenen is
het aannemelijk om te stellen dat statistische evidentie voor Nederlandse proefpersonen ook
daadwerkelijk overtuigender is dan causale en expertevidentie.
Een beperking van dit experiment is, net als voor alle andere experimenten over
de relatieve overtuigingskracht van evidentie, de ecologische validiteit. De anekdotes en de
experts in het materiaal zijn bijvoorbeeld veel abstracter dan de evidentie die de gewone
taalgebruiker aanhaalt om zijn of haar standpunten te onderbouwen. Toch kunnen er aan de
hand van dit soort experimenten uitspraken gedaan worden over het effect van evidentie
als ondersteuning van descriptieve standpunten, die dezelfde taalgebruikers dagelijks tegenkomen in de krant, in een reclamefolder of in een beleidstekst op het werk. Daarbij is onderzoek naar de invloed van cultuur op de relatieve overtuigingskracht van evidentietypen
nodig om meer inzicht te krijgen in het onderscheid tussen sterke en zwakke evidentie.
Vervolgonderzoek zou zich in de eerste plaats kunnen richten op nieuwe persoonskenmerken voor expertevidentie. De VVE-schaal bleek immers niet in staat om het Frans-Nederlandse verschil in de overtuigingskracht van expertevidentie te verklaren. Daarnaast zou een
nieuw experiment ook specifieker kunnen ingaan op de kwaliteit van de evidentie. In dit
onderzoek waren statistische, causale en expertevidentie normatief sterk geoperationaliseerd.
Een interessante vraag is of dezelfde resultaten gevonden zouden worden, als ook normatief
zwakke evidentie aan proefpersonen zou worden voorgelegd. Zo zouden er experts kunnen
worden aangehaald, die wel hoogleraar zijn, maar op een ander vakgebied dan het vakgebied
waarover het standpunt gaat. Dergelijk onderzoek is nodig om eventuele cross-culturele verschillen in de overtuigingkracht van expertevidentie beter in kaart te brengen.
Noten
1

2

Een anonieme reviewer merkte een parallel op tussen het onderscheid tussen causale evidentie (pseudoevidentie) en de andere drie typen (echte evidentie) aan de ene kant en tussen een causaal schema en een
kentekenrelatieschema (zie Garssen, 1997) uit de pragmadialectiek aan de andere kant. Anekdotische, statistische
en expertevidentie kunnen inderdaad onder de noemer van een kentekenrelatieschema worden geschaard.
In de vragenlijst die elke proefpersoon kreeg, kwam ook statistische evidentie voor met een wat kleinere
steekproef, zoals 246. Deze was gekoppeld aan standpunten met relatief kleinere populaties, zoals standpunten
over jeugdige, Nederlandse criminelen. In het algemeen is de steekproefgrootte niet extreem hoog gemaakt,
omdat dit anders een negatief effect zou kunnen hebben. Als er bij alle standpunten, die nota bene over een
onbekend onderwerp gaan, steeds veel proefpersonen zijn onderzocht, is dit niet geloofwaardig meer.

53

Jos Hornikx en Hans Hoeken
3

4

5

6

7

8

54

Voor expertevidentie ligt het meten van machtsafstand voor de hand. Immers, de specifieke onderzoeksvraag
naar de relatieve overtuigingskracht van expertevidentie is gebaseerd op het Frans-Nederlandse verschil in
machtsafstand. Om er zeker van te zijn dat de Franse proefpersonen ook daadwerkelijk een hoge machtsafstand
hebben en de Nederlandse een lage, kan machtsafstand op individueel proefpersoonniveau gemeten worden
(cf. Hoeken & Korzilius, 2001). Volgens sommige onderzoekers, zoals Peng, Nisbett en Wong (1997), heeft
het meten van waarden, ook op individueel niveau, een aantal serieuze tekortkomingen. Een mogelijke
oplossing uit de cross-culturele psychologie is het meenemen van zogenaamde contextvariabelen (Poortinga
& Van de Vijver, 1987). Contextvariabelen zijn variabelen die geselecteerd worden omdat ze waarschijnlijk een
verklaring kunnen zijn voor eventuele culturele verschillen. Omdat er geen geschikte variabele voorhanden is
voor expertevidentie, is de Voorkeur voor Expertinformatie ontwikkeld. De andere items van deze schaal zijn:
(2) Ik hecht grote waarde aan uitspraken van experts, (3) Ik baseer mijn beslissingen bij voorkeur op de mening
van een expert, (4) De uitspraak van een expert dient geloofd te worden, (5) Ik accepteer dat er mensen zijn
die meer over een onderwerp weten dan ikzelf en (6) Experts hebben door hun kennis macht.
Voor hun hulp bij de afname van de data, het vertalen en/of becommentariëren van eerdere versies van dit
artikel danken we Bas Andeweg, Céline Averseng,Wim Blokzijl, Jean-François Bonnefon, Jean-Pierre Brisacier,
Jean-Marc Décaudin, Dominique Desjeux, Marinel Gerritsen, Christine Guislin, Anke van Haastrecht, Liesbeth
Hermans, Constanze Hess, Lettica Hustinx, Jérémie Ilharragorry, Peggy Lafon, Laurent Lepaludier, Fons Maes,
Frank van Meurs, Lex van Meurs, Joke Oppenhuisen, Brigitte Planken, Jan Renkema, Philip Scheiner, Peter
Jan Schellens, Joost Schilperoord, Marianne Starren, Selma Verhoog, Evelyne Vos-Fruit en twee anonieme
reviewers.
Er is gekeken hoe vaak de Franse en Nederlandse proefpersonen de extreme antwoorden ‘1’ en ‘5’ gebruikten
aan de hand van een formule van Bachman en O’Malley (1984). Fransen scoorden altijd extremer: op de
standpunten (t(598) = 6.33, p < .001), de persoonskenmerken (t(598) = 7.22, p < .001) en de inschatting van
de expertise van de experts (t(521.11) = 4.10, p < .001).
Een verklaring voor het gevonden verschil in de overtuigingskracht zou kunnen liggen in de ongelijke
lengte van de vier evidentietypen. Om het effect van evidentielengte te onderzoeken, is het per cultuur als
covariaat opgenomen in een variantie-analyse met herhaalde metingen met evidentietype als factor. Ruwe
data zijn hiervoor gebruikt, omdat culturen niet vergeleken worden. Voor de Nederlandse proefpersonen
heeft evidentielengte de overtuigingskracht van evidentie niet beïnvloed: met lengte als covariaat bleef het
hoofdeffect bestaan (F (3, 75) = 4.70, p < .01, η 2 = .16), terwijl een hoofdeffect van lengte uitbleef (F < 1).
Bij de Franse proefpersonen leidde het meenemen van lengte ertoe, dat er geen hoofdeffect meer was van
evidentietype (F (3, 75) = 1.76, p = .16). Omdat er tegelijkertijd ook geen hoofdeffect was voor lengte zelf
(F < 1), kan geconcludeerd worden dat lengte niet sterk genoeg is als alternatieve verklaring voor het verschil
in de relatieve overtuigingskracht van de vier evidentietypen. In sommige onderzoeken is wel gecontroleerd
voor lengte, bijvoorbeeld in Hoeken en Hustinx (2002). In dat onderzoek was statistische evidentie (in dit
experiment relatief lang) zelfs met gelijke lengte overtuigender dan anekdotische evidentie (in dit experiment
relatief kort).
Dezelfde hoofd- en interactie-effecten werden gevonden met de ruwe, ongestandaardiseerde data: (a) een
hoofdeffect voor evidentietype: F1 (3, 596) = 34.18, p < .001, η2 = .15; F2 (3, 17) = 19.15, p < .001, η2 = .77,
(b) een tendens naar een hoofdeffect voor cultuur: F1 (1, 598) = 3.48, p = .06; F2 (1, 19) = 1.84, p = .19 en
(c) een interactie tussen evidentietype en cultuur: F1 (3, 596) = 5.13, p < .01, η2 = .03; F2 (3, 17) = 3.62, p <
.05, η2 = .39.
Voor de proefpersonen die laag scoorden op de NFC-schaal waren statistische (M = 0.71, SD = 1.60), causale
(M = 0.58, SD = 1.65) en expertevidentie (M = 0.54, SD = 1.60) even overtuigend. Voor de proefpersonen
met een hoge NFC was statistische evidentie (M = 0.84, SD = 1.75) overtuigender dan causale evidentie (M =
0.37, SD = 1.66) (t(272) = 3.65, p < .001) en was ook expertevidentie (M = 0.74, SD = 1.66) overtuigender
dan causale evidentie (t(272) = 3.16, p < .01).
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Bijlage 1. Een voorbeeldstandpunt met vier evidentietypen in het Nederlands en het Frans
Standpunt	Het spelen van computerspellen heeft een positieve invloed op het oriëntatievermogen.
Anekdotische evidentie	Sinds Mark Glastra uit Enschede computerspellen speelt, heeft hij een beter oriëntatievermogen.
Causale evidentie	Bij het spelen van dergelijke spelletjes krijgt de speler te maken met veel
positiewisselingen in een korte tijd, waardoor het oriëntatievermogen
wordt vergroot.
Expertevidentie	Volgens prof. dr. Westerveld van de Universiteit Utrecht, specialist op het
gebied van cognitieve psychologie, heeft het spelen van computerspellen
een positieve invloed op het oriëntatievermogen.
Statistische evidentie	De resultaten van een Nederlands onderzoek onder 315 jongeren lieten
zien dat het oriëntatievermogen van 77% van hen is toegenomen door het
spelen van computerspellen.
Standpunt	Les jeux électroniques exercent une influence positive sur le sens de
l’orientation.
Anekdotische evidentie	Christophe Morin de Reims a un meilleur sens de l’orientation, depuis
qu’il joue à des jeux électroniques.
Causale evidentie	Ces jeux demandent beaucoup de changements de position en peu de
temps, ce qui fait améliorer le sens de l’orientation du joueur.
Expertevidentie	D’après Chevalier, professeur à l’université de Strasbourg et directeur de
recherche au CNRS au laboratoire de la psychologie cognitive, les jeux
électroniques exercent une influence positive sur le sens de l’orientation.
Statistische evidentie	Les résultats d’une étude française, se rapportant à 315 jeunes, ont montré
que le sens de l’orientation de 77% d’entre eux s’est amélioré grâce aux
jeux électroniques.

Bijlage 2. De twee operationalisaties van expertevidentie in het Nederlands en het Frans
Volgens prof. dr. [naam], een deskundige / specialist op het gebied van [onderzoeksgebied] aan de universiteit van [plaats], [het standpunt].
Prof. dr. [naam], een deskundige / specialist op het gebied van [onderzoeksgebied]
aan de universiteit van [plaats], onderstreept dat [het standpunt].
D’après [naam], professeur à l’université de [stad] et directeur de recherche au CNRS
au laboratoire de [onderzoeksgebied], [het standpunt].
[naam], professeur à l’université de [stad] et directeur de recherche au CNRS, est spécialiste en [onderzoeksgebied]. Il souligne que [het standpunt].
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Tekst doordenken
Taalbeheersing als de studie van taalgebruik en tekstkwaliteit

(1)		 Bouterse bleek een dictator.
		 Hij regeerde in zijn eentje.
		 Hij liet zelfs mensen vermoorden.
		 Bouterse werd weer aan de kant gezet.
		 Wanneer gaat het echt goed met Suriname?
		 In Suriname telt ieder volk graag
mee.
		 Elkaar vertrouwen blijft moeilijk.

Samenvatting
Ted Sanders aanvaardde op 19 november 2004
aan de Universiteit Utrecht het ambt van gewoon
hoogleraar in de Taalbeheersing van het Nederlands.
In dit artikel, dat op zijn oratie is gebaseerd, gaat
hij in op de twee centrale vragen in het vakgebied:
hoe werkt taal als communicatiemiddel? En hoe
kan de kwaliteit van teksten worden geëvalueerd en
eventueel worden verbeterd? Kenmerkend voor het
onderzoek is de combinatie van deze twee vragen.
Het optimaliseren van taalgebruik wordt gebaseerd
op wetenschappelijke inzichten in de wijze waarop
taalgebruik verloopt. Het taalbeheersingsonderzoek
wordt geïllustreerd aan de hand van drie casussen:
survey-interviews, coherentie in tekst, en
schrijfprocesonderzoek in relatie tot tekstkwaliteit.
Daarbij staat steeds één fenomeen centraal: de wijze
waarop taalgebruikers samenhang creëren in tekst.

Door de korte zinnen, die elk op een
nieuwe regel beginnen, lijkt deze tekst
op een gedicht, maar het gaat om een
tekst uit een schoolboek voor leerlingen van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo). Hij bestaat
uit grammaticaal correcte en goed gespelde zinnen, voor veel taalgebruikers
de belangrijkste criteria voor tekstkwaliteit. Maar daarmee is het nog geen
goede tekst. Het probleem met deze
tekst is complexer: de samenhang is niet
helder voor de bedoelde lezers (Land,
Sanders, Lentz & Van den Bergh, 2002). Dit type problemen willen taalbeheersers oplossen.
In een tijd waarin mensen voortdurend en steeds meer moeten communiceren met taal en
tekst om maatschappelijk te kunnen functioneren, blijft de relevantie van het vak taalbeheersing toenemen. Daarbij zijn tekstopbouwproblemen vooral ernstig omdat lezers en gespreksdeelnemers vaak niet onder woorden kunnen brengen waaróm ze een tekst of gesprek
niet goed kunnen volgen. Problemen met tekstopbouw zijn bovendien lastig omdat er geen
lijst met regels bestaat waarin de oplossing gevonden kan worden. Oplossingen variëren per
taalgebruiksituatie en hangen nauw samen met de denkprocessen van taalgebruikers.
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1. De studie van taalgebruik en tekstkwaliteit
1.1 Twee vragen. In de taalbeheersing stellen we ons steeds twee doelen: taalgebruik verklaren en optimaliseren. Die doelen kunnen we formuleren als vragen. De eerste vraag is:
hoe werkt taal als communicatiemiddel? Dat is de theoretische vraag naar de wijze waarop
taal in het gebruik functioneert. Hoe doen wij dat als taalgebruikers, teksten schrijven die
anderen – met meer of minder moeite – begrijpen, of conversaties voeren met verschillende
personen tegelijk? Wat zijn de regels waaraan we ons als taalgebruikers houden? En wat voor
effect hebben tekstkenmerken op taalgebruikers?
De tweede vraag is die naar tekstkwaliteit: hoe kan de kwaliteit van teksten worden geëvalueerd en eventueel worden verbeterd? In de taalbeheersing wordt nagegaan hoe goed
of slecht een tekst functioneert, gegeven een bepaald communicatief doel en een bepaalde
doelgroep. Daarbij worden normen gehanteerd als begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en
overtuigingskracht. Overigens gebruik ik de term tekst voor geschreven, monologische tekst
én voor gesproken, dialogische tekst in bijvoorbeeld conversaties. In het Engels zouden we
de term discourse hanteren.
Kenmerkend voor de taalbeheersing is juist de combinatie van deze twee vraagtypen: die
naar taalgebruik en die naar tekstkwaliteit. Een taalbeheerser wil weten hoe het werkt, maar
wil ook iets verbeteren als dat nodig is. En dat verbeteren van communicatie is gebaseerd op
wetenschappelijk inzichten in de wijze waarop taalgebruik in communicatie verloopt.
Het onderzoeksprogramma van de Utrechtse Taalbeheersing kan schematisch worden weergegeven als een netwerk van subdisciplinaire projecten.

Tekstontwerp -en evaluatie

Cognitieve processen

Tekstlinguïstiek

Discourse analyse

Figuur 1: Onderzoeksprogramma taalbeheersing als netwerk van subdisciplinaire projecten
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Doorlopen we dit schema van onder naar boven dan wordt duidelijk dat diverse kenmerken
van tekst en gesprek worden geanalyseerd in de tekstlinguïstiek en de discourse analyse; vervolgens gaan we na hoe de cognitieve processen van tekstproductie en -interpretatie verlopen. Op
grond van deze inzichten in taalgebruik worden richtlijnen en adviezen voor tekstontwerp of
document design ontwikkeld.
1.2 Een tekstfenomeen. Ik wil de potentie van dit onderzoeksprogramma illustreren aan de
hand van één centraal tekstfenomeen: de wijze waarop taalgebruikers samenhang creëren in
tekst. Die keuze is niet toevallig. Samenhang is een wezenlijk kenmerk van teksten: zonder
samenhang geen tekst. Bovendien zal ik betogen dat samenhang van groot belang is voor de
notie tekstkwaliteit.
Wat bedoel ik met samenhang? Taalgebruikers communiceren door middel van gesproken
en geschreven teksten, die bestaan uit minimaal twee uitingen1, zoals in voorbeeld (2). Kenmerkend voor tekst is de samenhang tussen die uitingen.
(2)

Greenpeace heeft in het Zuid‑Duitse Beieren een nucleair transport verstoord. Demonstranten ketenden zich vast aan de rails. (Telegraaf-i, 10 april, 2001)

Essentieel is dat de samenhang niet zozeer moet worden gelokaliseerd in de woorden van
de tekst zelf, maar in de onderliggende betekenis. Tekst is het product van denken. In (2)
is geen enkel expliciet linguïstisch kenmerk dat erop wijst dat de segmenten moeten worden verbonden; toch zal iedere competente taalgebruiker ze als een coherente tekst ervaren
(Sanders & Spooren, 2005), bijvoorbeeld op grond van de referentiële coherentie die wordt
geconstrueerd tussen demonstranten en Greenpeace en tussen rails en transport.
1.3 Drie illustraties. Ik illustreer het Utrechts taalbeheersingsonderzoek aan de hand van
samenhang, via drie routes door de schematische voorstelling van het onderzoeksprogramma
in figuur 1. Elk van de subdisciplines kan daarbij als uitgangspunt dienen. In lijn met de
twee doelstellingen van taalbeheersingsonderzoek – taalgebruik verklaren en tekstkwaliteit
verbeteren – is de centrale gedachte steeds, dat inzicht in taalgebruik (onderzocht in de drie
lager gelegen projecten) wordt verbonden met het verbeteren van tekstkwaliteit (onderzocht
in het bovenste project). Ik doorloop het schema drie keer. De eerste keer aan de hand van
mondeling taalgebruik in survey-interviews, de tweede keer aan de hand van coherentiemechanismen in geschreven tekst en ten slotte geef ik een korte illustratie van de rol die
samenhang speelt in de relatie tussen tekstkwaliteit en schrijfprocessen.
2. Samenhang in gesprekken
Het eerste voorbeeld van onderzoek naar samenhang komt uit de discourse analyse. De samenhang in gesprekken komt deels tot stand op grond van het zogenaamde beurtwisselingsmechanisme (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Dat zorgt ervoor dat gesprekspartners
niet voortdurend door elkaar spreken maar werkelijk interactie hebben. Houtkoop-Steenstra
(2000) heeft laten zien hoe interessant dat mechanisme is voor het verklaren en optimaliseren
van mondeling taalgebruik. Ze deed dat onder meer aan de hand van analyses van het zoge60
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naamde survey-interview. Een mooie casus (Houtkoop-Steenstra, 2000, p. 69-72) berust op
de analyse van Amerikaanse computer-ondersteunde telefonisch interviews. De interviewer
heeft op haar computerscherm exact geformuleerde vragen die ze letterlijk moet voorlezen;
er mag niets weggelaten of toegevoegd worden. Uit de analyse blijkt hoe deze interviewregels kunnen botsen met de regels van de alledaagse conversatie. Het fragment komt uit het
begin van een interview, waarin het juiste gezinslid geselecteerd wordt. Deze interviewer
heeft een jonge man aan de telefoon gekregen, en het interview begint als volgt:
(3a)
I
R
I

R
I
R

(fragment uit een survey-interview)
…we need to select one adult to speak within your household (...) .hhh how many
MEN eighteen or older live in your household
uh:: TWO
hhh TWO okay we’ve randomly selected the YOUNger man of the household as
the person we would like to interview for our important national study. .hh is that
you:?
(0.6)
is he home?
=uh well it have to be me cause my roommate’s currently in haiti.
hhh oh K(H)AY=we’re in the military so hh huh=

Op dit moment weet de interviewer dat dit huishouden bestaat uit twee mannen, beiden
boven de 18 jaar; ze zijn militair en delen een kamer. Let wel, de respondent zegt niet gewoon ja of nee op de vraag van de interviewer of de huisgenoot thuis is. Hij vertelt dat zijn
huisgenoot in Haïti is. Alleen omdat de interviewer er op grond van het Griceaanse maxime
van relevantie (Grice, 1975) vanuit mag gaan dat dit relevant is voor de gestelde vraag, mag
zij deze opmerking interpreteren als een ontkennend antwoord. Hoewel de interviewer nu
weet dat hier alleen twee mannen wonen, stelt ze de volgende vraag.
(3b)
I
R
I

(vervolg fragment uit een survey-interview)
oh kay a:::nd FIRST how many persons live in your household counting all adults
AND children and yourself
(0.5)
two
two

Hier houdt de interviewer zich aan de regels voor het gestandaardiseerd interview, maar
overtreedt ze de conversationele regels, in dit geval het Griceaanse maxime van kwantiteit.
De respondent hád al verteld dat de andere persoon zijn kamergenoot was, dus niet een familielid partner of kind. Onmiddellijk hierna volgt deze vraag:
(3c) (vervolg fragment uit een survey-interview)
I
.hhh how many persons live there who are NOT related to you?
(1.3)
R uh:: j’st- (0.3) (MARK (.) with (uh) one
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Nu doet de respondent er 1.3 seconden over voor hij de beurt neemt. Dat is erg lang, zeker
wanneer we daarbij de gevulde pauze met “uh::” optellen. Die lange pauze is begrijpelijk,
want de respondent weet dat de interviewer de gevraagde informatie al heeft. Heeft de interviewer niet geluisterd, of bedoelt ze iets anders dan ze zegt? Van dat laatste gaan we vaak
uit als iemand iets vraagt waarvan we weten dat de informatie al bekend is; we zoeken dan
naar een zogenaamde conversationele implicatuur (zie bijv. Houtkoop & Koole, 2000) en
dat kost tijd en moeite. Kennelijk besluit de respondent uiteindelijk dat de interviewer toch
gewoon bedoelt wat zij lijkt te bedoelen, en geeft hij antwoord. Maar in plaats van te zeggen
“one”, zegt hij “j’st- (0.3) Mark”. Daarmee geeft hij een typisch conversationeel antwoord
op een typische survey-vraag. Pas daarna geeft hij het letterlijk gevraagde antwoord: “with
(uh) one”.
Deze discourse analyse laat niet alleen zien dat de communicatie in dit gesprek moeizaam
verloopt, maar biedt daarvoor ook een verklaring. Tegenover de interview-regels stelt de respondent de regels van het alledaagse gesprek: conversationele regels. Respondenten gaan er
vanuit dat de interviewer zich daar aan houdt. Deze doet dat niet, omdat ze zich moet houden aan de standaardvragenlijst. Daardoor ontstaat een clash van gesprekssystemen: vragenlijst
versus alledaags gesprek. Er worden vragen gesteld waar respondenten grote moeite mee
hebben omdat zij de vragen steeds proberen te interpreteren in het licht van de ‘gewone’
conversatie-regels (Houtkoop-Steenstra, 2000).
De lijn doortrekkend naar tekstontwerp, kunnen we vaststellen dat de analyse ook optimaliseringsinzichten oplevert. Een goed survey-interview is meer dan de vragen duidelijk formuleren en je houden aan de juiste volgorde op het scherm, want bij de interpretatie van
zulke vragen spelen diverse pragmatische factoren een rol. De analyse leidt vervolgens tot
het advies om de taalgebruikssituatie beter te doordenken. De gestandaardiseerde vragenlijst zou zoveel mogelijk buiten het zicht van de respondenten moeten blijven. Interviewers
kunnen dan als gewone, intelligente gesprekspartners overkomen en niet als incompetente
taalgebruikers die niet luisteren naar antwoorden, of deze niet begrijpen. Dat inzicht wint
terrein bij vele grote interview-bureaus, die tegenwoordig hun vragenstellers bijvoorbeeld
de gespreksopening zelf laten bedenken aan de hand van enkele trefwoorden, in plaats van ze
hardop te laten voorlezen van het scherm (Houtkoop & Van den Bergh, 2000). Onderzoek
naar survey-interviews is daarmee een voorbeeld van taalgebruiksanalyses die van rechtstreeks belang zijn voor de optimalisering van tekstkwaliteit. In het domein van de discourse
analyse zijn er meer voorbeelden te geven van grondig bestudeerde taalgebruiksprocessen
die dergelijke inzichten opleveren, zoals het onderzoek naar interactie in de multi-culturele
klas (Koole, 2003).
Aan de hand van het schematisch onderzoeksprogramma wordt ook zichtbaar welke vragen
nog overblijven in onderzoek naar dit soort gespreksfenomenen: Welke cognitieve processen spelen zich af in het hoofd van de respondenten van vragenlijsten? Is de respondent
inderdaad in verwarring, zoals de pauzetijden suggereren? Verloopt het interpretatieproces
werkelijk beter en makkelijker als de interactie wordt aangepast, en blijkt dat dan ook uit
de antwoorden en uit het interpretatieproces? Dit type toetsend onderzoek naar gesproken
taal is in opkomst. Een soortgelijke ontwikkeling is zichtbaar bij het onderzoek naar geschreven vragenlijsten, waarin onder meer onderzoek wordt gedaan naar formuleringseffecten.
Zo blijkt het gebruik van sturende werkwoorden als verbieden en toelaten in vragen de ant62
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woorden te beïnvloeden (Holleman, 2000). In vervolgonderzoek wordt steeds meer gebruik
maakt van psycholinguïstische methoden van taalverwerking om na te gaan hoe dergelijke
interpretatieprocessen precies verlopen (Holleman, 2004).
3. Samenhang in tekst: coherentie
De tweede illustratie betreft onderzoek naar de samenhang die ontstaat doordat taalgebruikers betekenisrelaties tussen tekstdelen leggen, de zogenaamde coherentie-relaties. Coherentie
is een mentaal, conceptueel construct – samenhang ontstaat immers door denken – dat
wordt gestuurd door diverse linguïstische signalen, welke kunnen worden opgevat als instructies om bepaalde coherentie-relaties te leggen (Sanders & Spooren, 2001). Een tekst
bevat bijvoorbeeld allerlei verbindingswoorden die de relaties expliciet maken: connectieven
zoals en, toen, want en maar.
De systematiek achter het gebruik van dergelijke connectieven staat centraal in het tekst
linguïstisch onderzoek. Kinderen die taal leren, moeten leren teksten te bouwen met dergelijke coherentie-relaties. Hier zijn enkele voorbeelden2 uit kindertaal: de positief-additieve
relaties Opsomming (4) en Temporele sequentie (5), de positieve causale Reden- relatie (6) en de
negatief-additieve Tegenstelling (7).
(4)
(5)
(6)
(7)

Ouder: “Nou rijdt ’ie.”
Peter (2 jaar, 3 maanden): “En nou gaat ’ie in het schuur.”
Sarah (3 jaar): “… macaroni gegeten … en toen gingen we naar bed.”
Daan (2 jaar, 10 maanden): “Papa, geef jij even die schop want ik ben hier nog niet
klaar.”
Willem (3 jaar, 4 maanden): “Deze is niet een race-auto maar deze wel.”

Met behulp van corpora en experimenten (Evers-Vermeul 2000; Evers-Vermeul & Sanders,
2001; Evers-Vermeul, 2005; Spooren & Sanders, 2005) hebben we onderzocht in welke
volgorde kinderen relaties en de bijbehorende connectieven verwerven. Daaruit blijkt dat de
verwervingsvolgorde ruwweg de bovenvermelde is:
(8)

En > toen > want > maar

Die bevinding is in lijn met een cognitieve theorie van coherentie-relaties (Sanders, Spooren
& Noordman, 1992, 1993) die stelt dat coherentie-relaties wat betreft complexiteit systematisch verschillen in termen van onderliggende principes, zoals Polariteit en Causaliteit. De
kindertaaldata laten zien dat positieve relaties eerder worden verworven dan negatieve relaties en additieve relaties eerder dan causale.3
Het systeem van Nederlandse connectieven kent echter meer dimensies dan Polariteit en
Causaliteit. Connectieven zijn ook te onderscheiden naar de conceptuele relatietypen die
ze uitdrukken: objectieve versus subjectieve relaties. Onderzoek van de laatste tien jaar naar
causale connectieven (zie onder meer Pander Maat & Sanders, 2000, 2001; Pander Maat &
Degand, 2001; Pit, 2003; Evers-Vermeul & Stukker, 2003; Stukker, 2005) was gebaseerd op
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de cognitief-linguïstische gedachte dat het gebruik van een bepaald connectief een daad is
van categorisering langs deze dimensie. Met andere woorden: de mate van subjectiviteit zegt
iets over de wijze waarop taalgebruikers de relaties die ze willen uitdrukken, conceptualiseren. Om de intuïtieve voorkeuren van taalgebruikers in kaart te brengen, onderzochten we
corpora van schriftelijk taalgebruik en deden we beoordelings- en invulexperimenten. Een
samenvatting van de resultaten van dat onderzoek is te vinden in figuur 2a, op basis van de
zinnen (9). Deze laten zien wat de restricties zijn op het gebruik van de connectieven en
welke relaties ze wel en niet kunnen uitdrukken. Daardoor kan alleen objectieve, inhoudelijke
relaties uitdrukken en die mogelijkheid biedt (9a). Maar daardoor is onmogelijk in gevallen
als (9b), waarin daarom een volitionele relatie kan uitdrukken, en in (9c) waarin dus een sterk
subjectieve conclusie-relatie uitdrukt.
(9)

(a) De buren zijn plotseling naar Zeeland vertrokken. Daardoor / Daarom/ Dus zijn
ze niet thuis.
(b) Het is lekker weer vandaag. # Daardoor / Daarom / Dus zijn de buren niet
thuis.
(c) De auto van de buren staat niet voor de deur. # Daardoor / # Daarom / Dus zijn
ze niet thuis.

Objectief		
daardoor

daarom

Subjectief
dus

Figuur 2a: Karakterisering van drie voorwaarts causale connectieven

Gebruiken sprekers dus, dan drukken zij subjectieve relaties uit, waarin ze meer verantwoorde
lijkheid nemen voor de causale relatie dan wanneer zij met daardoor een typische inhoudelijke relatie uitdrukken. En het lijkt erop dat we ruwweg hetzelfde kunnen beweren voor de
complementaire achterwaarts causale relaties die worden uitgedrukt met doordat, omdat en
want, Dat kan als we toestaan dat de zinsvolgorde wordt aangepast aan de onder- of nevenschikkende zinsvolgorde, zie de voorbeelden (10) en figuur 2b.
(10)
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(a) De buren zijn niet thuis, doordat / omdat / want ze gisteren plotseling naar Zeeland zijn vertrokken.
(b) De buren zijn niet thuis #doordat / omdat / want het lekker weer is vandaag.
(c) De buren zijn niet thuis #doordat / #omdat / want de auto niet voor de deur
staat.
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Objectief		
doordat

omdat

Subjectief
want

Figuur 2b: Karakterisering van drie achterwaarts causale connectieven

Categoriserend onderzoek als dit wordt gecontinueerd in de richting van algemene linguïstische theorie over subjectiviteit (Pander Maat, 2003;Verhagen, 2005) en causaliteit (Stukker
& Sanders 2002). Hierbij zijn ook relaties met andere linguïstische niveaus zeer relevant,
zoals met syntaxis (Evers-Vermeul, 2005) en semantiek (Stukker, 2005).
Een andere uitbreiding is die naar discourse analyse. De cognitieve basaliteit van coherentie
en de onderliggende categorieën leidt immers ook naar de studie van de meest natuurlijke
manier waarop taalgebruikers communiceren: in spontane gesprekken. De beschikbaarheid
van het Corpus Gesproken Nederlands maakt het mogelijk om ook in dit domein hypothese-toetsend onderzoek te doen en daarmee hebben Liesbeth Degand, Mike Huiskes,Wilbert
Spooren en ik een aanvang gemaakt (Spooren, Sanders, Huiskes & Degand 2005).
Vervolgens ligt de vraag naar de cognitieve processen achter de coherentierelaties en connectieven voor de hand. In een tekstfragment als (11), gebaseerd op een populair-wetenschappelijk
artikel, moeten lezers een causaal verband afleiden tussen de zinnen, anders hebben ze de
tekst niet begrepen.
(11)

[…] Het kind is zo jong, dat het nog geen voltooide persoonlijkheid heeft kunnen
opbouwen. Het splitst zeer pijnlijke en verwarrende gebeurtenissen af uit het eigen
bewustzijn. […]

Heeft de explicitering van de coherentie-relaties op tekstbegrip achteraf? In antwoord op
die vraag vergeleken we in een experimenteel onderzoek het tekstbegrip van twee identieke tekstversies, die alleen verschilden in de daarom in dit voorbeeld uit Degand & Sanders
(2002).
(11)a […] Het kind is zo jong, dat het nog geen voltooide persoonlijkheid heeft kunnen
opbouwen. Daarom splitst het zeer pijnlijke en verwarrende gebeurtenissen af uit het
eigen bewustzijn. […]
De resultaten tonen aan dat explicitering van causale relaties met behulp van connectieven
als omdat en daarom, of signaalwoorden en -zinnen als Dat had tot gevolg dat ertoe leidt dat de
tekstuele informatie beter wordt begrepen: lezers kunnen na afloop tekstbegripvragen beter
beantwoorden (Degand et al., 1999; Degand & Sanders, 2002).
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Ook onmiddellijk tijdens het leesproces wordt de gesignaleerde informatie al anders verwerkt. Direct na een expliciterend signaal wordt de zin die volgt sneller gelezen (Noordman
& Vonk, 1997; Sanders, 2001): omdat lezers al weten welke relatie de komende tekst onderhoudt met de voorafgaande tekst, kunnen ze de nieuwe informatie gemakkelijker integreren; dat kost minder moeite en dus minder leestijd (Cozijn, Noordman & Vonk, 2003).4
Daarnaast laat recent leestijd- en oogbewegingsonderzoek (Cozijn et al., 2003; Mulder &
Sanders, 2004) zien dat lezers van een expliciete versie tegen het einde van de zin juist wat
méér verwerkingstijd besteden: lezers controleren of de causale relatie die ze hebben gelegd
overeenkomt met hun kennis.
Dergelijk onderzoek lijkt een duidelijk beeld op te leveren voor beide doelen van taalbeheersings
onderzoek. We weten hoe coherentie-principes werken en we kunnen verklaren waarom de
ene tekstversie beter wordt begrepen dan de andere: de linguïstische markering van de causale
relatie helpt de lezer bij het leggen van de coherentie-relatie. Met het oog op tekstoptimalisering lijkt het dus van belang dat de essentiële coherentierelaties in de structuur expliciet zijn.
Maar kan dat resultaat gegeneraliseerd worden over lezers? Amerikaans onderzoek (McNamara & Kintsch, 1996) suggereert dat leken op het gebied van het tekstonderwerp veel baat
hadden bij coherentie-signalen, terwijl experts, die al veel voorkennis hebben over de inhoud
van de tekst, juist betere representaties maken van de impliciete tekst. In lopend onderzoek
wordt dit idee getoetst (Kamalski, Lentz & Sanders, 2004;Versteeg, Sanders & Wijnen, 2004).
De eerste resultaten lijken aan te geven dat er inderdaad sprake is van een interactie met lezers
kennis: leken beantwoorden tekstbegripvragen beter na het lezen van een expliciete tekst,
terwijl experts dat beter doen na het lezen van een impliciete tekst (Kamalski et al. 2004).
Vindt deze interactie ook al plaats tijdens het leesproces? Die vraag raakt aan de fundamentele
theoretische kwestie van de samenwerking van cognitieve deelprocessen van taalverwerking:
Is wereldkennis on-line van invloed op de linguïstische systemen van interpretatie? (Versteeg
et al., 2004;Villalta, Wijnen & Sanders, 2002).
Behalve generaliseerbaarheid over lezers, is ook de vraag naar generaliseerbaarheid over
teksttypen van groot belang. De taalbeheersing houdt zich immers niet alleen met informerende teksten bezig. In een eerste onderzoek met persuasieve teksten (Kamalski et al., 2004)
vonden we opvallend genoeg geen enkel effect van coherentie-signalen op begrip en waardering, noch op overtuigingskracht. Hoe komt dat? Hebben de coherentiemarkeringen bij
overtuigen een andere functie of slechts een ander effect? Bij de beantwoording van deze
vragen zullen ook inzichten uit de argumentatie- en persuasietheorie betrokken worden.
Vanuit het perspectief van het tekstontwerp komt onmiddellijk de volgende vraag op: doen
coherentie-signalen, zoals hierboven besproken, er ook werkelijk toe in de communicatieve
praktijk van alledag? Bepalen deze tekstkenmerken inderdaad mede, hoe moeilijk of makkelijk een tekst is?
Een eerste antwoord komt uit een recente studie naar vmbo-teksten zoals voorbeeld (1)
hierboven. Enige jaren geleden gaf Stichting Lezen, die tot doel heeft het lezen onder jongeren te stimuleren, de opdracht tot onderzoek naar de tekstkwaliteit van vmbo-studieboeken
(Land et al., 2002). Uitgevers van vmbo-boeken gebruiken vaak simpele teksten: zonder
abstracte connectieven die de zinnen aan elkaar relateren, maar juist met korte, eenvoudige
zinnen. Dat laatste strookt met een bekend taalbeheersingsadvies, gebaseerd op theoretische
en empirische argumenten, zoals het feit dat korte en eenvoudige zinnen minder belastend
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zijn voor het werkgeheugen. Maar bij extreme toepassing van dat advies wordt het moeilijk
om de zinnen nog tot een tekst te smeden: lezers krijgen dan moeite om samenhang te creëren. Op grond van de coherentie-theorie mag verwacht worden dat vmbo-ers meer baat
hebben bij teksten met coherentie-signalen, zelfs als die de korte zinnen samenvoegen tot
iets langere en complexere zinnen.
Teksten werden in beide versies aan vmbo-ers voorgelegd, een impliciete versie (12) en een
expliciete versie (13).
(12)

De oorlog begint!
Hitler werd in 1933 de baas van Duitsland.
Hij wilde oorlog.
Hij vond de Duitse mensen veel beter dan de andere mensen.
Hitler wilde dat Duitsland de baas van de wereld werd.
Hitler had een groot leger opgebouwd.
En er werden extra veel wapens gemaakt.

(13)

Hoe is de tweede wereldoorlog begonnen?
Hitler werd in 1933 de baas van Duitsland. Hij vond de Duitse mensen veel beter dan de
andere mensen. Dus vond Hitler dat Duitsland de baas over de wereld moest worden. Daarom
wilde Hitler oorlog en had hij een groot leger opgebouwd.

De expliciete versie met coherentie-signalen bleek niet alleen beter te worden begrepen, hij
werd ook hoger gewaardeerd dan de impliciete staccato-achtige tekst. Er is dus geen reden
voor het gebruik van al te simplistische tekstopbouw op het vmbo; het is beter de leerlingen
teksten voor te schotelen die hen helpen samenhang af te leiden.
4. Samenhang, tekstkwaliteit en schrijfprocessen
Het onderzoek dat ik het laatst besprak, is een goed voorbeeld van interactie tussen tekstontwerp- en taalgebruiksonderzoek. Daarbij is nadrukkelijk sprake van tweerichtingsverkeer. Dat kan ook niet anders, want alleen al voor een fundamentele notie in tekstontwerp en
-evaluatie, die van tekstkwaliteit, zijn criteria nodig, die idealiter gebaseerd zijn op inzichten
uit onderzoek naar cognitieve processen en tekstlinguïstiek. De kern van mijn idee over tekstkwaliteit is dat een informerende tekst optimaal is als hij de lezer of luisteraar ertoe in staat
stelt er op efficiënte wijze een adequate representatie van te maken. Op deze manier wordt
in het onderzoek een hechte relatie gelegd tussen communicatieproblemen en inzicht in
taalgebruik enerzijds en criteria voor tekstkwaliteit anderzijds.
Een taalbeheersingsomgeving waarin zulke tekstkwaliteitsvragen cruciaal zijn is het schrijfonderwijs. Een centrale vraag is daar: Wat maakt een tekst tot een goed opstel? Uit onderzoek van De Glopper (1988) is bekend dat docenten hun oordeel eerder baseren op
uiterlijke kenmerken als handschrift en spelling dan op wezenlijke kenmerken als structuur.
Dat is ook heel begrijpelijk, want een handschrift is in één oogopslag te beoordelen en de
regels voor goede spelling zijn op te zoeken en relatief eenvoudig te hanteren. Ook op deze
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universiteit hebben we bij werkstukken de regel: “Meer dan drie spelfouten? Niet verder
corrigeren.” Toch zijn problemen met tekstorganisatie nóg erger dan spelfouten. Een tekst
die slecht wordt gevonden vanwege de spelfouten, is geen slechte tekst omdat hij lastig te
begrijpen is en daardoor communicatie-problemen veroorzaakt.
Dat neemt niet weg dat de uitstraling van een spelfout op de geloofwaardigheid van de
schrijver groot kan zijn; zo worden sollicitatiebrieven met een spelfout veelal onmiddellijk
terzijde gelegd. Anderzijds wordt de invloed van spelfouten op tekstwaardering nogal gerelativeerd in recent Tilburgs onderzoek (Kloet, Renkema & Van Wijk, 2003).Vanuit cognitief
oogpunt zijn spelfouten juist interessant als ze worden beschouwd in het licht van de cognitieve energie tijdens het schrijfproces. Zo blijken onervaren schrijvers juist fouten te maken
op punten waarop ze structuurproblemen hebben (Van Wijk & Sanders 1999). Dat suggereert dat leerlingen door die structuurproblemen tijdens het schrijfproces te weinig aandacht
konden besteden aan spelling.
Ik pleit er voor om oordelen over tekstkwaliteit niet alleen te baseren op bekende normen
voor taalverzorging, zoals correcte spelling, maar ook op criteria als samenhangende structuur en adequaat gebruik van coherentie-signalen. Daarvoor heb ik een aantal redenen.
Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen ze zich als schrijver vooral op conceptueel
niveau: ze leren tekst doordenken en brengen meer structuur aan in hun teksten (Van der
Pool, 1995). Bovendien suggereert schrijfprocesonderzoek dat jonge schrijvers die hun tekststructuur plannen aan het begin van het schrijfproces, betere teksten schrijven dan klasgenoten die dat niet doen (Van den Bergh & Rijlaarsdam, 2001)5. Ten slotte blijkt ook bij zeer
ervaren taalgebruikers structuur een belangrijke factor bij de planning tijdens het schrijfproces (Schilperoord, 1996; Sanders & Schilperoord, 2005).
Vervolgens is de vraag of docenten daadwerkelijk iets hebben aan dit soort inzichten bij
hun schrijfonderwijs. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
een schrijfopdracht te ontwikkelen die kan worden nagekeken met een correctiemodel dat
vooral coherentie-en structuurcriteria bevat. Daarmee blijken docenten Nederlands in het
Voortgezet Onderwijs goed uit de voeten te kunnen (Donatz, Sanders & Van den Bergh,
2005). In lopend onderzoek naar onder meer planningsprocessen bij het schrijven hopen we
belangrijke inzichten op te doen voor een beter begrip van de relatie tussen schrijfprocessen,
tekststructuur en tekstkwaliteit. Met dit type onderzoek wordt de relatie tussen de academische taalbeheersing en het onderwijsveld verder versterkt.
5. Tekst in communicatieve context
Ik heb me tot dusverre geconcentreerd op het tekstfenomeen van samenhang en me daarbij
deels ook beperkt tot informerende teksten. Maar talige communicatie is meer dan informatie-overdracht. De systematiek van het onderzoeksprogramma, met vier subdisciplinaire projecten en twee doelstellingen – taalgebruik verklaren en evalueren – is evenzeer te illustreren
aan de hand van andere teksttypen, andere tekstfenomenen en andere taalgebruikers.
5.1 Tekstontwerp in ‘oude’ en ‘nieuwe’ media. Met name op het terrein van tekstontwerp
loopt momenteel veelbelovend onderzoek naar het effect van stijlkenmerken op de effecti68
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viteit van instructieve en persuasieve teksten. Het gaat daarbij met name om beleefdheidsverschijnselen zoals directe aanspreking - U, je of impliciet? (Janssen, Jansen & Gijsbers, 1999;
Janssen & Jansen, 2003; Pander Maat, 2004;Van Zalk & Jansen, 2004); sinds kort worden daar
ook de interactieve media bij betrokken, zoals in educatieve software (Glasbeek, 2004). In
dit onderzoek is veel aandacht voor de communicatieve context, zoals die van de brievenschrijvende ambtenaar (Janssen et al., 1999). Teksten functioneren immers niet in het luchtledige en taalgebruikers al evenmin. Wie communicatie wil begrijpen en verbeteren, moet
rekening houden met de communicatieve context. De eerste Utrechtse leerstoelhouder,
Drop, vond oriëntatie op de context zelfs zo belangrijk dat hij zich in zijn oratie afvroeg of
de taalbeheersing wel een zelfstandige wetenschappelijke discipline was (Drop, 1982). Zijn
opvolger Van den Hoven (1990) gaf daar een duidelijk antwoord op: “het communicatieve
aspect (vormt) primair het object van de taalbeheersing als discipline. Analyses binnen dit
object moeten worden gemaakt met oriëntatie op de functionele context.”
Een veelbelovend terrein voor verdere ontwikkeling is dat van de nieuwe media. Communicatie verloopt immers in toenemende mate via internet, e-mail en sms, en academische
studier ichtingen als Communicatie- en informatiewetenschappen, waarin taalbeheersers een
belangrijke rol spelen, houden zich daar nadrukkelijk mee bezig. Het is mijn overtuiging
dat het voor succesvol onderzoek naar communicatie met nieuwe media noodzakelijk is om
thematisch en methodologisch voort te bouwen op inzicht uit reeds bestaand onderzoek
naar ‘oude’ media; de bindende elementen zijn taalgebruik en tekstkwaliteit. Momenteel zijn
we druk bezig het onderzoeksprogramma (figuur 1) uit te breiden in de richting van nieuwe
media. Dat doen we ruwweg langs twee lijnen: de eerste sluit aan bij de traditie die we hebben in tekstlinguïstiek en de cognitieve processen, de tweede bij de discourse-analyse.
De eerste onderzoekslijn is uitstekend te verbinden met samenhang-kwesties: Hoe maken lezers gebruik van die nieuwe samenhang signalerende tekstkenmerken, zoals hyperlinks,
bij het lezen van internet-pagina’s? Onder welke condities raken lezers lost in hyperspace? Is
dat te verhelpen met nieuwe middelen, zoals navigatie-hulpmiddelen? Op een nauw gerelateerd terrein bestaat al veelbelovend werk naar de evaluatie van web-sites (Lentz & De Jong,
2004), dat aansluit op eerder werk naar functionele tekstevaluatie (Lentz & Pander Maat,
2004). Dit type onderzoek zal in toenemende mate worden gecombineerd met experimenteel leesonderzoek naar ‘oude’ en nieuwe media in het Utrechtse multi-medialaboratorium
in wording.
Het discourse-analytisch georiënteerde onderzoek naar nieuwe media gaat over mediakeuze. Hoe kunnen we nieuwe media als internet en sms karakteriseren in vergelijking met
oer-communicatiesituaties als het face-to-face gesprek? Wanneer kiezen communicatoren voor
welke media? En wat zijn de gevolgen van die keuzes voor de effectiviteit en efficiëntheid
van de verbale communicatie?
5.2 De context van de neerlandistiek. In ons onderzoek richten we ons in eerste instantie
op de wijze waarop tekstfenomenen in het Nederlands worden gerealiseerd en geïnterpreteerd. De neerlandistiek biedt grote mogelijkheden voor vernieuwende interdisciplinaire
samenwerking. Ik denk aan relaties met de taalkunde op het gebied van de Nederlandse
taalnormen en -regels, waarbij het feit dat taalbeheersers verstand hebben van tekst en taalkundigen van zinnen naar mijn overtuiging niet mag leiden tot de conclusie dat taalkunde
en taalbeheersing eigenlijk hetzelfde zijn (zie Holleman & Schilperoord, 2001 versus Verkuyl,
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2001).Verder denk ik aan relaties met de letterkunde op gebieden als retorica, genre-theorie
(Wackers, 2000) en coherentie in literaire en niet-literaire teksten6 (Peperkamp, 1995).
5.3 De context van de Communicatie-en informatiewetenschap. Tegenover de eerbiedwaardige traditie van de neerlandistiek staat de jeugdige opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW), die aantrekkelijk is voor veel studenten en ook voor docenten
een belangrijke uitdaging vormt. Op dit terrein dienen zich nieuwe onderzoeksthema’s aan,
waarvan ik er enkele al eerder noemde, zoals tekst en beeld, lezen van web-sites en mediakeuze.Vooral visuele media spelen een belangrijke rol bij CIW. Op dat gebied ben ik getroffen door filmbeelden – zoals in 9/11 van Michael Moore – die alleen doordat ze na elkaar
gemonteerd worden causaliteit uitdrukken, terwijl die causaliteit er misschien helemaal niet
is. Dat lijkt op het fenomeen dat zich in teksten bij impliciete coherentierelaties voordoet,
zoals in voorbeeld (14).
(14)

Jan kwam binnen. Daan en Willem liepen weg.

Hier wordt ook causaliteit geïnterpreteerd, terwijl de uitingen strikt genomen alleen temporele opeenvolging uitdrukken. Causaliteit is een zeer sterke en universele relatie, die in tekst
interpretatie (Noordman & Vonk, 1998; Sanders & Noordman, 2000) en in tekstproductie
een fundamentele rol speelt (Den Ouden, 2004). Blijkbaar is die sterke relatie niet aan taal
gebonden.
5.4 De context van de taalwetenschap. Het Utrechts taalbeheersingsonderzoek is ingebed in het Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS, waar taalbeheersers de themagroep
Language Use vormen. De nadere invulling van die rol is een onderzoeksuitdaging, in een
tijd waarin het taalwetenschappelijke klimaat – ook nationaal en internationaal – daarvoor
geschikt lijkt. Onze positie in het taalwetenschappelijke spectrum is duidelijk: Het gaat om
linguïstiek op tekstniveau, om empirisch onderzoek naar taal in gebruik – variërend van de
studie van corpora van gesproken taal tot experimenten – en om onderzoek mede gericht
op tekstontwerp. Met deze drie speerpunten, die een profiel opleveren dat discourse studies
and document design zou kunnen heten, kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een
werkelijk brede taalwetenschap. Het is de moeite waard om de relaties te intensiveren met
taalwetenschappelijk werk dat zich in de richting van discourse en taalgedrag beweegt. Deze
toenadering is in Utrecht al zichtbaar, bijvoorbeeld op het terrein van de psycholinguïstiek
(zins- en tekstverwerking;Versteeg et al., 2004;Villalta et al., 2002). In andere opzichten lijken, ook landelijk, nog extra investeringen nodig in een brede taalwetenschap, die nadrukkelijk thematieken van taalgebruik én tekstontwerp omvat (zie ook KNAW, 2003)7.
Noten
1
2
3
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Eén enkele uiting vormt in die definitie geen tekst, maar kan toch communicatief zeer effectief zijn, zoals in:
“Hap!” (Jan, 1 jaar en 2 maanden; geeft aan dat hij een stukje brood wil eten).
De voorbeelden zijn afkomstig uit corpora; (7) en (8) zijn zelf verzameld.
Het is een belangrijke onderzoeksuitdaging (Evers-Vermeul & Sanders, 2001; Evers-Vermeul, 2005) na te gaan
hoe deze bevindingen zich verhouden tot de zogenaamde usage-based aanbodtheorieën, zoals die van Tomasello
(2000).
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4
5

6

7

Dit integratie-effect kon in Utrechts onderzoek van Gerben Mulder niet worden gerepliceerd. Discussie daarover volgt in Mulder (in voorbereiding).
In dit onderzoek wordt tekstkwaliteit geoperationaliseerd als ‘een globaal panel-oordeel’; het zou mij niet verbazen als dat positievere oordeel vooral wordt veroorzaakt door de betere structuur in de teksten die schrijvers
uiteindelijk produceren.
Inderdaad lijkt dit een zeer relevant thema te worden gevonden in de literatuurwetenschap, getuige het recente
themanummer van het tijdschrift New Literary History, 35, 2, voorjaar 2004. Anderzijds achten Vaessens en Joosten (2003, p. 22) coherentie bepaald niet Postmodern: “Deze focus op coherentie en orde heeft ontegenzeglijk
iets ouderwets […]”.
Ik doel hier met name de aanbevelingen 3 en 5 over taalkunde (p. 37), waarin gepleit wordt voor toepassingsgebieden en een versterking van de relatie tussen taalbeheersing en communicatie enerzijds en (wat daar
genoemd wordt) ‘taaltheorie’ anderzijds.

Bibliografie
Bergh, H., van den & G. Rijlaarsdam (2001). Changes in cognitive activities during the writing process and
relationships with text quality. Educational Psychology, 21, 4, 373-385.
Cozijn, R., L. Noordman, & W. Vonk (2003). Afleidingen uit oogbewegingen: de invloed van het connectief
omdat op het maken van causale inferenties, Gramma/TTT, 9, 141-156.
Degand, L., N. Lefèvre & Y. Bestgen (1999).The impact of connectives and anaphoric expressions on expository
discourse comprehension. Document Design, 1, 39-51.
Degand, L. & T. Sanders (2002). The impact of relational markers on expository text comprehension in L1 and
L2. Reading and Writing 15, 7-8, 739-757.
Donatz, P., T. Sanders & H. van den Bergh (2005). Tekststructuur en beoordelingsankers. Naar een valide en
betrouwbaar instrument voor opstelbeoordeling. Ter publicatie aangeboden.
Drop, W. (1982). Beheerste verandering. Oratie Universiteit Utrecht.
Evers-Vermeul, J. (2000). De complexiteit van connectief-verwerving. Nederlandse Taalkunde, 5, 3, 250-271.
Evers-Vermeul, J. & N. Stukker (2003). Subjectificatie in de ontwikkeling van causale connectieven? De
diachronie van daarom, dus, want en omdat. Gramma/TTT, 9, 111-140.
Evers-Vermeul, J. (2005). Connections between form and function of Dutch connectives. Change and acquisition as windows
on form-function relations. Dissertatie UiL OTS, Universiteit Utrecht.
Evers-Vermeul, J. & T. Sanders (2001). Usage-Based versus Cognitive Complexity? The Acquisition Order of Dutch
Connectives Explained. International Cognitive Linguistics Conference, Santa Barbara, CA, USA, juli.
Glasbeek, H. (2004). Math Frogs and Fraction Machines. How can Educative Computer Games Help Children to
Learn and Yet Have Fun? In: Proceedings EISTA ‘04 (International Conference on Education and
Information Systems: Technologies and Applications).
Glopper, C.M. de (1988). Schrijven beschreven. Inhoud, opbrengsten en achtergronden van het schrijfonderwijs in de eerste
vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. Den Haag: SVO.
Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In: P. Cole and J.L. Morgan (eds.), Syntax and semantics, vol.3: Speech
acts. New York: Academic Press, 41-58.
Holleman, B.C. (2000). The forbid/allow asymmetry. On the cognitive mechanisms underlying wording effects in questions.
Dissertatie Universiteit Utrecht, Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
Holleman, B.C. (2004). Question answering processes in attitude surveys. Response effects and response latencies.
Promotieproject UiL OTS, Universiteit Utrecht.
Holleman, B. & J. Schilperoord (2001). Taalkunde en taalbeheersing: What’s in a name? Nederlandse Taalkunde,
6, 233-238.

71

Ted Sanders
Houtkoop-Steenstra, H. (2000). Interaction and the standardized survey-interview.The living questionnaire. Cambridge:
Cambridge University Press.
Houtkoop-Steenstra, H. & H. van den Bergh (2000). Effects of introductions in large-scale telephone survey
interviews. Sociological Methods & Research, 28, 3, 281-300.
Houtkoop, H. & T. Koole (2000). Taal in actie. Hoe mensen communiceren met taal. Bussum: Coutinho.
Janssen, D., F. Jansen & C. Gijsbers (1999), ‘Aanspreken als aanval, over de effecten van aanspreken in
burgerbrieven’. Taalbeheersing 21, 4, 263-277.
Janssen, D. & F. Jansen (2003), De waardering van positieve politeness-strategieën in Nederlandse afwijzingsbrieven.
In: L. van Waes et al. (red.) Studies in taalbeheersing 1. Assen:Van Gorkum, 227-237.
Jong, M. de & L. Lentz (2004). Scenario evaluation of municipal websites. Te verschijnen in Document Design.
Kamalski, J., L. Lentz & T. Sanders (2004). Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een
empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, 2, 87-104.
Kloet, L., J. Renkema & C. van Wijk (2003). Waarom foutloos schrijven? Het effect van taalfouten op
tekstwaardering, imago en overtuigingskracht. In: L. van Waes, P. Cuvelier, G. Jacobs & I. de Ridder (red.),
Studies in Taalbeheersing. Assen:Van Gorcum, 270-279.
KNAW (2003). “Gij letterdames en gij letterheren”. Nieuwe mogelijkheden voor taalkundig en letterkundig onderzoek in
Nederland.Verkenningen van de Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam: KNAW.
Koole, T. (2003). The interactive construction of heterogeneity in the classroom, Linguistics and Education, 14, 1,
3-26.
Land, J., T. Sanders, L Lentz & H. van den Bergh (2002). Coherentie en identificatie in studieboeken. Een
empirisch onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24,
281-302.
Lentz, L. & M. de Jong (2004). De donkere kant van de Dongen site. Comma, 7, 4-6.
Lentz, L. & H. Pander Maat (2004). Functional analysis for Document Design. Technical Communication, 51, 3,
387-398.
McNamara, D.S., & Kintsch, W. (1996). Learning from texts: Effects of prior knowledge and text coherence.
Discourse Processes, 22, 247-288.
Mulder, G. (in voorbereiding). Causal Coherence: the role of surface code and meaning representation in the processing of
causal relations. Dissertatie UiL OTS, Universiteit Utrecht.
Mulder, G. & T. Sanders (2004). Taking causal relations to the next level – but which one? Annual Meeting of the
Society for Text and Discourse, Chicago, USA, juli.
Noordman, L.G.M. & Vonk, W. (1997).The different functions of a conjunction in constructing a representation
of the discourse. In: M. Fayol & J. Costermans (eds.). Processing interclausal relationships in production and
comprehension of text. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 75-93.
Noordman, L.G.M. & Vonk, W. (1998). Memory-based processing in understanding causal information. Discourse
Processes, 26, 191-212.
Ouden, H. den (2004). Prosodic realizations of text structure. Dissertatie Universiteit van Tilburg.
Pander Maat, H. (2003). Graadadjectieven, subjectificatie en argumentatie. Gramma/TTT, 10, 60-92.
Pander Maat, H. (2004). Aanspreken in ledenwervingsbrieven. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, 55-69.
Pander Maat, H. & L. Degand (2001). Scaling causal relations and connectives in terms of speaker involvement.
Cognitive Linguistics, 12 (3), 211-245.
Pander Maat, H. & T. Sanders (2000). Domains of use and subjectivity. On the distribution of three Dutch causal
connectives. In: B. Kortmann & E. Couper-Kuhlen (red.) Cause, condition, concession and contrast: Cognitive
and discourse perspectives. Amsterdam: Benjamins, 57-82.
Pander Maat, H. & T. Sanders (2001). Subjectivity in causal connectives; An empirical study of language in use.
Cognitive Linguistics, 12, 3, 247-273.

72

Tekst doordenken
Peperkamp, B.J. (1995). Over de dichtkunst; een lezing met demonstraties. Dissertatie Universiteit Utrecht.
Pit, M.T. (2003). How to express yourself with a causal connective. Dissertatie Universiteit Utrecht. Amsterdam/Atlanta:
Rodopi.
Pool, E. van der (1995). Writing as a conceptual process; a text analytical study of developmental aspects. Dissertatie
Universiteit van Tilburg.
Sacks, H., E. Schegloff & G. Jefferson (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking in
conversation. Language, 50, 4, 696-735.
Sanders, T. (2001). Structuursignalen in informerende teksten. Over leesonderzoek en tekstadviezen. Tijdschrift
voor Taalbeheersing, 23, 1, 1-22.
Sanders, T.J.M. & L.G.M. Noordman (2000).The role of coherence relations and their linguistic markers in text
processing. Discourse Processes, 29, 37-60.
Sanders, T. & J. Schilperoord (2005). Text structure as a window on the cognition of writing; How text analysis
provides insights in writing products and writing processes. In: C. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald
(red.) Handbook of Writing Research, Guilford Press.
Sanders, T. & W. Spooren (2001).Text representation as an interface between language and its users. In T. Sanders,
J. Schilperoord & W. Spooren (eds.). Text representation: Linguistic and Psycholinguistic aspects, Amsterdam:
Benjamins, 1-25.
Sanders, T. & W. Spooren (2005). Discourse and text structure. In: D. Geeraerts & H. Cuykens (eds.) Handbook of
Cognitive Linguistics, Oxford: Oxford University Press.
Sanders, T., W. Spooren & L. Noordman (1992). Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse Processes,
15, 1, 1-35.
Sanders, T., W. Spooren & L. Noordman (1993). Coherence relations in a cognitive theory of discourse
representation. Cognitive Linguistics 4, 2, 93-133.
Schilperoord, J. (1996). It’s about time. Temporal aspects of cognitive processes in text production. Dissertatie Universiteit
Utrecht. Amsterdam: Rodopi.
Spooren, W., T. Sanders, M.Huiskes & L. Degand (2005). Subjectivity and Causality: A corpus study of spoken
Dutch. Ter publicatie aangeboden.
Spooren, W. (2003). Taalbeheersing als interdiscipline. Oratie,VU Amsterdam.
Spooren, W. & T. Sanders (2005). The acquisition order of coherence relations: on cognitive complexity in discourse. Ter
publicatie aangeboden.
Stukker, N. (2005). Causality marking at different levels of language structure: a cognitive linguistic approach,
Dissertatie UiL OTS, Universiteit Utrecht.
Stukker, N. & T. Sanders (2002). Conceptual models in causality markers: evidence from language use(rs). 6th Conference
on Conceptual structure, Discourse and Language. Rice University, Houston, USA, oktober.
Tomasello, M. (2000). First steps toward a usage-based theory of language acquisition. Cognitive Linguistics 11,
1/2, 61-82.
Vaessens, T. & J. Joosten (2003). Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam / Nijmegen: Vantilt,
2003.
Verhagen, A. (2005). Constructions of Intersubjectivity. Oxford: Oxford University Press.
Versteeg, N., T. Sanders en F. Wijnen (2004). De rol van linguïstische kennis en wereldkennis tijdens de
verwerking van zinnen en tekst: interactie of autonomie? Nederlandse Taalkunde, 9, 311-334.
Verkuyl, H. (2001). Taalkunde en taalbeheersing: Hoe verder? Nederlandse Taalkunde, 6, 154-156.
Villalta, E., F. Wijnen & T. Sanders (2002). The influence of discourse structure on the interpretation of narrative
quantifiers, AMLAP-conference, Tenerife, Spanje.

73

Ted Sanders
Wackers, P. (2000). There are no genres. Remarks on the classification of literary texts. In: B. Levy & P. Wackers
(eds.) Reinardus: Yearbook of the International Reynard Society Vol. 13. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.
Wijk, C. van & T. Sanders (1999). Identifying writing strategies through text analysis. Written Communication, 1,
52-76.
Wijnen, F. & M.Verrips (1998).The acquisition of Dutch syntax. In: S. Gillis & A. de Houwer (eds.), The acquisition
of Dutch. Amsterdam/Baltimore: Benjamins.
Zalk, F. van, & F. Jansen (2004). ‘Ze zeggen nog je tegen me’. Leeftijdgebonden voorkeur voor aanspreekvormen
in een persuasieve webtekst. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, 4, 265-277.

74

Hoofdstuktitel

Boek
beoordelingen

Ouden, Hanny den (2004). Prosodic realizations of text structure. Dissertatie Universiteit van Tilburg. Promotores: prof.dr. L.G.M.
Noordman en prof.dr. J.M.B. Terken.
Inleiding
In Keysper 1984 (C.E. Keysper, Vorm en
betekenis in Nederlandse toonhoogtecontouren I en II, in Forum der Letteren 25, 2037 en 113-126), wordt met een amusant
voorbeeld duidelijk gemaakt hoe sprekers
met behulp van prosodische middelen de
informatiestatus van hun uitingen kunnen
markeren. Iemand is jarig, en geeft een feest.
Na het meegenomen geschenk van een der
bezoekers uitgepakt te hebben, zegt de jarige (1).

(1) Een stropdas
Het toonhoogtecontour dat in (1) is weergegeven houdt in dat de woordgroep een
stropdas uitgesproken wordt met een dalend
accent, waarbij de daling gerealiseerd op de
beklemtoonde eerste lettergreep van stropdas. Zo’n dalend accent betekent volgens
Keysper (1984, 123): “het bestaan van de referent was al geprojecteerd voor het spreekmoment”. In iets couranter Nederlands: de
spreker die zo’n contour realiseert geeft ermee te kennen dat hem de gedachte aan de
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referent van het betreffende woord al bekend was voor het uitspreken daarvan. Dat
verklaart waarom de uiting in (1) nogal onbeleefd is in de gegeven situatie. De jarige
zou juist verrast moeten zijn (de gedachte
aan de referent zou hem nog niet bekend
moeten zijn op het spreekmoment), maar in
plaats daarvan geeft hij te kennen al te hebben geweten een stropdas te gaan krijgen.
Kortom: met behulp van prosodische middelen markeren sprekers de informationele
structuur van hun uitingen.
Dit gegeven breidt Hanny den Ouden in
haar proefschrift, waarop ze op 17 december vorig jaar in Tilburg promoveerde bij
Leo Noordman (UvT) en Jacques Terken
(TUE), uit van het zins- naar het tekstniveau.
Dat levert een fascinerende studie op naar de
relatie tussen tekststructuur en tekstprosodie;
dat wil zeggen naar de wijze waarop sprekers met prosodische middelen de structuur
van hun teksten transparant maken voor
luisteraars. De variabele “Tekststructuur”
wordt in de diverse deelstudies waaruit het
proefschrift bestaat gehanteerd als predictorvariabele, en geoperationaliseerd zowel
op het overall tekstniveau – de overkoepelende structurele hiërarchie in de tekst –, als
op het niveau van verschillende typen coherentierelaties tussen opvolgende onderdelen in de tekst – causale versus non-causale
relaties, en semantische versus pragmatische
causale relaties. De prosodische parameters
75
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die in de studie centraal staan zijn die van
pauzeerduurvariatie, spreektempo, accentuatie en intonatie, en dezen fungeren telkens
als response-variabelen.
Inhoud
Hoofdstuk 1 introduceert het onderzoeksthema: de relatie tussen tekststructuur en
prosodie. Het zal taalbeheersers bekend
voorkomen dat de notie tekststructuur
volgens de meeste gangbare theorieën geoperationaliseerd wordt als hiërarchisch georganiseerde boomstructuren, waarvan de
terminale knopen corresponderen met de
individuele segmenten in de tekst. Prosodie
is wellicht minder bekend terrein. Prosodie is allereerst een suprasegmenteel aspect
van spraak, en bestaat uit een tamelijk heterogene verzameling van kenmerken zoals pauzes, spreeksnelheid, intonatie, accenten en luidheid. Den Ouden betoogt in dit
hoofdstuk allereerst dat we inmiddels vrij
veel afweten van de prosodische aspecten
van spraak op het zinsniveau (klemtonen,
intonatiecontouren), maar des te minder
van tekstprosodie. Aandacht voor dat fenomeen is gerechtvaardigd wanneer blijkt dat
de prosodische kenmerken van zinnen niet
goed begrepen kunnen worden exclusief op
basis van kenmerken van die zinnen. En dat
is precies wat Den Ouden laat zien: tekstprosodie is meer dan een optelling van de
prosodische kenmerken van zinnen. Om de
prosodie van een zin adequaat te begrijpen,
moet die zin in context bezien worden, bijvoorbeeld de context zoals die wordt bepaald door de hiërarchische structuur van
de tekst. Met andere woorden, prosodie gaat
over de zinsgrenzen heen.
Vervolgens maakt Den Ouden een paar
methodologische punten. De relatie tussen
tekststructuur en prosodie wordt onderzocht aan de hand van natuurlijke teksten;
dus niet aan teksten die speciaal voor dit
onderzoek in elkaar zijn geknutseld. Bovendien combineert de onderzoeker de
76

tekstwetenschappelijke methoden van (theoretisch gestuurde) tekstanalyse, corpusonderzoek, en experimenteel onderzoek. Ten
slotte worden de onderzoeksdoelstellingen
gepresenteerd: de studie beoogt bijdragen
te leveren aan de theoretische modellering
van menselijke spraakproductie, modellen
waarin verantwoord is welke prosodische
patronen sprekers hanteren om tekststructurele kenmerken te markeren. De tweede
doelstelling van het onderzoek is een praktische: de studie beoogt bij te dragen aan
de verdere ontwikkeling van systemen voor
het automatisch genereren van teksten. De
wenselijkheid daarvan kan ieder die wel
eens een NS-station in Nederland aandoet,
en de automatisch gegenereerde dienstberichten beluistert, eenvoudig vaststellen.
In de hoofdstukken 2 en 3 gaat het om het
meten van beide variabelen: hoe kan de hiërarchische structuur van teksten betrouwbaar vastgesteld worden?; en hoe kan van de
prosodische kenmerken met name de toonhoogte betrouwbaar gemeten worden? Om
het tekstanalytische probleem te schetsen
bezien we een fragment uit een van de in
de studie gebruikte teksten (2).
(2)

(...)
1.	Maar meneer Bolkenstein,
waarom dan niet meteen elke
vorm van overheidssteun afschaffen?
2. Weggegooid geld toch?
3.	In de VS heeft Oprah Winfrey
via een omgekeerde actie helaas hetzelfde effect als Bolkenstein hier.
(...)
		
Den Ouden bood proefpersonen de tekst
waaruit dit fragment afkomstig is, aan als lopende tekst, en liet ze aangeven waar volgens hen alineagrenzen voorkwamen (ibid,
16). Door die oordelen te aggregeren naar
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de groep als geheel, kun je een op intuïties
gebaseerde hiërarchische structuur aan zo’n
tekst toeschrijven. De grens in het fragment
tussen segment 2 en 3 wordt bijvoorbeeld
door vrijwel alle proefpersonen aangemerkt
als alineagrens. Zo’n zware grens betekent
dat het derde segment in de overkoepelende hiërarchische structuur van de tekst een
hoge positie heeft. Analyseer je vervolgens
dezelfde tekst met behulp van een teksttheoretisch gefundeerde analytische methode
(RST, of PISA), dan verwacht je dat zo’n
intuïtie door die methode kan worden verantwoord.
In hoofdstuk 2 rapporteert Den Ouden
over onderzoek naar die kwestie. Van de
intuïtieve oordelen wordt met behulp van
Kappas nagegaan welke mate van overeenstemming ze hebben met de resultaten van
theoriegestuurde analyses. Uit dat vooronderzoek blijkt dat RST-geïnspireerde analyses op dat punt het beste scoren. Zulke
analyses worden in het vervolg dan ook gebruikt.
In hoofdstuk 3 staat centraal de manier
waarop de relevante prosodische kenmerken van de (voorgelezen) teksten gemeten
moeten worden. Den Ouden laat zien dat,
afhankelijk van het theoretisch kader waarbinnen het fenomeen wordt bezien, toonhoogtecontouren gekarakteriseerd kunnen
worden in termen van F0-maxima (de piek
in het contour), of in termen van de beginen eindwaarde van de declinatielijn. Op basis van de resultaten van beoordelingsstudies
waarin fonetici contouren te beoordelen
kregen, concludeert Den Ouden dat F0maxima de meest betrouwbare indicatie leveren van de gerealiseerde contouren.
In de hoofdstukken 4 en 5 van dit proefschrift stelt Den Ouden de relatie tussen prosodie en de overall-hiërarchische structuur
van teksten centraal. Zij selecteerde daartoe
vier, op de radio uitgezonden nieuws- en
commentaarteksten. Van die teksten werd

de hiërarchische structuur vastgesteld volgens de RST-procedure. De teksten werden
vervolgens elk voorgelezen door vier ervaren sprekers. De prosodische kenmerken die
werden gemeten waren: pauzeertijden tussen segmenten; F0-maxima per segment; en
de articulatiesnelheid per segment.
Hoofdstuk 4 is exploratief, en daardoor
kleinschalig van aard. De belangrijkste conclusie ervan is dat de hiërarchische structuur
van een tekst en de gerealiseerde prosodische kenmerken zijn gerelateerd. Pauzetijden leveren een krachtige indicatie voor
de hiërarchische structuur - hoe hoger het
tekstdeel in de structuur, hoe langer voorlezers ervoor pauzeren. Een soortgelijk verband vindt Den Ouden voor F0-maxima.
Voor spreeksnelheidvariatie wordt het verband echter niet aangetoond.
Hoofdstuk 5 is experimenteel-toetsend
van aard. De centrale vragen zijn: hoe worden diverse structuurniveaus gereflecteerd
in tekstprosodie, en hoe gebeurt datzelfde
voor de nucleariteit van tekstdelen, en bepaalde retorische relaties. De belangrijkste
resultaten in dit hoofdstuk zijn dat alweer
pauzeduur en F0-maxima systematisch samenhangen met de hiërarchische structuur
van de teksten. Pauzeertijden tussen causaal
gerelateerde segmenten in teksten blijken
voorts korter dan die tussen niet-causaal
gerelateerde segmenten. Ook heeft deze
variabele een effect op spreeksnelheid: causaal gerelateerde segmenten worden sneller
uitgesproken dan niet-causaal gerelateerde
segmenten. Er werden hier geen effecten
gevonden op F0-maxima.
Hoofdstuk 6 stelt de prosodische markering
van coherentierelaties aan de orde. Me dunkt
dat dit hoofdstuk opgevat kan worden als de
lakmoesproef voor de benadering van Den
Ouden: kunnen verschillen als causaal vs.
non-causaal, en, in geval van causale coherentierelaties, die tussen pragmatisch vs. semantisch prosodisch getraceerd worden?
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Deze vragen worden beantwoord in
twee experimenten. Om de opzet daarvan
te verduidelijken, geef ik van het eerste experiment een voorbeeld van het stimulusmateriaal. Daarin verschijnt een targetzin
Trein en bus worden flink duurder in twee contexten: een causale context waarin de targetzin voorafgegaan wordt door de redegevende zin In een persconferentie gaf NS toe dat
veel van het materieel vervangen moet worden;
en een non-causale context waarin de targetzin voorafgegaan wordt door de zinnen
De inflatie is voelbaar in de gehele toeristische
sector, zowel in vervoer als bedrijf. De hotels verdubbelen bijna de prijzen. Vliegtuigmaatschappijen schroeven de prijzen behoorlijk op. In deze
context maakt de targetzin dus deel uit van
een opsomming. Van de targetzin nam Den
Ouden de inmiddels bekende maten: F0maximum, voorafgaande pauze, en articulatiesnelheid. Effecten van type coherentierelatie werden gevonden voor de eerste
twee maten: voor causale relaties pauzeren
sprekers langer, en ze realiseren in die context een hogere F0 op de targetzin. Sprekers
markeren de aard van de coherentierelatie
dus met behulp van prosodische middelen.
In een tweede experiment werd op soortgelijke wijze de aard van de causale relatie
(pragmatisch vs. semantisch) onderzocht, en
ook hier vond Den Ouden effecten: sprekers
pauzeren voor de targetzin langer wanneer
die een pragmatische relatie onderhoudt met
de voorafgaande zin, en ook de F0 is in die
gevallen hoger. In het tweede experiment
konden die uitkomsten bovendien over items
gegeneraliseerd worden.
Hoofdstuk 7 vat de belangrijkste uitkomsten samen. Bovendien bediscussieert Den
Ouden de vraag welke implicaties de resultaten hebben voor de (verdere) ontwikkeling van tekst-naar-spraak-systemen.
Oordeel
Laat ik vooropstellen dat ik dit een erg
mooi en elegant onderzoek vind. Tekstwe78

tenschappers, en met name de cognitiefangehauchten onder hen, zullen hier veel
vinden van hun gading. Als de studie een
zaak klip en klaar duidelijk maakt, dan is het
wel de psychologische realiteit en relevantie
van noties als teksthiërarchie en aard van de
coherentierelatie. Taal- en tekstwetenschappers lopen altijd het risico dat de noties en
categorieën waarmee ze het object van hun
interesse beschrijven en verklaren weliswaar
keurig passen binnen hun theoretische bolwerken, maar daarbuiten, bijvoorbeeld in
de empirie, betrekkelijk weinig validiteit
hebben. Dat de notie tekststructuur, zowel
op het meso- als op het macrotekstniveau,
veel meer is dan een analytisch artefact, is
al uit eerdere studies gebleken, maar Den
Oudens proefschrift levert voor die stelling
krachtige additionele evidentie. Het is toch
opmerkelijk dat zo’n subtiel onderscheid als
dat tussen pragmatische versus semantische
coherentierelatie niet alleen in de geschriften der tekstwetenschappers betekenis heeft,
maar ook voor sprekers van vlees en bloed.
Ik kan me in elk geval goed voorstellen dat
de resultaten – bijvoorbeeld die in hoofdstuk 6 gerapporteerd worden – de onderzoekster destijds met een groot gevoel van
welbevinden vervuld zullen hebben.
Is er dan niets op de studie aan te merken? Welzeker, en dat hoort er nu eenmaal
bij. De procedure voor het converteren van
tekstanalytische gegevens naar onderzoeksvariabele (hoofdstukken 4 en 5), om maar
eens een punt te noemen, is op bepaalde
punten soms wat ondoorzichtig. Mijn voornaamste bezwaar echter betreft de theoretische status van het onderzoek. Op diverse
plaatsen in het proefschrift geeft Den Ouden aan haar onderzoek te beschouwen als
een bijdrage aan de theoretische modellering van menselijke tekstproductieprocessen
(p. 7 bijvoorbeeld). Op het data-analytische
niveau komt dat onder meer tot uiting in
hoofdstuk 5, waarin Den Ouden de resultaten van haar pauzeanalyses plaatst in het ka-
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der van die van mij (in J. Schilperoord 1996,
Its about time; temporal aspects of cognitive processes in text production, Amsterdam, Atlanta:
Rodopi). Wij vinden beiden een nette correlatie tussen pauzeerduur en plaats van het
segment in de structurele hiërarchie: hoe
hoger het segment, hoe langer de pauze die
eraan voorafgaat.
Zo’n vergelijk snijdt hout wanneer de
twee centrale variabelen pauzeertijden en
tekststructuur empirisch gezien dezelfde statuur hebben.Wat de tweede variabele betreft
heb ik daar geen problemen mee, maar met
de eerste des te meer. Een productiepauze is
voor alles een onwillekeurige response van
de tekstproducent op een moment waarop
de lopende productie om wat voor reden
dan ook stokt. Wanneer Den Ouden in de
discussiesectie van hoofdstuk 5 dus rept over
zaken als “(...) systematically varying pause
duration (...)”; en “(...) this variation (...) may
facilitate the listeners task of processing the
segmentation and the hierarchical levels of
a text”, en dat we derhalve prosodische aspecten kunnen duiden als “(...) signals that
enable the listener to more easily distinguish
main transitions” from incidental transitions
(p. 94), dan vraag ik me af of we het nog wel
over hetzelfde fenomeen hebben. Van ware
productiepauzes kan de lengte niet systematisch gevarieerd worden, en ook een communicatieve functie kan men er niet zo 1,2,3 aan
toekennen. Zeker, Den Oudens opzet is het
nu juist geweest om de planningcomponent

uit haar productieprocessen te slopen (vandaar de voorleestaak), maar de vraag doet
zich voor wat dat dan voor gevolgen heeft
voor de taak die zij haar proefpersonen heeft
gegeven. Als de planfunctie uit die taak is
geëlimineerd (en nogmaals, dat kan op zeer
goede gronden zijn gedaan), waar komen
dan haar pauzes vandaan? Me dunkt dat je
een punt kunt maken voor het idee dat die
pauzes allereerst een reflectie zijn van het begrip dat haar voorlezers van de voor te lezen
teksten verworven hebben, en dat Den Oudens voorleestaak daarom eerder past binnen
een tekstverwerkings- dan een tekstproductiemodel. Haar voorlezers zijn, in tegenstelling tot tekstproducenten, in full control over
de taak, en dat biedt ze de mogelijkheid pauzes (bewust ?) in te lassen en de lengte ervan
te variëren om op die wijze hun begrip van
de tekst transparant te maken voor een luisteraar.
Wat de kritiek betreft laat ik het hierbij. De
retorische conventie aangaande het genre
bespreking schrijft nu een positieve slotmanoeuvre voor. Ik volg die conventie hier uit
volle overtuiging: proficiat! Den Oudens
onderzoek biedt een even fraai als instructief voorbeeld van wat sterk interdisciplinair
georiënteerd tekstwetenschappelijk onderzoek vermag.
Joost Schilperoord
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Jansen, C., Steehouder, M. en Gijsen,
M. (red., 2004). Professioneel communiceren.
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.
ISBN 9068905619. Prijs € 47,50. (681 pp.)
Deel 1: Brieven, Deel 2: Digitale documenten en websites, Deel 3: Gesprekken, Deel
4: Grammatica, Deel 5: Instructieve teksten,
Deel 6: Journalistiek schrijven, Deel 7: Leestekens (…). Dit is de ordening waar de redactie van Professioneel communiceren voor gekozen heeft.Wat is precies de gedachte achter
deze op het eerste gezicht onlogische indeling? Het alfabet! En dat is functioneel. De
alfabetische volgorde waarin de onderwerpen in Professioneel communiceren worden behandeld, sluit namelijk aan bij de functie die
het boek heeft. Het is een naslagwerk op het
gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie dat zowel binnen organisaties als
in het onderwijs zijn diensten kan bewijzen.
Professioneel communiceren onderscheidt
zich inhoudelijk en qua structuur van praktische leerboeken als Leren communiceren van
M. Steehouder e.a. en Zakelijke communicatie van D. Janssen (red.) die eerder bij Wolters-Noordhoff uitkwamen. Deze studieboeken zijn in eerste instantie gericht op
het onderwijs. Na algemene inzichten in
communicatie wordt een beperkter aantal
genres uitgebreider uitgewerkt. De taal- en
communicatiegids Professioneel communiceren
omvat daarentegen een bijna onuitputtelijk
overzicht van alle mondelinge en schriftelijke
communicatietaken waar een medewerker
80

van een organisatie voor kan komen te staan.
Van het schrijven van e-mails tot het houden
van een verkooppresentatie. De invalshoek is
meer probleemoplossend van aard. Dit maakt
het boek geschikt voor medewerkers die een
taak of studenten die een opdracht moeten
uitvoeren en daarvoor behoefte hebben aan
een beknopte leidraad, omdat zij al enige basiskennis hebben op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie.
De lijvige taalbeheersingsgids behandelt
een breed scala aan onderwerpen. Het boek
begint met een inleiding waarin een aantal
communicatiemodellen en de eisen aan effectieve en efficiënte communicatie worden
besproken. De vijftien delen die hierop in alfabetische volgorde volgen, behandelen specifieke communicatietaken. Zo zijn een aantal delen gegroepeerd rond het schrijven van
zakelijke teksten: brieven, digitale documenten en websites, instructieve teksten, journalistieke teksten, nota’s, rapporten en verslagen
en organisatiedocumenten. Daarnaast bespreekt Professioneel communiceren een aantal
genres waarbij zowel mondelinge als schriftelijke taken een rol spelen: een deel gaat over
toespraken, presentaties en speeches, en een
deel over vergaderingen waarin ook bijvoorbeeld het notuleren van de vergadering is
opgenomen. Ook staat in een bepaald deel
de mondelinge taalvaardigheid in het voeren
van gesprekken centraal, variërend van conflictoplossingsgesprekken tot journalistieke
interviews. Tot slot bevat het boek ook delen waar communicatietaken meer algemeen
worden besproken. Zo besteedt het naslagwerk aandacht aan correct taalgebruik in de
delen Grammatica, Leestekens en Spelling.
Daarnaast is een deel gewijd aan structureren
en formuleren en worden in twee afzonderlijke delen de onderdelen van een zakelijke
publicatie, respectievelijk de visualisering van
informatie besproken.
De genoemde delen zijn opgesplitst in
meestal ook weer alfabetisch geordende
modules, waarin steeds één specifiek comTijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 1, 80-82
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municatieproduct of één specifieke activiteit centraal staat. Zo worden in het deel
Organisatiedocumenten onder andere de bedrijfsbrochure, de corporate advertentie, het
jaarverslag, het persbericht en het strategisch
communicatieplan behandeld. En worden
bijvoorbeeld in het deel Structureren en formuleren in verschillende modules onder andere boeiend schrijven, instructief schrijven
en overtuigend schrijven behandeld.
De redactie heeft de 22 communicatiespecialisten die een bijdrage leverden aan het
boek strak geregisseerd. Over het algemeen
worden de genremodules redelijk uniform
uitgewerkt. Eerst wordt het genre gekarakteriseerd en het doel en de doelgroep(en)
benoemd. Vervolgens gaat de auteur in op
de inhoud en structuur van de tekst en geeft
deze presentatieadviezen voor de overdracht
van de boodschap. Daarna worden mogelijke
valkuilen besproken die een goede communicatie in de weg kunnen staan. Vervolgens
wordt een voorbeeld gepresenteerd dat de
besproken stof illustreert. Aan het eind van
elk onderdeel volgen verwijzingen binnen
de tekst naar andere modules waar relevante
informatie te vinden is over het onderwerp.
Tot slot wordt veelal verwezen naar relevante
aanvullende bronnen, voor als de lezer meer
over het onderwerp wil weten.
Opvallend is dat de lezer in de onderdelen waarin hij voorbereid wordt op het uitvoeren van communicatieve taken over het
algemeen in de gebiedende wijs en soms in
de u-vorm wordt aangesproken en de instructies veelal in de vorm van een opsomming zijn opgenomen. Dit past bij het toepassingsgerichte karakter van dit boek.
Wat is nu de kracht van het boek? Deze
ligt met name in de grote hoeveelheid genres die met voldoende diepgang worden
behandeld om met enige basiskennis de instructies te kunnen opvolgen en hiermee
bijvoorbeeld een effectieve speech of beleidsnota te kunnen schrijven. Minder van
belang acht ik echter de delen over correct-

heid, omdat deze in verhouding vrij summier zijn uitgewerkt en daarvoor al belangrijke andere naslagwerken als de Schrijfwijzer
van J. Renkema en de Woordenlijst Nederlandse taal op de markt zijn.
Zo onlogisch als de ordening op het
eerste gezicht lijkt- maar dan ook alleen op
het eerste gezicht - zo systematisch blijkt de
uitwerking van de verschillende onderdelen. Professioneel communiceren is een bruikbaar naslagwerk voor de beroepspraktijk en
het onderwijs, vooral waar het de instructies
voor verschillende genres betreft.
Everdien Rietstap
Waveren, Michelle van (2004). Interviewen.
Onthullend en respectvol. Bussum: Coutinho.
ISBN 9062834469. Prijs: € 24,00 (224 pp.)
Het onthullend interview is ‘in’, of althans,
‘onthullen’ is in. De aandachtsboog van kijkers, lezers en luisteraars is kort en de concurrentie tussen verschillende media is groot. Het
is dus van belang om de ‘nieuwsconsument’
er met zijn of haar aandacht bij te houden. En
dat kan door te zorgen dat we “iets nieuws
horen, iets wat we nog niet wisten maar misschien al wel vermoedden”. Door iets te onthullen dus. Dit doel wordt bovendien pregnanter nu meer en meer mensen die in de
media-aandacht staan een mediatraining achter de rug hebben waarin hen onder andere
geleerd wordt vooral een positief beeld neer
te zetten. Waardoor de drang van de media
weer toeneemt om door dat imago heen te
prikken en iets nieuws te onthullen.
Wellicht naar aanleiding van deze ontwikkelingen schreef Michelle van Waveren,
opgeleid als taalbeheerser aan de Universiteit van Amsterdam, een boek over het
journalistieke onthullende interview. Hoe
kun je informatie onthullen op een respectvolle manier, zonder terug te vallen op
doordrammen of klemzetten?
Daarmee lijken op het eerste gezicht
81
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veel soorten interviews te worden uitgesloten. Zoals de auteur echter zelf ook in het
voorwoord aangeeft, is dit niet het geval.
Want waarom zou je iemand interviewen als
je geen enkel nieuw feit te weten wilt komen, en dus niets wilt onthullen? Voor allerlei soorten interviews, van nieuwsinterview
tot portretterend interview, kunnen technieken voor het onthullen van informatie dus
handig en bruikbaar zijn.
Het boek is onder andere gebaseerd op
literatuuronderzoek, workshops van de auteur, en op gesprekken met een tiental ervaren interviewers en geïnterviewden, zoals
Paul Witteman, Ciska Dresselhuys en Wouter
Bos. Die gesprekken zijn deels met volledige verslagen opgenomen. De stof is bedoeld
voor hbo- en wo-studenten in bijvoorbeeld
journalistiek of communicatie die zelf willen
interviewen of meer van vraaggesprekken
willen begrijpen. Van Waveren focust op de
relationele kanten van het journalistiek interview en wil een aanvulling zijn op boeken
die de meer technische kant van het interviewen (opbouw van het interview, soorten
vragen, uitwerken van het interview tot een
verslag) aan de orde stellen.
In hoofdstuk 1 worden beleefdheidstheorie en face geïntroduceerd. Het optimum
voor onthullingen ligt daar waar de sociale
afstand en het statusverschil tussen de gesprekspartners het kleinst zijn. Dit is dus de
situatie die bereikt moet worden, bijvoorbeeld door middel van zelfonthulling of
door non-verbale middelen (waaronder een
goede gespreksvoorbereiding). Hoofdstuk 2
en 3 gaan over interviewen in het algemeen:
de verschillen tussen interviews voor tv, radio en geschreven pers worden uiteengezet
– zowel voor interviewer als geïnterviewde.
Ook worden verschillende interviewstijlen besproken, van non-directief tot ‘hard
directief ’. De finesses van het onthullend
en respectvol interviewen beginnen pas bij
hoofdstuk 4, waar de verschillende technieken voor het onthullend interview aan bod

komen. Afhankelijk van de sociale afstand en
de statusverschillen en het soort interview
(staat de zaak of staat de persoon centraal?)
wordt een neutrale, empatische of een confronterende stijl aanbevolen. In hoofdstuk 5
worden vervolgens onthullende technieken
aangereikt en wordt de opbouw van het interview (fuikopbouw, tunnelopbouw, enz.)
besproken, mede in relatie met het gekozen
medium. Hoofdstuk 6 gaat over de eisen aan
vragen, en over evaluatie- en doorvraagtechnieken. In hoofdstuk 7 wordt het hele interviewproces van begin tot eind chronologisch
behandeld: van onderwerpkeuze en het researchen voor het interview tot de manieren om de geïnterviewde over te halen, het
voorbereiden van het gesprek en de nazorg.
Het boek leest plezierig, ook door de
vele praktijkvoorbeelden en de quotes uit
boeken over interviewen of uit de gehouden interviews. Het biedt in veel opzichten
een zinnige aanvulling op, bijvoorbeeld, het
hoofdstuk ‘Interview’ uit het Basisboek Journalistiek van Kussendrager en Van der Lugt
(Wolters-Noordhoff, 2002). Er zijn oefenopgaven bij elk hoofdstuk opgenomen die soms
een leuke praktijkoefening bieden, maar vaak
vooral een hulp zijn bij het samenvatten van
de stof. Uitwerkingen zijn via de website van
de uitgever te downloaden. Jammer is wel dat
de focus op het relationele aspect van het interview niet consequent is doorgevoerd: de
auteur ontkomt niet aan aandacht voor technische aspecten van het interview in aanvulling op de relationele. Zo staan er in hoofdstuk 6 een aantal bladzijden met wel heel
algemene eisen aan goede interviewvragen
(eenduidig, actieve vorm, woordkeus afgestemd op ontvanger), en sluit dat hoofdstuk
af met een beschouwing over de voor- en
nadelen van het opnemen van het interview
versus het maken van aantekeningen. Allerlei
techniek van en rondom het interview is dus
toch ook in het boek beland, maar op een
weinig geordende manier.
Bregje Holleman
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Levende Talen Tijdschrift, jrg. 5, nr. 4.
In dit laatste nummer van de jaargang van
2004 staan drie artikelen. Het eerste is van
Jan-Arjen Mondria, die nagaat hoe de wijze
van toetsen van hun vocabulairekennis ertoe
kan bijdragen dat leerlingen beter voor de
toets gaan leren. Hij bespreekt verschillende
toetsvormen, variërend van toetsen die de
leerlingen doen inzien hoe weinig vocabulairekennis ze eigenlijk bezitten tot toetsen die
juist de vooruitgang van de leerlingen tot uitdrukking brengen. Liesbeth Caron beschrijft
in het tweede artikel de resultaten van een
onderzoek naar gezamenlijk (‘duo-’) lesgeven
door taal- en vakdocenten waarin werd nagegaan hoe de duo-lessen werden ingericht
en op welke wijze de taal- en de vakinhoud
werden geïntegreerd. Erik van Schooten,
Ruben Fukkink en Kees de Glopper doen
in het derde artikel verslag van een kwantitatieve (meta-)analyse van onderzoek naar de
effecten van door de computer ondersteund
schrijfonderwijs. De resultaten laten volgens
de auteurs zien dat de onderzochte onderwijsprogramma’s gemiddeld genomen een
middelmatig groot effect hebben en daarom
veelbelovend kunnen worden genoemd.
Moer, (2004), nrs. 3 en 4.
Annet Weterings schrijft in nummer 3 van
de afgelopen jaargang over haar onderzoek
naar de bekendheid en het gebruik van kinderliedjes, kinderversjes en kinderboekjes
in speelzalen en dagverblijven voor peuters
in Tilburg. De speelzalen bleken zich meer
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aan de diverse kinderkunstuitingen gelegen
te laten liggen dan de dagverblijven. Nard
Loonen interviewt Tom Voermans, die met
de basiscursus grammatica die hij in zijn afstudeerscriptie aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen – onder supervisie van
Loonen – heeft ontwikkeld een eind heet
te hebben gemaakt aan de wildgroei aan
grammaticaonderwijsmateriaal in de bestaande secties Nederlands en daarvoor uit
handen van minister Van der Hoeven de
Trouw-Talentprijs 2003 heeft ontvangen.
Hanny Vermaas geeft in een artikel over
taalverandering een overzicht waarin zij
taalveranderingen op taalniveau, taalveranderingen op het niveau van formaliteit en
taalveranderingen op het niveau van éénof meertaligheid onderscheidt. Ina de Weert
recenseert Neerlandistiek de grenzen voorbij II
onder redactie van A.J. Gelderblom en anderen.
Nummer 4 is de laatste aflevering van
Moer. Het blad is opgeheven, doordat de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON) na 36 jaar is opgeheven. Dat is,
blijkt in het eerste artikel van Hans Wegman,
langer dan in 1969, toen Moer – ‘Magazijn
voor VON-teksten’ – werd opgericht, werd
gedacht. Piet-Hein de Ven vraagt zich in het
volgende artikel af waarom de VON moest
worden opgeheven en of taal werkelijk alleen nog maar communicatie is en helemaal
geen cultuur meer. Hans Wegman komt in
een tweede artikel terzake en bekijkt een
aantal onderwerpen rond het ‘competen83
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tieleren’ (de ‘quick scan’ en het ‘schooluitje’).
Maike Arts (leraar in opleiding) doet verslag van haar ervaringen op de achttiende
conferentie ‘Het schoolvak Nederlands’ die
ditmaal in Antwerpen gehouden werd.Teun
Meestringa en Monic Breed gaan na of de
Common European Framework Taalportfolio’s die zijn ontworpen voor het onderwijs
in moderne vreemde talen en Nederlands
als tweede taal ook geschikt zijn voor het
onderwijs in het Nederlands als moedertaal.
Hanny Vermaas geeft een overzicht van de
aanspreekvormen in het Nederlands van
1200 tot het begin van de twintigste eeuw.
Solidariteit blijkt meer nadruk te hebben
gekregen dan status. Hans Wegman geeft in
een derde artikel een aantal praktische voorbeelden van voortgangstoetsen die volgens
hem bruikbaar zijn op een lerarenopleiding.
Achterin deze aflevering is de afscheidsbrief
van het bestuur van de VON afgedrukt.
Nederlandse Taalkunde, jrg. 9, nr. 4.
Nina Versteeg,Ted Sanders en Frank Wijnen
gaan in het eerste artikel van dit nummer
na of linguïstische kennis en kennis van de
wereld zelfstandig of in wederzijdse interactie een rol spelen bij het verwerken van
zinnen en grotere tekstgehelen. Vooralsnog
leidde het onderzoek vooral tot optimistische conclusies over de gevolgde methode,
waarin onder meer de complexiteit van de
te verwerken zinnen en teksten werd ‘gekruist’ met de mate van voorkennis (kennis van de wereld). Egbert Fortuin betoogt
dat de elementen die een rol spelen in de
verklaring van de sterke correlatie tussen
het optreden van een subject en een modaal partikel in een imperatieve zin allemaal
kunnen worden teruggevoerd op semantisch-pragmatische factoren. Marijke van
der Wal bespreekt Waar gaat het Nederlands
naartoe? onder redactie van Jan Stroop en
Verandering en verloedering van Hans Bennis,
Leonie Cornips en Marc van Ooostendorp.
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Onze Taal, jrg. 73, nrs. 11 en 12.
Een deel van nummer 11 is gewijd aan de
Nederlandse Taalunie. Berthold van Maris
geeft een overzicht van de activiteiten van
de Taalunie, Marc van Oostendorp interviewt de eind 2004 aangetreden algemeen
secretaris Linde van den Bosch, Arjan van
Veelen gaat in op de recente toetreding van
Suriname en Peter Hoefnagels belicht enkele historische hoogtepunten uit de geschiedenis van de Taalunie. Piet Creten gaat
na of het echt zo moeilijk is gebleken om de
regels voor de tussen-n te volgen als bij de
invoering van de nieuwe spelling in 1995
door iedereen behalve degenen die de nieuwe spelling invoerden werd gevreesd. De
vrees is bewaarheid geworden. De redactie
laat vervolgens vier taaldeskundigen – Felix van de Laar, Wouter van Oorschot, Jan
Renkema en Rik Schutz – aan het woord
over mogelijke aanpassingen. Bas Andeweg
en Jaap de Jong inventariseren de klassieke
en moderne af- (in plaats van aan-)raders
voor openingen van speeches. Marc van
Oostendorp rapporteert over het promotieonderzoek van Marjo van Koppen en Jeroen van Cranenbroeck over de zinsbouw
van Nederlandse dialecten.
In nummer 12 doen Jo Verhoeven, Guy
de Pauw en Hanneke Kloots verslag van
onderzoek naar de spreeksnelheid van Nederlanders en Vlamingen, mannen en vrouwen en ouderen en jongeren. De uitslagen
geven de auteurs aanleiding voor het stellen
van zoveel vragen naar het hoe en waarom
dat er een hele jaargang van Onze Taal voor
nodig zou zijn om ze te beantwoorden. Jan
Erik Grezel heeft een gesprek met Ted Sanders, hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands in Utrecht, over de relatie tussen de
theoretische en de praktische resultaten van
het taalbeheeringsonderzoek. Mirjam Ernestus en Harald Baayen constateren dat de
kofschipregel beter kan worden afgeschaft:
zelfs hoogopgeleide mensen passen de kofschipregel niet, of (onbewust) zelfs omge-
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keerd, toe (krabte in plaats van krabde, pochde
in plaats van pochte) en dat is niet zo vreemd,
want, zo wees het door de auteurs uitgevoerde onderzoek uit, de regel strookt niet
met het taalgevoel.
Tekst[blad], jrg. 10, nr. 4.
De laatste aflevering van de tiende jaargang
van dit tijdschrift opent met een column
van Felix van de Laar en Judith Mulder, die
een feestrede houden ter gelegenheid van
10 jaar Tekst[blad]. Daarna wordt er overgegaan tot de orde van de dag en komen
‘Tekstzaken’ aan de orde die met name te
maken hebben met geld (verdienen en besparen). Naar aanleiding van de prijsvraag
Tekst & Emotie betoogt jurylid Erik van
der Spek mede namens de andere juryleden
Betty Mellaerts en Jan Renkema dat er nodig onderzoek moet worden gedaan naar de
relatie tussen emoties en zakelijke teksten.
Liesbeth Rentinck maakt hier maar vast een
begin mee en gaat na wat het gebruik van
ironie kan bijdragen aan het verzachten van
de gevoelens (emoties) van de lezer van een
brief. De rubriek van Margreet Onrust is
voor de gelegenheid ook aan de emoties
gewijd. Ze laat zien dat het voor het welslagen van de ironische overdracht van emoties
noodzakelijk is dat beide partijen de regels
kennen van het taalspel dat ze spelen; anders
wordt de producent misschien ten onrechte
serieus genomen – met alle gevolgen van
dien. Ook Els van der Pool doet een beetje
mee. Zij gaat in op de rol van techniek, gedrag en emotie in zakelijke contexten. Gerda Nater sluit de emotionele reeks af met
een artikel over de geschiedenis van en de
hedendaagse stand van zaken in de rouwbranche (rouwbrieven, rouwadvertenties,
bidprentjes en rouwtoespraken). Daphne
Doemges-Engelen interviewt taalbeheerser en speechschrijfadviseur Rudolf Geel
die ‘scoren bij het publiek’ het allerbelangrijkste vindt over zijn boek Speech! Speech!
Wim Blokzijl beziet de schrijfsels van in-

ternettend Nederland op de zogenoemde
weblogs. Edwin Lucas en Marcel Uljee interviewen Kohn Leenaarts over een bericht
dat deze NOS-redacteur heeft gemaakt
voor het NOS-journaal van 10 september
2003 over de bijeenkomst van de top van de
Wereld Handels Organisatie. Sylvain Dieltjens en Priscilla Heynderickx tonen aan
dat in de (Belgische) sportverslaggeving uit
citeerdrang geregeld een loopje wordt genomen met de waarheid en, vandaar, met
de grondbeginselen van de journalistiek.
Jacinta Knol en Leo Lentz zijn benieuwd
hoe de makers van gemeentewebsites de gebruikers weer terugbegeleiden naar de beginpagina van de site nadat zij diep in het
geheel zijn doorgedrongen. Het bleek de
meeste gebruikers niet te zijn opgevallen
dat er van enige begeleiding sprake was. Felix van de Laar beschrijft nog eens de verschillende standpunten in de discussie over
de veronderstelde taalverloedering. Zelf
neemt hij niet echt een standpunt in. Dat
doet hij pas in het volgende artikel, ook van
zijn hand, waar het over de spellingkwestie
gaat. William van der Moolen doet verslag
van de Week van de Technische Communicatie. Joyce Couwenberg en Jaap de Jong
gaan na, niet hoe je de aandacht van een lezer vasthoudt, maar hoe je die verliest – per
ongeluk dan wel. Femke Simonis bespreekt
Zakelijk communiceren (Excellence in business
communication) van Courtland, Bovée en
Thill. Geert Jacobs bespreekt Mediahypes en
moderne sagen onder redactie van Peter Burger en Willem Koetsenruijter.
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jrg.
32, nr. 4.
Nummer 4 van dit tijdschrift is een themanummer over ‘risicocommunicatie’ onder redactie van Jan Gutteling en Frank
Huysmans, die ook een inleiding hebben
geschreven. De reeks thematische artikelen
opent met een bijdrage van Irene van der
Geest, die de ontwikkeling van risicocom85
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municatie bij de overheid belicht. Ulrike
Maris en Keith Roe doen verslag van onderzoek naar de risicocommunicatie rond
de voedselveiligheid in de Europese kranten. Frank Huysmans en Anja Steenbekkers
zijn nagegaan hoe bezorgd de Europese
burgers zijn over de diverse natuurlijke en
industriële risico’s en in welke mate ze over
die risico’s geïnformeerd worden. Wieteke
Beerepoot, Rachel Levi, Karen Scheurs,
Kim Verschueren, Margôt Kuttschreuter en
Jan Gutteling hebben onderzocht hoe de
burgers uit Enschede denken over, en zich
bedienen van, de ‘digitale risicokaart’ die de
gemeente Enschede hun naar aanleiding
van de vuurwerkramp in 2000 heeft uitgereikt. Enny Das en Bob Fennis toetsten de
hypothese dat het verschaffen van risico-informatie zonder aanbeveling voor een bepaalde gedragswijze er toe leidt dat mensen het risico niet serieus nemen. Als casus
dienden de waarschuwingen op sigarettenverpakkingen. De hypothese werd niet gefalsifieerd. Jaap Willems, Betteke van Ruler
en Neil van der Veer gingen voor de beroepsgroep van de biologen na in hoeverre
het gebrek aan aandacht voor biologische
onderwerpen in de media te maken heeft
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met een door de biologen zelf opgeworpen
barrière tussen hen en de journalisten van
de media die aan deze onderwerpen aandacht zouden moeten schenken. Het blijkt
wel mee te vallen; ook de journalisten gaan
niet vrijuit.
Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, (2004)
nr. 72.
In dit tweede nummer van 2004 staan bijdragen van Anke Herder over schrijvend leren en de grafische representatie van kennisstructuren, Folkert Kuiken en Ineke Vedder
over de relatie tussen cognitieve taakcomplexiteit en linguïstische performance bij het
schrijven in de eerste en de tweede taal, Jan
Berenst en Nynke Borst over het spreken
en schrijven van kinderen, Atie Blok-Boas
en Elisabetta Materassi over recursiviteit en
taakgerichtheid in het leren van een tweede taal in het schrijfvaardigheidsonderwijs,
Jacqueline van Kruiningen over het communicatieve-vaardighedenproject en de
universitaire onderwijsvernieuwing, Frank
Jansen over elektronisch schrijven en Rian
Aarts en Peter Broeder over een taalportfolio voor docenten in het basisonderwijs.

Hoofdstuktitel
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Promoties
Op 15 december 2004 heeft drs. Anja Arts
aan de Universiteit van Tilburg haar dissertatie Overspecification in instructive texts verdedigd. Promotoren waren prof. dr. A.A.
Maes, prof. dr. L.G.M. Noordman en prof.
dr. C.J.M. Jansen.
Op 20 december 2004 is drs. Hanny den
Ouden aan dezelfde universiteit gepromoveerd op het proefschrift Prosodic realizations of text structure. Promotor was prof. dr.
L.G.M Noordman, copromotor dr. J.M.B.
Terken.
Op 17 maart 2005 is drs. Erik van Schooten aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het proefschrift Literary response and attitude toward reading fiction. Promotor was prof. dr. C.M. de Glopper.
Aanstellingen
In de leerstoelgroep Communicatiekunde
aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn
Markus Egg als universitair hoofddocent
en John Hoeks als universitair docent benoemd. Arrie van Berkel heeft de leerstoelgroep verlaten in verband met pensionering.
Bij de Groningse afdeling Taalbeheersing
is sinds oktober 2004 drs. M.I. Deunk als
oio werkzaam. Met steun van NWO voert
zij een longitudinaal onderzoek uit naar de
ontwikkeling van het taalgebruik van peuters in de peuterspeelzaal, waarbij aspecten
die hun cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling betreffen centraal staan. Het
onderzoek staat onder leiding van prof. dr.
C.M. de Glopper en dr. J. Berenst.
Tijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 1, 87-88

Subsidietoekenningen NWO
In de open competitie voor programmatisch
onderzoek voor 2004 zijn drie taalbeheersingsprogramma’s met een subsidie gehonoreerd. Van de subsidie (max. € 500.000)
kunnen postdocs en/of oio’s worden aangesteld of aanvragers worden vrijgesteld.
De gehonoreerde aanvragen zijn Strategic
manoeuvring in argumentative confrontations:
Norms and criteria, manifestations and effects
van Peter Houtlosser en Frans van Eemeren (Universiteit van Amsterdam), The quality of pragmatic arguments van Hans Hoeken
en Peter Jan Schellens (Radboud Universiteit Nijmegen) en Evaluation of municipal
websites: Development and validation of expertfocused and user-focused evaluation methods van
Menno de Jong en Leo Lentz (Universiteit
Utrecht).
Afscheidscollege
Op 28 januari heeft professor Leo Noordman afscheid genomen als hoogleraar Tekstwetenschap aan de Universiteit van Tilburg.
Voorafgaand aan zijn afscheidscollege is door
een aantal (oud-)collega’s een symposium
voor Noordman georganiseerd, waarvan de
bijdragen door Joost Schilperoord en Carel
van Wijk verzameld zijn in een bundel met
de titel Terugkijken en vooruitblikken – op Leo
Noordmans paden door de tekstwetenschap.
Oraties
Op 19 november 2004 heeft prof. dr. Ted
Sanders het ambt van gewoon hoogleraar in
de Taalbeheersing van het Nederlands aan
de Universiteit Utrecht aanvaard met een
oratie onder de titel “Tekst doordenken:
Taalbeheersing als de studie van taalgebruik
en tekstkwaliteit”.
Prof. dr. Hans Hoeken heeft op 25 februari de inaugurele rede “Overtuigende taal”
gehouden bij zijn aanvaarding van het ambt
van hoogleraar Bedrijfscommunicatie, inzonderheid het ontwerp van gedragsturende
teksten, met speciale aandacht voor cultuur87
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verschillen aan de Faculteit der Letteren van
de Radboud Universiteit Nijmegen.
VIOT-congres
Van 7 tot 9 december 2005 vindt aan de
Radboud Universiteit Nijmegen het tiende V10T-congres plaats. De organisatie
van het congres is in handen van de afdeling Bedrijfscommunicatie Letteren, de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur en de
Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing. Meer informatie is te vinden
op de website van de conferentie, www.
let.ru.nl/viot2005. Hier vinden degenen
die aan het congres willen deelnemen ook
een formulier waarin zij een abstract (300
à 400 woorden: thema, context, methode
en conclusies), korte samenvatting (max.
70 woorden) en contactinformatie kunnen
opgeven. De V10T 2005-congrescommissie
bestaat uit Berna Hendriks, Hans Hoeken,
Jos Hornikx, Lettica Hustinx, Carel Jansen,
Margot van Mulken en Peter Jan Schellens.
Het e-mailadres van de congrescommissie is
viot2005@let.ru.nl.
Onderzoeksmasters
Aan verschillende universiteiten kan sinds
kort (of binnenkort) een Engelstalige onderzoeksmaster op – geheel of ten dele
– het gebied van de taalbeheersing worden
gevolgd.
Aan de Universiteit van Amsterdam
wordt de research master “Rhetoric, Argumentation, and Philosophy (RAP)” aangeboden. In dit 2-jarige Engelstalige pro-
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gramma staat de descriptieve en normatieve
studie van communicatie en argumentatie
centraal. Toelating vindt plaats op basis van
sollicitatie. Minimale eisen zijn een relevante
bacheloropleiding met een gemiddeld cijfer
van een 7.5. Voor meer informatie zie de
website: http://www.hum.uva.nl/gs, doorklikken op ‘Programmes Graduate School
for Humanities 2005-2006’.
Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is
het onderzoeksmasteronderwijs in de taalbeheersing geïncorporeerd in het 2-jarige
MPhil-programma “Linguistics”, een Engelstalig programma op het gebied van taalsysteem en taalgebruik. Toelating geschiedt
op basis van sollicitaties, doorgaans op basis
van een bachelordiploma op het terrein van
taalsysteem en/of taalgebruik, communicatiewetenschap of psychologie. Voor meer
informatie zie de website: http://www.let.
vu.nl/master/linguistics.
Voor Nijmegen en Tilburg is recentelijk
de gecombineerde onderzoeksmaster “Language and Communication” goedgekeurd,
die op 1 september 2005 van start zal gaan.
Doel is de studie van taal vanuit communicatief standpunt. Studenten kunnen nog
tot 1 juli inschrijven. Voorwaarden: een relevante bacheloropleiding, gemiddeld cijfer
minimaal een 7.5 en minimaal een 8 voor
de bachelorscriptie. Contactpersonen: Helen de Hoop (Radboud Universiteit Nijmegen) en Emiel Krahmer (Universiteit
van Tilburg).
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Frans H. van Eemeren,
Peter Houtlosser &
A. Francisca Snoeck
Henkemans
Universiteit van
Amsterdam

Dialectische profielen en indicatoren
van argumentatieve zetten
1. Inleiding
In de afgelopen jaren hebben wij met
Samenvatting
enige regelmaat gerapporteerd over de
voortgang van de werkzaamheden in het
In dit artikel worden in kort bestek de
onderzoeksproject ‘Argumentatieve intheoretische en methodologische uitgangspunten
dicatoren in het Nederlands’, door ons
van het onderzoeksproject ‘Argumentatieve
ook wel aangeduid als het indicatorenproindicatoren in het Nederlands’ uiteengezet. Aan
ject (Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck
de hand van enkele exemplarische analyses wordt
Henkemans 2000, Houtlosser 1997, 2002,
getoond op welke manier we bij de uitvoering
Snoeck Henkemans 2001, 2003a, 2003b).1
van het project te werk zijn gegaan.
Nu het project binnen niet al te lange tijd
wordt afgesloten met de publicatie van de
monografie Argumentatieve indicatoren in
het Nederlands, willen wij in dit artikel in
kort bestek de theoretische en methodologische uitgangspunten van het project uiteenzetten
en aan de hand van enkele exemplarische analyses laten zien hoe we te werk zijn gegaan.2
2. Doel en methodologie van het indicatorenproject
In het indicatorenproject stond de vraag centraal welke verbale middelen er in het Nederlands worden gebruikt om de verschillende zetten aan te duiden die een functie kunnen
vervullen in een argumentatief betoog of een argumentatieve discussie. Het onderzoek had
ten doel deze woorden en uitdrukkingen te identificeren, ze te classificeren aan de hand
van de argumentatieve functie die ze in een betoog of een discussie kunnen hebben en
vast te stellen onder welke voorwaarden ze die functie kunnen vervullen. Het theoretische
uitgangspunt bij dit onderzoek was het pragma-dialectische ideaalmodel van een kritische
discussie. Dit ideaalmodel vormt om twee redenen ook een goed uitgangspunt voor de beschrijving van argumentatieve indicatoren. Ten eerste verschaft het model een specificatie
van alle taalhandelingen die een functie kunnen vervullen in de verschillende stadia van het
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op kritische wijze oplossen van een verschil van mening, zodat naast de indicatoren die een
standpunt of argumentatie aanduiden, zoals ‘dus’ en ‘want’, ook indicatoren van andere zetten die in het oplossingsproces een rol spelen in het onderzoek kunnen worden betrokken.
Welke verbale indicatoren geven bijvoorbeeld aan dat een discussiant de bewijslast aanvaardt
voor zijn standpunt (of daar juist onderuit probeert te komen)? Welke indicatoren houden
verband met de uitgangspunten van het betoog? En welke indicatoren verwijzen naar het
resultaat van de discussie? Ten tweede verschaft het model de mogelijkheid om de verschillende soorten indicatoren op een functionele manier te classificeren, doordat de functie van
de verschillende argumentatieve zetten verbonden is met de verschillende fasen in het oplossingsproces.
Ervan uitgaand dat argumentatieve teksten en discussies – op zijn minst ten dele – ten
doel hebben een verschil van mening op kritische wijze tot een oplossing te brengen, menen we dit model als een sjabloon te kunnen beschouwen van de cruciale taken die de bij
het verschil van mening betrokken partijen in het oplossingsproces moeten uitvoeren. Ook
al zouden taalgebruikers in alledaagse discussies niet al deze taken vervullen, of niet allemaal
helemaal, dan blijft nog staan dat alle in het model gespecificeerde taken functioneel zijn
voor het kritisch oplossen van een verschil van mening en dus eigenlijk op de een of andere
manier hadden moeten worden uitgevoerd. Een van de toepassingsmogelijkheden van het
model is dan ook om, juist in die gevallen waarin ze in de praktijk niet, niet expliciet of niet
volledig in de tekst of discussie tot uitdrukking komen, deze zetten alsnog te identificeren.
Het is naar onze mening zelfs methodologisch verantwoord om bij het identificeren
van argumentatieve zetten in de argumentatieve praktijk van het ideaalmodel voor kritische
discussie gebruik te maken als het om zetten gaat die in aanleg of in werkelijkheid drogredelijk zijn. Zoals wij in eerdere publicaties hebben uiteengezet (zie bijvoorbeeld van Eemeren
en Houtlosser, 2002), hebben discussianten die een verschil van mening op redelijke wijze
willen oplossen de speelruimte om door strategisch te manoeuvreren hun eigen standpunt
zo overtuigend mogelijk aan de man te brengen. Gesteld in onze terminologie bestaat dit
strategisch manoeuvreren uit het retorisch exploiteren van de dialectische doelen die in de
verschillende stadia van het kritische oplossingsproces moeten worden verwezenlijkt. Het
manoeuvreren kan deugdelijk zijn, maar het kan ook ontsporen en drogredelijk worden.
Omdat elke discussiezet die in het oplossingsproces moet worden gedaan op deze wijze
openstaat voor strategisch manoeuvreren, kan elke zet ook ontsporen en drogredelijk worden. Juist omdat niet van tevoren te zeggen is of de dialectisch relevante zetten die in het oplossingsproces moeten worden gedaan ook op deugdelijke wijze ten uitvoer zullen worden gebracht,
kan ook bij het identificeren van zetten die potentieel of werkelijk drogredelijk zijn gebruik
worden gemaakt van het ideaalmodel van een kritische discussie.
Hoe stellen wij ons nu de identificatie voor van de zetten die volgens het ideaalmodel
van een kritische discussie relevant zijn? In de verschillende uiteenzettingen die van het
ideaalmodel zijn gegeven (bijvoorbeeld Van Eemeren en Grootendorst, 1984, 1992, 2000 en
2004) wordt in algemene zin aangegeven welke taken er in een kritische discussie moeten
worden uitgevoerd, maar wordt niet elke zet die mogelijk een bijdrage kan leveren aan het
oplossingsproces gespecificeerd.Volgens het overzicht van de openingsfase van een kritische
discussie moeten de discussianten het bijvoorbeeld eens worden over het procedurele en
materiële vertrekpunt van de discussie, maar welke zetten in deze fase tot een dergelijke
overeenstemming kunnen leiden wordt niet nader gespecificeerd.Voor ons doel is het echter
nodig wel over zo’n uitgewerkte specificatie te beschikken. We kunnen immers pas vaststel91
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len of een bepaalde uitdrukking een bepaalde zet indiceert als eerst duidelijk is om welke
zetten het precies kan gaan.
Het is uiteraard niet onze ambitie om in één keer alle zetten te specificeren waar een
kritische discussie uit kan bestaan. Wat we wel willen, is een stapsgewijze specificatie geven
van de zetten die in een bepaalde fase of subfase van de discussie een bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van de specifieke taak die de discussianten in dat stadium van de
discussie ten uitvoer moeten brengen. De heuristiek die wij hiertoe hebben ontwikkeld bestaat uit het gebruik van dialectische profielen. Deze heuristiek is geïnspireerd op het idee van
dialoogprofielen dat Walton en Krabbe in verschillende publicaties hebben gepresenteerd en
toegepast (Walton, 1989; Walton en Krabbe, 1995; Krabbe, 1992, 1999). Walton en Krabbe
verstaan onder een ‘dialoogprofiel’ “a connected sequence of moves and countermoves in a
conversational exchange of a type that is goal-directed and can be represented in a normative model of dialogue” (Walton, 1999: 53; Krabbe, 1999: 2). In dezelfde geest vatten wij een
dialectisch profiel op een meer specifieke wijze op als een sequentieel patroon waarin de
zetten worden gespecificeerd die de partijen in een bepaalde fase of subfase van een kritische
discussie moeten – of mogen – doen om een bepaald dialectisch doel te verwezenlijken. In
de volgende paragraaf lichten we toe wat we hiermee bedoelen door te laten zien hoe de
zetten in een bepaalde fase van een kritische discussie met behulp van een dialectisch profiel
kunnen worden gespecificeerd. Daarna gaan we in op de identificatie van de woorden en
uitdrukkingen die een indicatie van deze zetten kunnen vormen.
3. Dialectische profielen van sequenties van zetten in een kritische discussie
Ter toelichting van wat we onder een dialectisch profiel verstaan, bespreken we een voorbeeld van het opstellen van een dialectisch profiel. Het gaat in dit profiel om de wijze waarop
in de openingsfase van een kritische discussie overeenstemming kan worden bereikt over de
bewijslast voor het standpunt dat in de confrontatiefase naar voren is gebracht. In het eenvoudigste geval, waarin het standpunt in de confrontatiefase uitsluitend op twijfel stuit en er
dus sprake is van een niet-gemengd verschil van mening, bestaat de overeenstemming die in
de openingsfase over de bewijslast voor dit standpunt moet worden verkregen er ofwel uit
dat de protagonist dit standpunt zal gaan verdedigen ofwel dat hij dit niet zal doen. Maar wat
voor deliberatie leidt tot een van deze conclusies?3 Welke zetten kunnen de partijen in elk
van de onderscheiden gevallen doen om een van deze conclusies te bereiken?
Wat bij het opstellen van het profiel van deze deliberatie eerst besloten moet worden is
welke partij de deliberatie moet initiëren en door middel van wat voor zet dat moet gebeuren. De procedure voor het voeren van een kritische discussie houdt in dat de partij die in
de confrontatiefase van de discussie een standpunt naar voren heeft gebracht (laten we zeggen P) in de openingsfase door de andere partij (A) mag worden uitgedaagd zijn standpunt
te verdedigen (zie Van Eemeren en Grootendorst, 2004). Als de uitdaging een feit is, moet P
reageren. Hij kan de uitdaging aannemen of weigeren hem aan te nemen. Als hij de uitdaging aanneemt, is de deliberatie daarmee meteen beëindigd: de conclusie is dat P zijn standpunt zal verdedigen. Als P weigert de uitdaging aan te nemen, mag A daarop reageren. Dat
kan hij op twee manieren doen. A kan in de eerste plaats eisen dat P zijn standpunt intrekt
en zijn twijfel aan P’s standpunt handhaven. In feite is de deliberatie dan ook beëindigd. In
de tweede plaats kan A ook aan P vragen waarom deze meent zijn standpunt niet te hoeven
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verdedigen. In reactie op dit verzoek kan P vervolgens ofwel alsnog zijn standpunt intrekken ofwel een reden geven waarom hij vindt dat hij zijn standpunt – hier en nu – niet hoeft
te verdedigen. De deliberatie kan dan nog verder doorgaan over de redengeving van P. Als
reden voor het niet willen verdedigen van zijn standpunt zou P bijvoorbeeld kunnen zeggen
dat het hem juist goed lijkt als A, die zo goed kan argumenteren, als advocaat van de duivel
optreedt en het standpunt probeert te verdedigen. A moet hier dan weer op reageren, enzovoort.Vooralsnog houden we het echter bij het volgende ‘aanvangsprofiel’:

(1)
1 A:		

Verdedig je standpunt!

2 P: Ik neem de uitdaging aan
3 A:			

Ik neem de uitdaging niet aan

Dan handhaaf ik mijn twijfel

4 P:						
5 A:						

Waarom niet?
Reden geven

Intrekken

.....

Op deze manier worden in een dialectisch profiel de zetten weergegeven die in de openingsfase van de discussie relevant zijn voor het tot overeenstemming komen over het wel of
niet aanvaarden van de bewijslast voor een standpunt.
4. Het vaststellen van het materiële vertrekpunt van de discussie
Aan de hand van twee uitgebreidere gevallen zullen we nu uitleggen hoe we in het onderzoek naar de indicatoren van argumentatieve zetten te werk gaan met het gebruik van dialectische profielen. In deze paragraaf concentreren we ons eerst op indicatoren van de zetten
die in de openingsfase van een kritische discussie kunnen worden gedaan om het gemeenschappelijke materiële vertrekpunt van de discussie vast te stellen – in dialectische termen:
de verzameling wederzijdse concessies.
Net als de deliberatie over het wel of niet aanvaarden van de bewijslast, moet de deliberatie over het vaststellen van het gemeenschappelijke materiële vertrekpunt voor de discussie
ergens beginnen. Wie moet de eerste zet doen en wat houdt die zet in? Anders dan bij de
deliberatie over de aanvaarding van de bewijslast, is er bij de deliberatie over het materiële
vertrekpunt van de discussie geen procedurele regel die voorschrijft welke partij de deliberatie moet initiëren. Dat moeten de discussianten zelf beslissen. Laten we aannemen dat
partij P de deliberatie initieert. Hoe kan hij daarbij te werk gaan? Als we ons het materiële
vertrekpunt van de discussie voorstellen als een verzameling gedeelde proposities en het tot
stand komen van die verzameling als een stapsgewijs proces waarin telkens over één propositie wordt onderhandeld, dan komt een initiële zet in de deliberatie over het gemeenschappelijke vertrekpunt neer op het doen van een voorstel om een bepaalde propositie (‘X’) als
een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen.
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Hoe kan A reageren op het voorstel om propositie X als een gedeeld uitgangspunt voor
de discussie te behandelen? Gegeven dat het gezamenlijke doel is zo snel mogelijk tot een
gemeenschappelijk vertrekpunt van de discussie te komen, zou A op zijn efficiëntst handelen door het voorstel van P te accepteren. Het zal echter duidelijk zijn dat A allerlei goede
redenen kan hebben om dat niet te doen. Hij heeft ook geen enkele verplichting om dat te
doen. In de openingsfase van een kritische discussie heeft elk van de partijen, dus ook A, immers het onvoorwaardelijke recht om welke voorgestelde propositie dan ook af te wijzen. Er
is echter nog een derde mogelijkheid. A kan het voorstel van P ook voorwaardelijk als gedeeld
uitgangspunt aanvaarden. Daarmee bedoelen we dat A zich bereid verklaart propositie X als
gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen maar pas als P dan ook een tegenvoorstel inwilligt. A zou het voorstel van P bijvoorbeeld kunnen aanvaarden op voorwaarde
dat P bereid is een andere propositie (‘Y’) als een gedeeld uitgangspunt te behandelen. Om
allerlei redenen kan het voor A opportuun zijn om naast P tegelijk ook propositie Y als uitgangspunt te laten aanvaarden. De meest voor de hand liggende reden is dat A met behulp
van propositie Y tegenwicht kan bieden voor zijn eigen aanvaarding van propositie X. Dit
kan bijvoorbeeld zo zijn omdat Y restricties stelt aan het argumentatieve gebruik dat P van
propositie X kan maken of omdat Y kan dienen om in een gemengd geschil het standpunt
te verdedigen dat tegenover dat van P staat.
Het initiële voorstel van P en de drie potentiële reacties van A constitueren samen de
zetten die in de eerste ronde van de deliberatie over het materiële vertrekpunt van de discussie kunnen worden gedaan.4 Deze eerste ronde kan als volgt in een dialectisch profiel
worden weergegeven:
(2)
1 P:		

Voorstel: X

2 A:

Nee, niet X

OK, X

OK, X, op voorwaarde dat Y

Op basis van dit profiel van de eerste ronde van de zetten in de deliberatie over het materiële
vertrekpunt van de discussie kan de analysator zich een aantal theoretisch gemotiveerde verwachtingen vormen die hem behulpzaam kunnen zijn bij het reconstrueren van dergelijke
deliberaties in een argumentatieve tekst of discussie. Om dit theoretische aanknopingspunt
ten volle te kunnen benutten, moet de analysator uiteraard ook in staat zijn de manifestaties
van deze zetten in de argumentatieve praktijk te identificeren en de reconstructie van die
zetten op empirisch-linguïstische gronden te rechtvaardigen als zetten in de openingsfase
van een kritische discussie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijke
verbale indicatoren van deze zetten zijn. We beperken ons hier vanzelfsprekend tot enkele
algemene observaties.
De eerste observatie met betrekking tot woorden en uitdrukkingen die mogelijke indicatoren zijn van argumentatieve zetten is dat niet elke zet in de praktijk altijd voorzien is van
een ondubbelzinnige indicator. Wij stellen ons de verschillende soorten indicatoren voor als
punten op een schaal die loopt van de expliciete verbale indicatoren (‘Hierbij breng ik het
standpunt naar voren dat ...’) en de iets minder expliciete maar toch nog tamelijke concrete
indicatoren (‘Ik heb hiervoor twee argumenten ...’) via abstractere functionele indicatoren
(zoals de klasse van taalhandelingen waartoe de zet kan worden gerekend) en formele indi94

Dialectische profielen en indicatoren van argumentatieve zetten

catoren (zoals de grammaticale wijs van de zin waarmee de zet wordt gedaan) naar een totale
afwezigheid van indicatoren. Sommige zetten bevatten normaal gesproken wel verbale indicatoren (standpunten zijn een goed voorbeeld), andere niet.Van deze laatste categorie zetten
is P’s voorstel om propositie X als een gedeeld uitgangspunt van de discussie te behandelen
in bovenstaand profiel een goed voorbeeld.
Expliciete voorstellen om een bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt voor de
discussie te behandelen zijn uiteraard schaars. De wijze waarop zo’n voorstel zich normaal
gesproken manifesteert is dat de ene gesprekspartner de andere vraagt of die ‘ook niet vindt
dat X het geval is’. De enige indicator is in zo’n geval de vragende wijs van de zin. De vragende wijs kan echter ook indicatief zijn voor veel andere typen zetten. Daarom is er veel
aanvullende informatie nodig is om de reconstructie van zo’n vraag als een voorstel om een
propositie als uitgangspunt van de discussie te behandelen te verantwoorden.5 Hiervan getuigen de vragen die gesteld worden door de dokter in het volgende discussiefragment dat is
ontleend aan Reconstructing argumentative discourse (Van Eemeren et al., 1993: 56-57):
(3)
Patiënt:	Ik wil niet dat ze ((mijn ouders)) iets met mijn leven te maken hebben, behalve misschien (...) veiligheid.
Dokter:
Woon je thuis?
Patiënt:
Ja.
Dokter:
Betalen ze voor je?
Patiënt:
Jaa.
Dokter:
Hoe kunnen ze dan niets met je leven te maken hebben?
De eerste twee zetten van de dokter zijn vragen. Dat is alles wat je op grond van de vorm
van deze zetten kunt zeggen. Het idee dat de dokter zijn vragen stelt om concessies van de
patiënt te verkrijgen waarmee hij diens standpunt kan weerleggen is niet te rechtvaardigen
door te verwijzen naar verbale indicatoren, want die zijn er niet. Een dergelijke rechtvaardiging moet in dit geval uit een andere bron komen, bijvoorbeeld uit de gespreksanalyse,
waarin in dergelijke discussieachtige interacties bepaalde standaardpatronen worden onderkend (in dit geval het patroon van de punch-line refutation).
Er zijn natuurlijk ook gevallen waarin een impliciet voorstel om een bepaalde propositie
als een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen op een meer uitdrukkelijke
manier functioneel wordt geïndiceerd, bijvoorbeeld door het te presenteren met behulp van
een retorische vraag, zoals in het volgende voorbeeld uit Standpunten in een kritische discussie
(Houtlosser, 1995: 259):
(4)

Het is toch niet mijn schuld dat ik er lekkerder uitzie dan Ellen van Langen?
(Stella Jongmans, de Volkskrant, 10 januari 1994)

Een retorische vraag stellen is een heel gewone manier om een voorstel te doen om een
propositie als uitgangspunt te aanvaarden. Ook met retorische vragen is echter het probleem dat ze ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om een
standpunt naar voren te brengen. De laatste vraag van de dokter in discussiefragment (3) is
hier een voorbeeld van. Het (indirecte) standpunt is daar dat de patiënt zich helemaal niet
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kan veroorloven te zeggen dat zijn ouders niet met zijn leven te maken hebben. Een ander
voorbeeld is:
(5)

Hoe zou Henk dat moeten weten? Hij is daar nooit geweest ...

Ook hier is het niet de aanwezigheid van een verbale indicator die beslissend is voor de interpretatie van de retorische vraag als een standpunt (zo’n indicator is er namelijk niet). De
belangrijkste aanwijzing wordt in dit voorbeeld gevormd door het feit dat de uitspraak die
op de retorische vraag volgt redelijkerwijs moet worden opgevat als een argument dat naar
voren is gebracht om de voorafgaande indirecte bewering dat Henk niets van de betreffende
zaak weet te ondersteunen (zie Van Eemeren, 1986; Slot, 1993; Houtlosser, 1995).
Een retorische vraag stellen bevindt zich ergens halverwege tussen het doen van een
expliciet voorstel om een propositie als uitgangspunt te aanvaarden en het zonder verdere
omhaal aan een propositie toekennen van de status van uitgangspunt. Wie het laatste doet,
loopt vooruit op de aanvaarding van zijn voorstel om een propositie als uitgangspunt te aanvaarden zonder de moeite te nemen dat voorstel ook werkelijk te doen. Er zijn hier twee
mogelijkheden te onderscheiden: (a) de betreffende propositie wordt gewoon gebruikt als
een uitgangspunt, dat wil pragma-dialectisch gezien zeggen als argument in de argumentatiefase, zonder dat de partij die de propositie op deze wijze gebruikt er enig teken van geeft
te vermoeden dat de andere partij die propositie geen aanvaardbaar uitgangspunt acht; (b)
de betreffende propositie wordt expliciet gepresenteerd als een reeds gedeeld uitgangspunt. In
geval (a) is het feit dat er wordt geargumenteerd in feite de enige indicatie dat er – althans
volgens degene die argumenteert – sprake is van een reeds aanvaard uitgangspunt. In geval
(b) blijken er vaak expliciete indicatoren te worden gebruikt. Grappig genoeg zijn dit precies
het soort indicatoren dat onmiddellijk duidelijk maakt dat het als gedeeld gepresenteerde
uitgangspunt in werkelijkheid helemaal geen gedeeld uitgangspunt is: ‘Het lijdt geen twijfel
dat ...’, ‘Iedereen weet dat ...’ en ‘We zijn het er uiteraard allemaal over eens dat ...’. Als werkelijk duidelijk zou zijn dat iedereen – inclusief de gesprekspartner (of lezer) – het over iets
eens is, dan hoeft de gesprekspartner (of lezer) daar immers niet meer van op de hoogte te
worden gesteld (zie ook Houtlosser, 1995: 113, 136).
Wat valt er te zeggen over de indicatoren van de reacties op het voorstel van P om een
bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen? Anders
dan het voorstel zelf, bevatten de in het profiel gespecificeerde reacties op dit voorstel vaak
wel verbale elementen die – onder bepaalde voorwaarden – als indicatoren van deze zetten
kunnen worden beschouwd. Van de drie gespecificeerde reacties gaan acceptaties van het
betreffende voorstel vaak vergezeld van markers zoals ‘oké’, ‘zeker’, ‘inderdaad’, ‘dat is waar’,
enzovoort, en weigeringen om zo’n voorstel te aanvaarden van uitdrukkingen zoals ‘nee’,
‘nee hoor’, ‘helemaal niet’, enzovoort. Maar deze simpele indicatoren zijn zeker niet allemaal
zo dat de analysator zich er simpelweg op kan verlaten. Uitdrukkingen als ‘oké’ en ‘niet’ bijvoorbeeld worden nog voor vele andere doeleinden gebruikt dan het aanvaarden respectievelijk verwerpen van een voorstel om een bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt
te beschouwen.
Anders ligt dat bij de indicatoren die reacties vergezellen van een voorwaardelijke aanvaarding van het voorstel om een bepaalde propositie als uitgangspunt te behandelen. In het
dialectische profiel is deze zet gespecificeerd als een combinatie van de aanvaarding van de
ene propositie (X) en een voorstel tot aanvaarding van de andere (Y). Hoe vreemd dit op het
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eerste gezicht ook moge lijken, in de argumentatieve praktijk wordt deze gecombineerde zet
vaak in ongeveer deze vorm gedaan en ook vaak expliciet geïndiceerd. De gebruikte indicator (‘maar’, ‘hoewel’, ‘niettemin’) wijst er in zulke gevallen op dat er een conditionele relatie
bestaat tussen de samenstellende delen van de gecombineerde zet.
Het connectief ‘maar’ heeft al aan menige linguïstische analyse blootgestaan. De bekendste is de standaardanalyse van Ducrot et al. (1980), die inhoudt dat ‘maar’ (bij Ducrot ‘mais’)
in de constructie ‘X maar Y’ een verbinding tot stand brengt tussen een pro-argument, X,
dat vanuit een bepaald gezichtspunt voor een bepaald type conclusies pleit en een tegenargument,Y, dat vanuit een ander gezichtspunt tegen dit type conclusies pleit en dat tevens tot
uitdrukking brengt dat het tegenargument Y het pro-argument X ‘overstemt’. Deze analyse
is rechtstreeks van toepassing op de gecombineerde zet van voorwaardelijke aanvaarding die
in ons dialectische profiel is gespecificeerd. De belangrijkste reden waarom partij A uitsluitend bereid is propositie X als uitgangspunt te aanvaarden als propositie Y ook als uitgangspunt wordt aanvaard, is immers dat propositie Y in Ducrots zin kan worden gebruikt om
het argumentatieve gebruik dat partij P van propositie X kan maken te ‘overstemmen’ – of
op zijn minst te neutraliseren.6 Als ‘maar’ gebruikt wordt zoals Ducrots analyse aangeeft, indiceert het de zet die wij in ons profiel als de voorwaardelijke acceptatie van een gedeeld
uitgangspunt hebben aangeduid.
Wij denken overigens dat onze analyse van ‘X maar Y’ als een indicatie van de zet waarin
een propositie voorwaardelijk als uitgangspunt van de discussie wordt aanvaard als een spinoff in ten minste zes opzichten meer licht kan werpen op Ducrots standaardanalyse. Ten
eerste verklaart onze analyse hoe het mogelijk is dat een spreker of schrijver in Ducrots
opvatting tegelijkertijd propositie X en propositie Y aanvaardt, in weerwil van de tegengestelde argumentatieve ‘oriëntaties’ van die proposities – X en Y worden in onze analyse niet
als argumenten aanvaard maar simpelweg als proposities die een uitgangspunt voor de discussie kunnen vormen. Ten tweede kan onze analyse ook verklaren waarom het gebruik van
‘maar’ nodig is om deze proposities ook als die inhoudelijk niet aan elkaar tegengesteld zijn
met elkaar ‘in het reine te brengen’ – hoewel X en Y in de openingsfase van de discussie als
proposities zijn aanvaard, zijn ze niet aanvaard omwille van hun propositionele inhoud maar
omwille van hun argumentatieve potentieel, dat in de argumentatiefase van de discussie te
gelde kan worden gemaakt. Ten derde verklaart onze analyse waarom het pro-argument X
en het tegenargument Y in Ducrots analyse verschillende gezichtspunten veronderstellen: in
onze analyse wordt X voorgesteld door de ene partij en Y door de andere partij. Ten vierde
maakt onze analyse duidelijk dat er een specifieke relatie is tussen die twee gezichtspunten
– de partijen die in onze analyse deze gezichtspunten vertegenwoordigen zijn opponenten
in één en hetzelfde geschil. Als een gevolg hiervan kan, ten vijfde, propositie Y niet alleen
als argumentatief relevant worden gekarakteriseerd, zoals in Ducrots analyse, maar tevens als
interactioneel relevant: de partij die voorstelt om propositie Y als een uitgangspunt te behandelen reageert immers op het voorstel van de andere partij om propositie X als een uitgangspunt te behandelen. Ten zesde verklaart onze analyse waarom het tegenargument Y in
Ducrots analyse het pro-argument X ‘overstemt’ – of op zijn minst neutraliseert (zie Snoeck
Henkemans, 1995: 285-286): omdat propositie X in onze analyse door partij A aanvaard
wordt terwijl die propositie een zeker argumentatief potentieel heeft voor het standpunt van
de andere partij, mag worden verondersteld dat de voorwaarde om tevens propositie Y als
uitgangspunt te aanvaarden door partij A wordt gesteld omdat hij aanneemt dat Y een minstens even groot argumentatief potentieel heeft ten faveure van zijn eigen standpunt als X
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ten faveure van het standpunt van de andere partij. Het zou nutteloos zijn een voorstel voor
een bepaald uitgangspunt te doen als dat een minder groot argumentatief potentieel had dan
het uitgangspunt waar het tegenover wordt gesteld.
5. Indicatoren van een causale argumentatie en van de reacties daarop
In deze paragraaf doen wij enkele observaties aangaande de zetten die een rol spelen in de
eigenlijke toetsingsprocedure. We concentreren ons daarbij op de zetten in de procedure die
van toepassing is als er een causale argumentatie van het type ‘van oorzaak naar gevolg’ naar
voren wordt gebracht.
In dit type causale argumentatie wordt gesteld dat een bepaalde toestand of gebeurtenis
tot de toestand of gebeurtenis zal leiden of heeft geleid die in het standpunt wordt vermeld.
De presentatie van zo’n argumentatie door de protagonist van het te verdedigen standpunt is
de eerste zet in de procedure. De antagonist kan in reactie hierop de argumentatie aanvaarden (1) of de argumentatie betwisten door (2) te vragen of de veronderstelde oorzaak de in
het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis wel veroorzaakt, (3) te vragen of de veronderstelde oorzaak niet eerder (of uitsluitend) een andere toestand of gebeurtenis tot gevolg
heeft dan de toestand of gebeurtenis die in het standpunt wordt vermeld en (4) te vragen of
de in het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis niet eerder (of zelfs uitsluitend) wordt
veroorzaakt door een andere dan de veronderstelde oorzaak.7 In zijn weerwoord kan de protagonist op een of meer van deze kritische vragen reageren. Hieronder staat het dialectische
profiel, waarin ‘S’ en ‘T’ de toestanden of gebeurtenissen zijn, ‘O’ en ‘U’ de veronderstelde
oorzaken, ‘=>’ ‘leidt tot’ betekent, ‘?/’ aan het begin van een formulering ‘Ik betwijfel of ’ en
‘?’ aan het eind van een formulering de vragende wijs:
(6)
(O8 &) O => S

1 P:		
2 A:
3 P:		

OK

?/(O => S)

O => T?		 U => S?

...

...		 ...

Er zijn heel veel uitdrukkingen die naar een causale relatie verwijzen. Deze uitdrukkingen
kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als indicator dienen van de zet waarin een causale
argumentatie wordt gepresenteerd (Snoeck Henkemans, 2001). Sommige uitdrukkingen benoemen de causale relatie expliciet, zoals ‘is de oorzaak van’, ‘heeft als effect’, ‘heeft tot gevolg’, ‘is een middel tot’, ‘maakt dat’, ‘leidt tot’, enzovoort. Andere uitdrukkingen verwijzen
impliciet naar de causale relatie, bijvoorbeeld doordat er een bepaald aspect van de causale
relatie wordt benoemd. Tot deze laatste groep behoren uitdrukkingen die een proces weergeven dat een bepaald resultaat produceert, zoals ‘opwekken’, uitdrukkingen die verwijzen
naar de plotselinge wijze waarop een bepaalde toestand of gebeurtenis tot stand is gekomen,
zoals ‘opeens’ en ‘in één klap’, uitdrukkingen die naar een toekomstig resultaat verwijzen,
zoals ‘zal voortbrengen’, ‘is een garantie voor’ en ‘is te verwachten dat’, en uitdrukkingen die
de onvermijdelijkheid van een bepaalde gebeurtenis benadrukken, zoals ‘noodzakelijkerwijs’.
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We geven slechts één voorbeeld om duidelijk te maken dat zo’n impliciete indicator toch
heel sterk indicatief kan zijn:
(7)

Plaatselijke bestuurders beginnen te sidderen als ze horen dat Zhu Rongji in aantocht
is. China’s nieuwe premier deinst er niet voor terug om incompetente ambtenaren op
staande voet te ontslaan. (...) In de Chinese politiek, die berust op prudentie en rechtheid in de leer, lijkt zo’n weinig subtiele aanpak een garantie voor een snelle val
(de Volkskrant, 18 maart 1998)

In dit voorbeeld neemt de schrijver het standpunt in dat Zhu Rongji’s politieke carrièrre
spoedig ten einde zal zijn. Hij verdedigt dat standpunt door te wijzen op Zhu Ronjgi’s harde
optreden tegen incompetente ambtenaren. Omdat de Chinese politiek berust op prudentie
en rechtheid in de leer, zal een dergelijke weinig subtiele aanpak volgens de schrijver onvermijdelijk leiden tot een snelle val.
De volgende zetten in het dialectische profiel betreffen de kritische vragen die in reactie op de causale argumentatie kunnen worden gesteld. Opmerkelijk is dat het niet zozeer
deze vragen zijn die men in de argumentatieve praktijk regelmatig aantreft, maar de negatieve
antwoorden op die vragen. Critici hebben er blijkbaar moeite mee een verschil van mening
op dit niveau ongemengd te houden. Een negatief antwoord op de eerste vraag zou zijn dat
de in het argument genoemde oorzaak de in het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis niet veroorzaakt. Uitdrukkingen die rechtstreeks of impliciet op een dergelijke negatieve
beantwoording kunnen wijzen zijn ‘leidt niet tot’ en ‘heeft niets te maken met’. Een voorbeeld:
(8)

Het is nooit bewezen dat je van roken kanker krijgt, zoon.

Op een soortgelijke wijze kunnen uitdrukkingen zoals ‘leidt juist/eerder tot’ en ‘is eerder de
oorzaak van’ een negatief antwoord op de tweede kritische vraag indiceren. Uitdrukkingen
die een indicatie kunnen vormen dat de derde kritische vraag negatief beantwoord wordt,
zijn ‘heeft een andere oorzaak’ en ‘wordt juist/eerder veroorzaakt door’.
In ons dialectisch profiel hebben wij de reactie van de protagonist op de kritische vragen
van de antagonist oningevuld gelaten. Een voor de hand liggende kandidaat voor zo’n invulling is uiteraard een reactie waarin in een subargumentatie op een of meer van de kritische
vragen een antwoord wordt gegeven of waarin het mogelijk al tot uitdrukking gebrachte negatieve antwoord van de antagonist wordt weerlegd. In de praktijk zal in de presentatie van
de argumentatie vaak al op de kritiek van de antagonist worden geanticipeerd. In geschreven teksten – of gesproken monologen – is dat zelfs de gewone manier van doen. Omdat er
geen antagonist beschikbaar is die in levenden lijve kritische vragen stelt of zelfs al negatieve
antwoorden geeft, zal zo’n antagonist door de schrijver of spreker zelf in de tekst moeten
worden opgevoerd. In elk geval spelen hierbij ten dele dezelfde soorten indicatoren een rol
als in dialogische situaties, maar er zijn ook specifieke indicatoren die met name een indicatieve functie kunnen vervullen in een argumentatieve monoloog.Voorbeelden zijn uitingen
die worden gebruikt om de lezer of luisteraar een tegenwerping in de mond te leggen, zoals
‘nu zult u zeggen dat’.
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6. Conclusie
In dit artikel hebben we laten zien hoe het opstellen van dialectische profielen van nut kan
zijn bij het identificeren van de zetten die in specifieke stadia van een kritische discussie
kunnen worden gedaan. Op grond daarvan kunnen de uitdrukkingen worden geïnventariseerd die mogelijke indicatoren van deze zetten zijn.Tot besluit willen we nog wijzen op een
andere heuristische functie die het opstellen van dialectische profielen kan hebben, namelijk
als hulpmiddel bij het identificeren van de verschillende vormen van strategisch manoeuvreren. Omdat strategisch manoeuvreren ook kan ontsporen, is het van belang de condities
te formuleren waaronder zulke ontsporingen zich kunnen voordoen. Daarvoor moeten eerst
de verschillende vormen van strategisch manoeuvreren worden geïdentificeerd waar die
condities aan gesteld moeten worden. Het ontwerpen van dialectische profielen kan hierbij
een nuttige rol spelen omdat elke zet in een dialectisch profiel de gelegenheid biedt om – in
retorische richting – strategisch te manoeuvreren. Het opstellen van een dialectisch profiel is
dus niet alleen een geschikt uitgangspunt voor een heuristiek om de zetten te identificeren
die in een bepaald discussiestadium dialectisch relevant zijn maar ook om de met die zetten
samenhangende vormen van strategisch manoeuvreren te identificeren die in een bepaald
discussiestadium opportuun zijn.
Noten
1
2
3

4

5

6
7

Het project ‘Argumentatieve indicatoren in het Nederlands’ werd gesubsidieerd door NWO (projectnr. 200-41012).
We willen Agnès van Rees alsmede de anonieme beoordelen van het Tijdschrift voor Taalbeheersing hartelijk bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel.
Met het (niet als technische term bedoelde) woord deliberatie beogen we dat specifieke deel van een kritische discussie aan te duiden waarin de discussianten beraadslagen – of onderhandelen – over de materiële en procedurele
uitgangspunten waarop zij zich voor de duur van de discussie vastleggen.
Na deze ronde zijn er allerlei voortzettingsmogelijkheden.Welke zich zal voordoen, hangt ten dele af van de reactie
van A in de eerste ronde. Als A P’s voorstel heeft aanvaard, is de betreffende deliberatie in feite voorbij en staat het P
en A vrij om te doen wat maar passend is in dit stadium van de discussie (P kan, bijvoorbeeld, een deliberatie initiëren over het als uitgangspunt aanvaarden van een andere propositie en A kan dat ook doen). Als A heeft geweigerd
P’s voorstel te aanvaarden, kan P het opgeven (opnieuw kunnen P en A dan doen wat in dit discussiestadium maar
passend is), maar P kan ook alsnog proberen te bewerkstelligen dat A propositie X als uitgangspunt aanvaardt en
A vragen waarom hij niet bereid is propositie X als uitgangspunt te aanvaarden. Het staat A dan vrij de gevraagde
toelichting te geven (die dan weer ter discussie kan komen te staan), maar hij is daar niet toe verplicht. Retorisch
gezien, kan het voor A uiteraard wel opportuun zijn om zo’n toelichting te geven. Het is immers algemeen bekend
dat er niet te discussiëren valt met iemand die zich niet op enig uitgangspunt wenst vast te leggen. Als A P’s voorstel
voorwaardelijk heeft geaccepteerd, kunnen soortgelijke voortzettingen plaatsvinden.
De mate van implicietheid van de communicatieve strekking van een taalhandeling is omgekeerd evenredig met
de mate van contextuele informatie die de analysator nodig heeft om de reconstructie van die strekking te kunnen
rechtvaardigen (Van Eemeren en Grootendorst, 1992).
Een verschil is wel dat in Ducrots analyse propositie Y niet eerst door partij A wordt voorgesteld maar gewoon
wordt gebruikt.
Deze vragen zijn gebaseerd op drie van de vier kritische vragen die in Van Eemeren en Kruiger (1985: 58)
worden geformuleerd. Hoewel het hier niet de plaats is om een nadere verantwoording van deze kritische vragen te geven, is de volgende korte toelichting misschien verhelderend: (2) is een vraag die de veronderstelde
oorzakelijke relatie als zodanig ter discussie stelt (“Hoe kom je er nu in vredesnaam bij dat je van roken kanker
zou krijgen?”), (3) en (4) kunnen als specificaties van (2) worden beschouwd. In (3) suggereert de antagonist
dat de vermelde oorzaak niet een voldoende oorzakelijke voorwaarde is om het genoemde gevolg te doen
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optreden: er zou ook een ander gevolg kunnen optreden dan het genoemde dat misschien zelfs onverenigbaar
is met het genoemde gevolg (zoals in “De mensen zouden je toch ook wel eens extra leuk kunnen vinden als
je af en toe een beetje onaardig tegen ze bent?” in reactie op “Ze hebben vast een hekel aan me, want ik ben
soms zo onaardig tegen ze”). In (4) suggereert de antagonist dat de vermelde oorzaak niet een noodzakelijke
oorzakelijke voorwaarde is om het genoemde gevolg te doen optreden: naast de genoemde oorzaak zouden
er ook, of zelfs alleen maar, andere oorzaken kunnen zijn die tot het genoemde gevolg leiden (zoals in “Schizofreen word je toch door genetische aanleg, niet door een kille moeder?” in reactie op “Die wordt nog eens
schizofreen, met zo’n kille moeder”). Zowel onder (3) als onder (4) kunnen uiteraard nog specifiekere vragen
worden geformuleerd waarin naar bepaalde nuances van de genoemde aspecten van het gestelde oorzakelijke
verband wordt gevraagd.
‘O’ kan in deze fase van een kritische discussie niet meer aan kritische toetsing bloot komen te staan, aangezien
‘O’ al in de openingsfase van de discussie door de betrokken partijen als gemeenschappelijk uitgangspunt is
aanvaard.
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De vraag na het antwoord
Herstelwerk in nieuwsinterviews

1. Inleiding1
Soms wordt een nieuwsinterview zelf
Samenvatting
nieuws. Pim Fortuyn is mede beroemd
geworden door de manier waarop hij zich
Als een interviewer in een nieuwsinterview geen
in interviews gedroeg. Zoals in maart 2003
of een onvoldoende antwoord krijgt op een vraag,
toen hij na een lijsttrekkersdebat Den
stelt de interviewer vaak een vervolgvraag die
Haag Vandaags Wouke van Scherrenburg
erop is gericht alsnog een bevredigend antwoord
afkapte met “ga toch koken”. Vaker echte krijgen. In dit artikel doen we verslag van
ter is het de interviewer die de spotlights
een conversatie-analytisch onderzoek naar zulke
haalt. In 1988 ondervroeg Dan Rather
vervolgvragen in een corpus van Nederlandse
presidentskandidaat George Bush Senior
nieuwsinterviews. Voor deze analyse maken
op zo’n agressieve manier dat de publieke
we gebruik van eerder conversatie-analytisch
opinie de kant van geïnterviewde koos.
onderzoek naar herstelwerk en post-expansies. We
Het omgekeerde overkwam Jeremy Paxmaken eerst een onderscheid tussen herstelwerk
man in 1997 nadat hij een confronterende
gericht op uitingen en herstelwerk gericht
vraag aan de toenmalige Britse minister
op sequenties. Vervolgens richten we ons op
van binnenlandse zaken Michael Howard
dit laatste fenomeen waarbij het te herstellen
maar liefst 13 keer opnieuw stelde teneinprobleem niet in een afzonderlijke uiting wordt
de hem een antwoord te ontlokken. Deze
gelocaliseerd, maar in de handelingsrelatie tussen
directe manier van interviewen bezorgde
uitingen, in dit geval de relatie tussen vraag en
Paxman de titel ‘Interviewer van het Jaar’2
antwoord. Uit de analyses komen twee typen
(Clayman & Heritage 2002).
post-expansie vragen naar voren. Het eerste
Over het opnieuw stellen van vragen
type behandelt het voorafgaande antwoord van
in nieuwsinterviews gaat ook dit artikel.
de geïnterviewde als de bron van het probleem;
In een analyse van een corpus van Nederhet tweede type doet hetzelfde met de daaraan
landse nieuwsinterviews viel ons op dat
voorafgaande vraag van de interviewer.
vragen niet alleen vaak opnieuw worden
gesteld, maar dat dat op systematisch verschillende manieren gebeurt. Met onze
analyse zullen we aansluiten bij de conversatie-analytische literatuur over herstelorganisatie en post-expansies in interactie (Schegloff,
Jefferson & Sacks 1977; Schegloff 1992, 1995; Mazeland 2003) om een onderscheid te maken
tussen vraagherhalingen die de geïnterviewde uitnodigen een problematisch antwoord te herstellen, en vraagherhalingen die zelf een eerdere problematische vraag herstellen.
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2. Het nieuwsinterview
Sinds midden jaren ’80 zijn nieuwsinterviews het onderwerp geweest van conversatie-analytische publicaties van onder andere Heritage (bijv. 1985), Greatbatch (bijv. 1988), Clayman (bijv.
1992), en samenwerking tussen deze onderzoekers zoals in Heritage & Greatbatch (1991) en
recent in de monografie over nieuwsinterviews van Clayman & Heritage (2002) waarin veel
van het onderzoek tot op dat moment wordt samengevat. Daarnaast publiceerde Jucker (1986)
een pragmatische studie over nieuwsinterviews terwijl het enige gespreksanalytische werk binnen het Nederlandse taalgebied tot nu toe werd verricht door Springorum (1991).
Uit al dit onderzoek blijkt dat deelnemers aan een nieuwsinterview een sterke oriëntatie
hebben op de activiteit van de interviewer (IR) als ‘vragen stellen’, en op die van de geïnterviewde (voor wie we de afkorting IE van het Engelse ‘interviewee’ zullen gebruiken) als ‘antwoord geven’. Met de term ‘oriëntatie op’ een handeling als vraag wordt binnen de conversatie
analyse verwezen naar het normatieve karakter van zulke deelnemersinterpretaties. Het zou
veel te simpel zijn om te beweren dat ‘interviewers vragen stellen’. In plaats daarvan zien we dat
deelnemers aan een interview handelingen van de interviewer als-het-even-kan behandelen als
een uitnodiging tot een respons. We zien dit bijvoorbeeld in fragment (1) naar aanleiding van
het debat over de regeringsverklaring van het kabinet Balkenende II. De IR vertelt dat minister
Zalm na het debat op z’n website heeft geschreven “Balkenende was in vorm” hetgeen door de
IE na een korte pauze wordt behandeld als een uitnodiging tot een respons.
(1) Twee Vandaag 13 juni 20033
Transcript door: Nicolette Immerzeel
IR = Ferry Mingelen
IE = Jan-Peter Balkenende
8 IR:	Ja ik geloof ook dat ie op z’n website had geschreven “Balkenende was
9		
in vorm”.
10		
(0.7)
11 IE:	.hh Nou ik denk dat eh het heel goed is gegaan niet alleen e::h >lettend
12		op< mezelf maar gewoon het ging om de presentatie van het kabinet,
13		
.hh
In navolging van Clayman en Heritage zullen we in dit artikel de term ‘vraag’ gebruiken
om naar zulke uitnodigingen tot respons te verwijzen, ook al kunnen die uitnodigingen op
heel verschillende manieren worden gedaan.
De IR in een nieuwsinterview is een professioneel journalist. De geïnterviewde heeft
een bepaalde relatie tot een recente gebeurtenis in het nieuws. Hij of zij is ofwel deelnemer
aan het recente nieuws, ofwel commentator van dat nieuws aan de zijlijn. Derde partij bij
het nieuwsinterview is het publiek. Dit wordt gevormd door luisteraars in de studio en/of
door luisteraars daarbuiten (televisiekijkers en radioluisteraars). Het publiek neemt niet deel
aan het nieuwsinterview, maar speelt wel een belangrijke rol, want elk nieuwsinterview is in
feite gericht tot het publiek zoals blijkt uit de wijzen waarop met name de bijdragen van de
IR worden gerealiseerd (Clayman & Heritage 2002).
Over het opnieuw stellen van vragen is in de literatuur over nieuwsinterviews weinig
geschreven. Dat wekt verbazing, juist omdat het eerder genoemde Paxman-Howard in90
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terview, met een 13 maal opnieuw gestelde vraag, geldt als een schoolvoorbeeld van een
confronterend interview. Clayman & Heritage noemen het als vorm van “aggressief vragen
stellen” (2002: 256), maar vinden het misschien zo evident waarom dit zo is dat ze er geen
verdere analyse aan wijden. Het Paxman-Howard interview komt niet voor in hun hoofdstuk over ‘confronterend vragen stellen’ (“adversarial questioning”) maar wordt geanalyseerd in
het hoofdstuk over ‘vraagvermijding’ (“answers and evasions”), maar dan uiteraard met speciale
aandacht voor de antwoorden van Howard (2002: 255-257).
Ons onderzoek gaat uit van een enge definitie van ‘nieuwsinterviews’. Ofschoon de
categorie ‘nieuwsprogramma’ niet eenduidig is, hebben we ons beperkt tot interviews in
de tv-programma’s NOVA, Twee Vandaag, Buitenhof en Netwerk en het radioprogramma De
Ochtenden4. ‘Praatprogramma’s’ zoals Barend en van Dorp, B&W, Andries Knevel, of Ivo Niehe
vallen daar buiten. Het corpus waarop onze analyses zijn gebaseerd bestaat uit ruim 40
nieuwsinterviews die op de Nederlandse radio of televisie zijn uitgezonden. De transcripten
van deze nieuwsinterviews zijn gemaakt door 25 studenten van de faculteit Letteren van de
Universiteit Utrecht en gecorrigeerd door de auteurs.
3. Herstelorganisatie en handelingssequenties
Een belangrijk organiserend principe van interacties is de handelingssequentie. Gespreksdeelnemers relateren hun uitingen aan elkaar als interactionele handelingen, vaak als ‘aangrenzende paren’ zoals het vraag-antwoord paar (Schegloff & Sacks 1973; Schegloff 1995)5.
Maar de organisatie van gesprekken als handelingssequenties gaat verder dan deze handelingsparen. Gespreksdeelnemers relateren niet alleen vragen aan antwoorden, maar ook het
ene handelingspaar aan het andere. Een vraag-antwoord paar kan bijvoorbeeld voorbereidend werk doen voor een ander vraag-antwoord paar, zoals “ben je vanavond thuis” kan
voorbereiden op de vraag “vind je het leuk als ik even langskom”.
Schegloff (1995) heeft voor alledaagse gesprekken laten zien dat sequenties bestaan uit
een basispaar dat kan worden voorafgegaan door een voorbereidende ‘pre-expansie’ en kan
worden gevolgd door een ‘post-expansie’, terwijl tussen de twee paardelen in een ‘insertieexpansie’ kan komen.Vaak zijn deze expansies zelf ook weer aangrenzende paren.
Deze organisatie kan worden geïllustreerd aan de hand van de volgende uitgebreidere
versie van fragment (1).
(2) Twee Vandaag 13 juni 2003
Transcript door: Nicolette Immerzeel
IR = Ferry Mingelen
IE = Jan- Peter Balkenende
1 IR:	Meneer Balkenende, vanochtend in de ministerraad eh hoorde ik (.) klonk
2		
er applaus aan het begin. (0.5) Waarom was dat ↑nodig.
3 IE:	.hh Nou eh was erg aardig van de heer Zalm, die als vice-premier even een 
4		
(.) punt van orde had en eh (.) complimenteerde met eh de eh >manier
5		
waarop< alles was gegaan tijdens het eh debat. .hh Eh en dat eh eh 
6		
ontmoette toen een groot applaus van de ministerraad >dat was een LEUK
7		
moment.<
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8
IR:	Ja ik geloof ook dat ie op z’n website had geschreven <“Balkenende was
9		
in vorm”>.
10		
(0.7)
11
IE:	.hh Nou ik denk dat eh het heel goed is gegaan niet alleen e::h >lettend
12		op< mezelf maar gewoon het ging om de presentatie van het kabinet,
13		
.hh
14
IR: °Ja°=
15
IE:	=het is de officiële <presenTATIE> .hh van een nieuwe regering aan
16		
het eh parlement, en we hebben onze boodschap denk ik heel helder
17		
kunnen overbrengen.=
18
IR:	=°Ja°. Maar voor iedereen was natuurlijk toch de vraag, (.) HOE doet
19		
ie het, want u heeft eh daar hoeven we eh toch niet >moeilijk over te
20		
doen< een aantal MINder sterke optredens gehad in het parlement .hh
21		
en het moest er nou maar weer ’s van komen dat het duidelijk was u de
22		
premier °was°< (.) H[è dat dat was toch zo?
23
IE:
[.hh		
24
IE:	Dat was >denk ik< een beetje de <(hypotheek)> eh met name ook
25		
onder eh onder journalisten, d’r [>wordt op een bepaalde manier-<
26
IR:
[Dat voelde u zelf niet zo
27		
[dat- dat het nou toch echt er van moest komen?
28
IE:
[N↑ou nee maar
In dit fragment stelt de IR de basisvraag in regel 18-22 en krijgt daarop een antwoord in regel 23-25. Daaraan vooraf zien we een pre-expansie die bestaat uit twee aangrenzende paren,
een vraag en antwoord in regel 1-7 en één in 8-17. Deze pre-expansie doet voorbereidend
werk voor de vraag in 17-21 door een context te construeren waarin gevierd wordt (en dus
niet vanzelf spreekt; regel 2: ”Waarom was dat nodig?”) dat Balkenende succesvol is in een
debat. Ook zien we dat de IR in reactie op het antwoord van het basispaar (23-25) een postexpansie initiëert (26-27) waarin hij ingaat op de suggestie in het antwoord, dat het beeld
van de zwakke parlementaire optredens van Balkenende vooral bij journalisten leeft.
De post-expansie voert hier herstelwerk uit ten aanzien van de eraan voorafgaande basissequentie. In de vraag wordt gezegd dat bij “iedereen” (18), dus niet alleen bij journalisten,
de vraag leefde hoe Balkenende het zou doen, en de vraag wordt afgesloten met een sterke
preferentie voor een ‘ja’ antwoord: “dat was toch zo?” (22). In dat licht is het antwoord van
Balkenende niet-geprefereerd, en het herstelwerk van de post-vraag is erop gericht alsnog
een geprefereerd antwoord te krijgen.
Het begrip ‘herstel’ suggereert al dat er een relatie bestaat met het andere herstelwerk
dat met name Schegloff heeft onderzocht onder de noemer repair (bijv. Schegloff e.a 1977;
Schegloff 19926). Inderdaad zijn er veel post-expansies die worden ingeleid door een repair
of een repair-initiatie, maar toch zijn die expansies van een ander type dan wat we zojuist in
fragment (2) hebben gezien, en waarover we het in dit artikel willen hebben. Een belangrijk
verschil tussen de herstelfenomenen die ‘repair’ worden genoemd, en de post-expansies in dit
artikel is het object van herstel. Kort gezegd: repairs herstellen uitingen, maar hier hebben
we het over het herstellen van sequenties.
Om deze sequentie-herstellende post-expansies theoretisch te plaatsen is het goed even
terug te kijken naar wat we al weten over uiting-herstellende repairs. In de conversatie92
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analytische literatuur wordt een dubbel onderscheid gemaakt tussen in de eerste plaats het
initiëren en het uitvoeren van herstel, en in de tweede plaats het herstellen van een probleem
in een uiting van jezelf of van de ander (Schegloff e.a. 1977).Vanuit dit perspectief kunnen we
de post-vraag in regel 26-27 analyseren als het initiëren (niet het uitvoeren) van het herstel
van een probleem van de ander. De post-vraag suggereert echter niet dat het antwoord van
Balkenende niet duidelijk is, zoals dat in fragment (3) het geval is bij een repair-initiatie van
het type NTRI (next turn repair initiation).
(3) De Ochtenden, 2003
Transcript door: Els de Groot
IR = interviewer
IE = Ab Klink
302 IE:
303		
304		
305 IR:
306 IE:
307		

en nu zie je al dat we veel forser moeten .hh e:h ↑maatregelen
moeten nemen dan .hh dat we dat voor geweest zouden zijn
en in negentienachtennegentig waren begonnen. .hh
U-u zegt wij, wat bedoelt u daarmee?
Nou, het huidige kabinet bedoel ik daarmee
en dus de °partijen° die zich daarmee vereenzelvigen

De post-vraag in regel 305 vraagt om verduidelijking van een verwijzing (het woord ‘wij’) in
het antwoord en localiseert daarmee het probleem in die uiting7. De post-vraag in regel 26-27
van fragment (2) suggereert daarentegen dat het antwoord problematisch is in relatie tot de vraag die
eraan vooraf ging. Het is namelijk een niet-geprefereerd antwoord en daarmee is, zoals Mazeland (2003: 94-96) het formuleert, het ‘project’ dat werd geïnitieerd door de vraag nog niet succesvol afgesloten. Het te herstellen probleem betreft dus de sequentie, de relatie tussen vraag en
antwoord, en niet slechts een aspect van het antwoord.
Zoals gezegd kan een uiting-herstellende repair zijn gericht op herstel door de gesprekspartner zoals hierboven, maar hij kan zich ook bezighouden met een herstel door de spreker zelf.
Dat kan worden gedaan in dezelfde beurt als waarin de fout wordt gemaakt, zoals het herstellen
van een verspreking, maar belangrijk voor onze analyse is het zelf-herstel in derde positie. Met de
term ‘derde positie’ wordt verwezen naar sequenties van opeenvolgende handelingen die bestaan
uit een aantal structurele posities zoals:
positie 1: vraag
positie 2: antwoord
positie 3: ………
De derde positie8 volgt dus op de handeling in positie 2. En net als we zojuist zagen met het initiëren van ander-herstel, kunnen we ook bij het zelf-herstel in derde positie weer een onderscheid
maken tussen de uiting-herstellende (‘derde-positie repair’, Schegloff 1992) en sequentie-herstellende post-expansie. Een voorbeeld van het eerste fenomeen zien we in het volgende fragment.
(4) Buitenhof, 12 september 2003
Transcript: Marieke Hoefakker
IR: Paul Witteman
IE: Cees Smaling
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160
IR: U was daardoor geraakt door die opmerking.=
161
IE: =Uhhm nou ja, ik word er minder door geraakt dan deg162		
degeen die de uitspraak doet en leken me niet te getuigen
163		
van .hh buitengewone deskundigheid op dat fron[t.
164
IR:						
[Nee
165		
ik bedoel met geraakt dat u er boos over was.
166
IE:	Ja ik ben er boos over, omdattie .hh op de rand van kwaadaardigheid is.
Met de ‘derde-positie repair’ in regel 164-165 wordt de uiting van positie 1 hersteld, omdat
de gesprekspartner in positie 2 (161-163) zo heeft gereageerd dat de spreker van positie 1
duidelijk is geworden dat er een probleem was met zijn uiting in positie 1. De ambiguïteit
van het woord ‘geraakt’ zorgt ervoor dat de IE het anders interpreteert dan de IR had bedoeld. Het derde-positie herstel wordt ook wel “misverstandrepair” genoemd (Mazeland
2003: 171).
Maar zelf-herstel in derde-positie kan ook een sequentie-herstellende post-expansie zijn.
Zoals boven gezegd, is dat zelf-herstel dan gericht op het herstellen van de sequentie, en niet
alleen de vraag zoals in fragment (4). In zo’n geval herstelt de IR zijn vraag wanneer het
antwoord van de IE duidelijk maakt dat de eerste vraag niet tot een succesvol verloop van
de sequentie leidt.We zien analoog aan het onderscheid tussen NTRI en ‘derde-positie herstel’, ook bij sequentie-herstel het verschil tussen herstel-initiatie en zelf-herstel, maar dan in
beide gevallen gericht op het herstellen van de sequentie, niet van een afzonderlijke uiting.
In het eerste geval oriënteert de post-vraag zich op een problematisch antwoord dat herstel
behoeft. De post-vraag is dan een herstelinitiatie. In het tweede geval echter oriënteert de
opnieuw gestelde vraag zich op een problematische vraag in positie 1. Dan is de post-vraag
zelf het herstel. Zo krijgen we de woordspelige paradox dat het bij het eerste type gaat om
het her-stellen van de vraag, terwijl het bij het tweede type gaat om herstellen.
Deze twee typen post-expansies willen we hieronder illustreren. In sectie (4) gaan we
in op het her-stellen van een vraag, met andere woorden de post-vraag die is gericht op het
herstellen van een antwoord. In sectie (5) behandelen we de veel kleinere categorie van
vraag herstellen.
4. De post-vraag als herstelinitiatie
Als een IR geen of geen adequaat antwoord op zijn vraag krijgt, kan hij de mogelijkheid
voor de IE creëren alsnog adequaat te reageren. De IR doet dit door een herstel van het
antwoord te initiëren. Bij dit verschijnsel is de post-vraag van de IR georiënteerd op een
probleem in het daarvoor gegeven antwoord van de IE, dat onvolledig of onbevredigend is
in relatie tot de vraag. Bovendien gaat de IR in zijn vraagherhaling op zoek naar hetzelfde
antwoord van de IE. De interviewer blijkt in zijn herstelinitiaties verschillende typen problemen te onderscheiden, namelijk niet gegeven antwoorden, en onvolledige of onduidelijke
antwoorden. Deze tweedeling nemen wij over in de bespreking van herstelinitiëringen.
4.1 Het antwoord is niet gegeven. De meest in het oog springende manier voor de IR om
een vraag nogmaals te stellen, is identieke vraagherhaling. Na een onvolledig of onbevredigend antwoord van de IE herhaalt de IR letterlijk de woorden van zijn oorspronkelijke vraag
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en gaat daarmee op zoek naar hetzelfde antwoord (vgl. het Paxman–Howard interview) 9.
Toch komt dit in ons corpus nieuwsinterviews niet één keer voor. Het dichtst erbij komt
Ferry Mingelen in een NOVA interview met premier Balkenende. In het gesprek komt
de op handen zijnde benoeming van Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal van de
NAVO ter sprake. De IR stelt in regel 3 de vraag “kunt u zonder hem?”. De IE antwoordt
niet met ja of nee. Na dit antwoord van de IE stelt IR zijn vraag nogmaals (regel 9).
(5) NOVA, september 2003
Transcript door:Yoni Siemons
IR = Ferry Mingelen
IE = Jan Peter Balkenende
1 IE:	u kent eh:h we hebben steeds al gezegd Nederland heeft niet de kandidaat op
2		
en we zien wel.
3 IR: Kunt u zonder hem?
4 IE:
ehh ik vind minister de Hoop Scheffer een uitstekende minister van buitenlandse
5		
zaken, belangrijk iemand=
6 IR: Ja=
7 IE:
die ook nodig is bij de voorbereiding van het voorzitterschap van de europese unie,
8 		
.hh. en ik werk heel plezierig met hem samen.
9 IR: kunt u kzonder hem?
10 IE: 	ik kan eh:h ook K’h’ZELde but eeh het nodige intenationale contacte h ook hij
11		
heeft(?)‘lachend’(...)ik werk heel graag met hem samen.
12 IR: goed ehh nou dat was het ik dank u ↓wel↓. .hh.
De IR herhaalt zijn vraag ‘kunt u zonder hem?’ (regel 3) bijna letterlijk in dezelfde woorden
‘kunt u kzonder hem?’ (regel 9). Het enige verschil is de toegevoegde klank /k/, die gehoord
kan worden als het lexeem ‘ook’. Met deze vrijwel identieke vraag creëert hij voor de IE de
mogelijkheid om opnieuw te reageren en gaat hij op zoek naar hetzelfde antwoord, namelijk
‘ja’ of ‘nee’.
De vraagherhaling kan ook expliciet worden benoemd. De IR geeft aan dat hij geen
antwoord heeft gekregen op zijn vraag en dat hij hem daarom nog een keer stelt. In het televisieprogramma Netwerk is minister Gerrit Zalm van financiën te gast om te praten over
zijn begroting. De IR stelt een vraag (regel 5), constateert na het antwoord dat dat “geen
antwoord op mijn vraag” is (regel 9), en leidt zijn vraagherhaling in met een expliciete verwijzing naar de eerdere vraag (“ik vroeg”, regel 11).
(6) Netwerk, september 2003
Transcript door: Liselot v.d. Bosch
IR = interviewer
IE = minister Zalm
1 IE:	Ik dacht dat dat nu e:h bij bij mocht d’r nu nog eens een keer
2		
een minister vertrekken dat dan die korte wa[chtgeldperiode die
3 IR:
[haha (.)
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4 IE:
korte wachtgeldperio[de telt.
5 IR:
[ Ja ligt dat in de ↑planning?
6 IE:
Ja nee ik hou daarzelf [ik hou daar zelf persoonlijk niehht zo’n rekening mee [dus
7 IR:
[Ja dat je juist niet op
[nee
8 IE:
ik heb het niet zo gecheckt.
9 IR: Du-dus dat ja is geen antwoord op mijn vraag (.)begrijp ik.
10 IE:
’T volgens mij hebben we dus eh iets eh=
11 IR:	=huhuh Nee maar ik vroeg van eh ligt het in de planning dat er iemand vertrekt.
12 IE:
Nee nee nee nee [nee
13 IR:
[Nee nhhee maar voor alle misverstan[den
14 IE:	
[Jaajaja jaaja huhuh
15		
ok nee hoor d’r gaat niemand weg.
De herhaalde vraag is vrijwel identiek aan de oorspronkelijke. Behalve dat er zoals gezegd
een herhalingsaankondiging aan wordt toegevoegd, wordt ook de anafoor (regel 5: “dat”) uit
de oorspronkelijke vraag ingevuld (regel 11: “dat er iemand vertrekt”).
Een vergelijkbare herstelinitiatie zien we in het volgende fragment, waarin interviewster
Clairy Polak de burgemeester van Groningen, Jacques Wallage, vraagt over de allochtonenspreiding in steden. In regel 1 stelt de IR een open vraag. Na het antwoord van de IE, spreekt
de IR uit dat ze het antwoord op haar vraag mist (regel 8). Vervolgens stelt ze haar vraag
opnieuw. Ze gaat op zoek naar hetzelfde antwoord en creëert voor de IE de mogelijkheid
om dit alsnog te formuleren.
(7) NOVA, 11 september 2003
Transcript door: Linda de Groot
IR = Clairy Polak
IE = Jacques Wallage
1 IR: Wat↑vind u van de rol van uw eigen partij, daarin in R[otterdam?
2 IE:		
[Nee in zijn algemeenheid
3		
uh dein ik niet op de op de tijdgeest mee maar proberen um een beetje te vormen
4		die tijdsgeest. Daar hoort bij dat je tegen mensen zegt (.) dat menging wijken
5		noodzakelijk is, maar dat we het moeten doen op een bij de democratie passende
6		manier, en dat is dus niet (.) dat je sommige aanwijst en zegt jij mag hier niet
7		meer ↓wonen ji[j moet weg, dat is dus
8 IR:	
[Nou mis ik hierin het antwoord op mijn vraag, wat vindt u van
9		
de rol van de partij van de arbeid, deinst die [dus ook mee op de tijdgeest,
10 IE:	
[Nou daar zit diezelfde spanning bij.
De verbinding die de eerste vraag legt tussen de PvdA en de IE (“uw eigen partij”) wordt
geherformuleerd als een minder confronterend “de partij van de arbeid” (regel 9). Ook geeft
de IR een ‘formulering’ van het antwoord van de IE: “deint die dus ook mee op de tijdgeest”.
In een interview met de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen in het televisieprogramma Buitenhof, initieert Rob Trip een antwoordherstel door een deel van zijn vraag te
herhalen. Het gesprek gaat over de pardonregeling van minister Verdonk. In regel 45-46 stelt
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de IR een vraag, die uit twee delen bestaat. Hij vraagt of de IE mee gaat collecteren en hij
geeft daarop een toelichting.
(8) Buitenhof, 14 september 2003
Transcript door: Fleur van der Vet
IR = Rob Trip
IE = Job Cohen
45 IR: 	Eh ja en gaat u mee collecteren, suggestie van het CDA om om mensehh met wat
46		
geld terug te sturen?
47 IE:
Nou ja dat zijn allemaal ik vind dat ja ik vind dat dus allemaal weer een eh ik ben
48		
er overigens voor om mensen wel met wat geld ook terug te sturen dat maakt t
49		
veel m ook ook dat is iets wat het makkelijker maakt ommeh om terug te gaan ja.
50 IR: Maar collect↑eren,
51 IE:
Nou ja ik vind dat weer een beetje eh een een een omweg.
De IE gaat in regel 47-49 in op de toelichting maar geeft geen antwoord op de vraag. De
herstelinitiatie verwijst terug naar de oorspronkelijke vraag met ‘maar’.
We besluiten deze sectie met een voorbeeld waaruit blijkt dat de IE een post-vraag (hier
in de vorm van een ‘formulering’, een metakarakterisering van IE’s antwoord) ook als een
ander type interactionele handeling dan een herstelinitiatie kan behandelen. Dit gebeurt als
IR Jeroen Pauw in NOVA Edwin de Roy van Zuydewijn interviewt, (toen nog) de echtgenoot van prinses Margarita.
(9) NOVA, 24 juni 2003
Transcript door: Maria Snoek
IR = Jeroen Pauw
IE = Edwin de Roy van Zuydewijn
1 IE: 	Ik denk dat voor heel veel mensen ’t veel problemen oplost zouden worden, °als
2		
dat zou gebeuren°=
3 IR: =°Jah, vod’ voor wie dan? Bijvoorbeeld?°
4 IE:
°ach°
5		
(4.6)
6 IR: E::h gooit ‘m ↑op maar u schiet ‘m niet in?
7 IE:
°Nee.°
8 IR: °e[h(haha)
(h)Nee°
9 IE:
[vanavond niet.
Na een minimaal antwoord in regel 4 produceert de IR in regel 6 een constatering: “E::h
gooit ‘m op maar u schiet ‘m niet in?”. De IE had dit kunnen behandelen als een uitnodiging
om zijn antwoord uit te breiden, maar in plaats daarvan behandelt hij het als een formulering
die hij bevestigt: “Nee vanavond niet” (7-9).
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4.2 Het antwoord is onduidelijk. IR’s initiëren niet alleen een antwoordherstel wanneer het
antwoord niet gegeven wordt, maar ook wanneer het antwoord onvolledig is, of onduidelijk in relatie tot de vraag. Onderstaand fragment uit het eerder aangehaalde interview van
Clairy Polak en Peter Rehwinkel, staatsrechtgeleerde en kenner van het Koninklijk Huis, is
hier een voorbeeld van. Als de IE in zijn antwoord de formulering ‘een kern van waarheid’
gebruikt (regel 10), herhaalt de IR deze formulering op zoek naar een uitleg van dit deel
van het antwoord (regel 11):
(10) NOVA, 13 februari 2003
Transcript door: Maria Snoek
IR = Clairy Polak
IE = Peter Rehwinkel
1 IR:	°Elle:nde allemaal over onechte kinderen gesproken°, (.hh) nou Margarita
2		> wan’ daar gaan we het ook over hebben, daar hebben we het over,< die eh
3		klaagt nu dat ze gedw gedwarsboomd is door ’t eh (.hh) door de koninklijke
4		familie, dat ze haar man hebben zwartgemaakt, (.hh) dat zij en haar man
5		afgeluisterd zijn, dat d’ dossiers van de sociale dient belastingdienst gelekt zijn,
6		
(.hh) >post is onderschept, ze suggeert dat haar tante Beatrix daar< alles van af
7		
wist, gelooft u haar?
8		
(0.9)
9 IE: 	>Nah d’r is hier wel wat aan de hand< (.hh) eh en ik denk dat er ook wel een
10		
kern van waarheid eh in ‘t verhaal zal zitten.
11 IR: °Een kern van waarheid°
12 IE: 	Een kern van waarheid, eh maar >he’ probleem zal zijn dat we de het verhaal
13		van de andere kant nooit eh horen, want wat ik begrijp is dat de koninklijke
14		familie dr dus voor kiest om te blijven bij de verklaring zoals die is gisteren is<
Met de post-vraag in regel 11 behandelt de IR het antwoord als te kriptisch en nodigt ze de
IE uit om de frase ‘kern van waarheid’ in dit antwoord verder uit te leggen.
Een vergelijkbare post-vraag gericht op verduidelijking zien we in een interview van
André Zwartbol met minister-president Balkenende over de onenigheid tussen CDA en
PvdA tijdens de kabinetsformatie. Ook hier wordt een element uit het antwoord als te kriptisch behandelt, maar anders dan in fragment (10) stelt hier de IR zelf een mogelijke uitleg
voor.
(11) Twee Vandaag, 11 april 2003
Transcript door: Mieke Pelt
IR = André Zwartbol
IE = Jan Peter Balkenende
4 	IR: Tien weken? Dat had u echt nodig om d’r achter te komen?
5 IE:
Misschien als je nog es terug kijkt in het hele proces hadden we dat mechaniek
6		van agree to disagree eens zijn waarover je het oneens bent,
7 IR: hmhm
98

De vraag na het antwoord

8 IE: 	daar hadden we misschien eerder consequenties aan [moeten ve[rbinden
9 IR:
[ ja
[ja
10 IR: .hh Maar dat betekent dus eigenlijk u zegt van bij dat Irak debat had ik gewoon
11		
moeten zeggen “we moeten ermee stoppen”.
12 IE:
.hh Toen was wel de hoop om eruit te komen,
Na het antwoord van de IE in regels 5-8, doet de IR een post-vraag in de vorm van een
‘formulering’ van dat antwoord waarin hij laat zien welke mogelijke interpretatie er van het
antwoord te maken is (10-11). De IE is in zijn antwoord meegegaan met de suggestie van
de IR dat de besprekingen tussen CDA en PvdA geen 10 weken hadden hoeven duren. In
de post-vraag probeert de IR het “eerder” (regel 8) uit het antwoord nader gespecificeerd
te krijgen door het Irak debat te noemen als een mogelijk moment waarop Balkenende had
kunnen constateren dat het niet ging lukken.
5. De post-vraag als herstel
Hier bespreken we de tweede en numeriek gezien kleinste categorie, het herstellen van een
vraag. Hiervan is sprake wanneer een IR een vraag herformuleert naar aanleiding van een
antwoord dat geen geprefereerd vervolg was. In alle gevallen in ons corpus waren dat antwoorden waarin IEs zeiden dat zij deze vraag niet konden of wilden beantwoorden.
We zien dat in fragment (12). In het actualiteitenprogramma NOVA interviewt Jeroen
Pauw de voorzitter van de raad van bestuur van Essent, Michiel Boersma. Essent is de eigenaar van de Amercentrale in Geertruidenberg, waar zich in de stoomketel een ongeluk
voltrokken heeft.
(12) NOVA, 1 oktober 2003
Transcript door: Lies van Roessel
IR = Jeroen Pauw
IE = Michiel Boersma
1 IR: Ja .hh ehm (.) strikt genomen is Essent niet verantwoordelijk hè?
2 IE:
.hh Nou ik wil me eigenlijk over die vraag eh: vanavond niet uitlaten.
3 IR:	°Goed° mag ik het dan ↑anders aan u vragen (.) voelt u zich verantwoordelijk.
4 IE:	.hh Eh:: ik ben hier ge↑weldig bij betrokken, (.) Essent heeft zich als zodanig een
5		
hele grote betrokkenheid uitgesproken.
De IR stelt in het begin van dit fragment een ja/nee-vraag. Hij maakt van een stelling een
vraag door het gebruik van de tag question “hè” (regel 1). De IE zegt dat hij op dat moment
(“vanavond”) geen antwoord wil geven op die vraag (regel 2).Vervolgens kondigt de IR een
geherformuleerde vraag aan (“mag ik het dan ↑anders aan u vragen”, 3) en herformuleert
de IR zijn oorspronkelijke vraag op twee aspecten. Hij vraagt niet meer ‘of Essent verantwoordelijk is’, maar of IE (“u”) zich ‘verantwoordelijk voelt’. Met deze herformulering toont
de IR een oriëntatie op de mogelijke juridische implicaties van een antwoord op de eerste
vraag en de impliciete verwijzing daarnaar in het antwoord in regel 2. In regel 3 is sprake
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van een zelf-herstel door de IR van de in regel 1 gestelde vraag. De vraag wordt zodanig
opnieuw geformuleerd dat de IE niet meer gedwongen is om zich formeel aansprakelijk te
stellen dan wel vrij te pleiten.
Een tweede voorbeeld zien we in het volgende fragment uit een ‘gesprek met de minister president’. In dit interview heeft de IR zojuist de uitzending van Peter R. de Vries aan
de orde gesteld waarin onthullingen zijn gedaan over de relatie tussen top-crimineel Klaas
Bruinsma en Mabel Wisse-Smit, op dat moment de verloofde van prins Johan Friso. Premier
Balkenende bevestigt in regel 19 dat hij een video van die uitzending heeft gezien waarna
de IR vraagt: “wat vond u ervan?” (regel 20).
(13) Twee Vandaag 3 oktober 2004
Transcript door: Corrie van Persie
IR = Tijs van de Brink
IE = Jan-Peter Balkenende
19 IE:
20 IR:
21 IE:
22		
23 		
24		
25 IR:
26		
27 IE:
28 IR:
29 IE:
30		
31		
32		
33 IR:
34 IE:
35		
36 IR:
37 IE:
38		
40 IR:
41		
42
43 IE:

Ik heb eh de video wel gezien °ja°.
Ja, wat vond u ervan?
Nou laat ik niet te veel over de inhoud e:h zelf zeggen van eh van de uitzending
want u weet dat er vragen zijn gesteld vanuit de 2e kamer eh over eh mevrouw
Wisse-Smit (.) eh en ik zal dat op een zorgvuldige manier gaan doen dus ik denk
dat het nu beter is om nu niet in te gaan op de inhoud van een documentaire.
Nee, maar die vragen die gaan eh over de aard van de relatie tussen meneer
Bruinsma en mevrouw Wisse-Smit daar ging die uitzending nou ook juist over.
Ja
Zaten er in deze uitzending eh antwoorden op die vraag?
Nou ik g ga me zo uiteraard /niet uitlaten over de inhoud ervan want dat
betekent eh dat ik niet vooruit wil lopen op de vragen die ik aan de kamer
moet ge/ven, er zijn eh door mevr. Kalsbeek van de PVDA-fractie en (.) van
de kant van de LPF vragen aan me gesteld, .hh
Ja
en dat betekent dat eh wat natuurlijk (.) gisteren naar voren is gekomen, hangt
ook weer samen met die vragen die aan het parlement zijn gekomen. .hh
Ja
En dat betekent dat eh de discussie nu moet verlopen via een ordentelijke (.)en
zorgVULdige beantwoording van de vragen vanuit de tweede kam[er.
					
[Ja,
laat ik u dan iets anders vragen.
Heeft u in de uitzending iets nieuws gezien wat u nog niet wist?(.)
Nou, dat is hetzelfde verhaal eh ik ga (dat) niet eh op in eh eh

Net als in fragment (12) zien we in dit fragment dat de IE in reactie op de vraag zegt dat
hij deze vraag niet wil of kan beantwoorden. In regel 21-24 geeft de IE daarvoor de reden
dat hij over deze kwestie nog kamervragen moet beantwoorden. Vervolgens herformuleert
de IR zijn oorspronkelijke vraag door hem te specificeren: “Zaten er in deze uitzending eh
antwoorden op die vraag?” (regel 28). Maar ook op deze vraag krijgt hij hetzelfde antwoord:
vanwege de liggende kamervragen wil de IE hierop geen antwoord geven10.Vervolgens zien
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we de IR een tweede herformulering van zijn vraag doen in regel 42 (in regel 41 ingeleid
als een vraag naar “iets anders”). En ook deze vraag treft hetzelfde lot: de IE noemt dit “hetzelfde verhaal” en zegt dat hij er niet op in zal gaan (regel 43).
De interactie over dit topic stopt niet in regel 43, zoals hij ook niet in regel 19 begon.
Inclusief de pre-expansie van regel 1 tot 19 wordt dit topic 155 transcriptregels lang gecontinueerd. In vervolg op bovenstaand fragment gaat de IR door met herformuleringen van de
vraag of er nieuwe feiten zaten in de uitzending van Peter R. de Vries, om vervolgens over te
gaan op vragen over de tijd die het de premier kost om de kamervragen te beantwoorden en
de mogelijke implicatie daarvan dat er nog veel onbekend is. Al deze vragen worden door
Balkenende gepareerd met verwijzing naar de kamervragen totdat het topic wordt afgesloten
op de volgende wijze:
(14) Twee Vandaag 3 oktober 2004
Transcript door: Corrie van Persie
IR = Tijs van de Brink
IE = Jan-Peter Balkenende
150
151
152
153
154
155

IR:
IE:
IR:
IE:
IR:

Ook daar wilt u niks over zeg[gen?
[Nee maar die, dat is feitelijk een vraag die 		
samenhangt met eh de beantwoording van de kamervrag[en
[OK
dus dat kunnen we beter maar niet doen.
Houden we erover op.

Het laatste fragment dat we zullen bespreken komt uit een radiointerview van IR Aart
Zeeman met SP-kamerlid van Bommel over afluisterapparatuur in de woning van prinses
Margarita. In dit fragment is de IE in eerste instantie niet zo expliciet als in (12), (13) en (14)
over het niet willen/kunnen beantwoorden van de vraag. Ook zien we in dit interview een
combinatie van de twee herstelprocedures die we in dit artikel bespreken: na twee vraagherstellen initieert de IR tenslotte een antwoordherstel.
(15) Met het oog op morgen, 10 maart 2003
Transcript door: Katja Wingelaar
IR =Aart Zeeman
IE = Van Bommel
1 IR: =Hoe aannemelijk >is het< dat eeh mocht het waar zijn de
2 		
BVD daarbij betrokken is.
3 IE:
eh Dat vin ik op dit moment moeilijk in te schatten. Ik
4 		
ben ook in afwachting van de brief van de minister president
5 		
.hh eh en ik hoop dat er op al die vragen nou eens eindelijk
6		
antwoord komt.=
7 IR: =Maar heeft u ook het rapport van dat eh bedrijf bijvoorbeeld
8 		
gezien?
9 IE:	Daar kan ik op dit moment niet op ingaan. ik moet mijn bron
10 		
beschermen. maar het is bovendu- bovendien nu aan de minister
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11 		
president om vol[ledige openheid
12 IR: 		
[Maar waarom kunt u dan niet gewoon zeggen of u
13 		
dat14 IE:
Nou omdat het nu aan de minister president is om eindelijk
15 		
eens openheid van zaken te geven.
16 IR: Maar (.) sluit u uit eh laten we zeggen gezien wat er allemaal
17 		
gebeurd is dat de BVD tot zoiets in staat is geweest.=
18 IE:
=Ik sluit op dit moment helemaal niets uit.
Aan het begin van dit fragment stelt de IR een vraag naar de betrokkenheid van de BVD
bij het afluisteren van prinses Margarita (regel 1-2). De IE antwoordt dat hij hoopt dat op
die vragen een antwoord komt en zegt daarmee impliciet dat hij dat antwoord dus niet kan
geven. Daarmee behandelt hij de vraag in regel 1-2 als een verzoek om informatie en niet
als een verzoek om een inschatting.Vervolgens herformuleert de IR zijn vraag (regel 7-8), en
krijgt daarop de expliciete afwijzing “daar kan ik op dit moment niet op ingaan” (regel 9).
Anders dan in bovenstaande fragmenten (11), (12) en (13) is deze expliciete afwijzing
hier geen reden voor de IR om zijn vraag nog een keer te herformuleren. Met zijn volgende vraag behandelt de IR de afwijzing als niet acceptabel. “Maar waarom kunt u dan niet
gewoon zeggen of u dat-“ (regel 12-13) localiseert de oorzaak van het niet slagen van de
sequentie in het antwoord (‘u hoeft alleen maar gewoon x te zeggen’) en niet in de daaraan voorafgaande vraag. Hetzelfde zien we in de laatste vraag (regel 16-17) die is gericht op
hetzelfde antwoord als de vraag waarmee dit fragment begon. De IR maakt in zijn laatste
vraag gebruik van een omkering van de eerste: van ‘hoe aannemelijk is het dat x’ naar ‘sluit
u uit dat x’.
We zien dus enerzijds dat het vraagherstel in derde positie in ons corpus altijd reageert
op een terugwijzing van de vraag door de IE met ‘ik kan/wil deze vraag niet beantwoorden’. Maar tegelijk laat het laatste voorbeeld zien dat zo’n terugwijzing niet noodzakelijk
tot vraagherstel leidt. De IR kan ook besluiten de terugwijzing niet te accepteren en het
initiatief nemen tot een antwoordherstel.
7. Conclusies
In deze laatste sectie willen we twee aspecten van de uitgevoerde analyse naar voren halen.
In de eerste plaats is dat het fenomeen van de sequentie-herstellende post-expansies. In de
tweede plaats is dat het gebruik van dit fenomeen in nieuwsinterviews.
In dit artikel hebben we laten zien dat we bij het analyseren van herstelwerk een onderscheid kunnen maken tussen herstelwerk dat is gericht op problematische uitingen, en
herstelwerk dat is gericht op problematische sequenties. In het eerste geval is er sprake van
een uiting die niet goed is verstaan of begrepen, terwijl in het tweede geval sprake is van een
niet-succesvolle handelingssequentie. Het probleem ligt daar niet in de individuele uitingen,
maar in de handelingsrelatie tussen deze uitingen. In het geval van nieuwsinterviews kan sequentieherstel worden geïnitieerd wanneer een vraag niet door een geprefereerd antwoord
wordt gevolgd. Het herstel wordt uitgevoerd in de vorm van een post-expansie van de nietsuccesvolle sequentie. In onze nieuwsinterviews begint deze post-expansie altijd met een
vraag die we daarom post-vraag hebben genoemd: de vraag na het antwoord.
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Net als bij uiting-herstel zien we bij sequentie-herstel een dubbel onderscheid tussen
enerzijds het initiëren en het uitvoeren van herstel, en anderzijds tussen problemen die worden
toegewezen aan de ander, of aan de spreker zelf. Daarbij moet wel worden aangetekend dat
een sequentie natuurlijk alleen volledig kan worden hersteld door een nieuwe sequentie,
hetgeen handelingen van meer dan één deelnemer impliceert. Het uitvoeren van sequentieherstel kan dus nooit het werk zijn van één deelnemer. Wel zagen we in onze nieuwsinterviews het verschil tussen post-vragen die het herstel van een antwoord initiëren, en postvragen die zelf het herstel van een eerdere vraag uitvoeren. We hebben dat aangeduid als het
verschil tussen het her-stellen, en het herstellen van een vraag.
In nieuwsinterviews kan sequentieherstel door IRs worden geïnitieerd als IEs een onbevredigend antwoord geven. In die zin is sequentieherstel een middel voor IRs om geen
genoegen te nemen met bijvoorbeeld ontwijkende antwoorden van IEs en IEs uit te nodigen (of uit te dagen) met een ander antwoord te komen. De twee herstelprocedures die we
hebben besproken zijn verschillende middelen die een IR voor dit doel kan inzetten. En de
manier waarop deze middelen werken is ook verschillend.
Met een herstel-initiërende post-vraag behandelen IRs het eraan voorafgaande antwoord
als niet bevredigend en vragen zij de IE dezelfde vraag bevredigender te beantwoorden. Met
deze herstelprocedure gaat een IR dus recht af op het doel, het beantwoord krijgen van een
bepaalde vraag. Met een herstel-uitvoerende post-vraag daarentegen, nemen IRs genoegen
met het gegeven dat de eerdere vraag niet bevredigend kon worden beantwoord. Maar ze
accepteren niet dat over dit topic geen bevredigend antwoord wordt gegeven. Ze stellen een
nieuwe (herstelde) vraag over hetzelfde topic om een bevredigender antwoord te genereren.
Anders dan de recht-op-het-doel-af herstelinitiërende post-vraag, lijkt de herstel-uitvoerende post-vraag dus meer op een ‘omsingeling’. De IR gaat met zulke post-vragen na welke
vraag over dit topic wel een bevredigend antwoord oplevert. Lukt het niet vanuit de ene
hoek, dan wordt het vanuit een andere hoek geprobeerd.
De 13 maal herhaalde vraag van IR Jeremy Paxman waarmee we dit artikel begonnen
is een duidelijk voorbeeld van een serie herstelinitiërende post-vragen. In potentie is deze
vorm van sequentieherstel ook de meest confronterende manier van interviewen omdat
deze vorm de niet-acceptatie van het antwoord impliceert.Tegelijk zien we dat de voorbeelden van dit type post-vragen uit ons eigen corpus beduidend minder confronterend werken
dan in het Paxman interview. De voorbeelden in ons artikel laten zien dat het verschil tussen
de twee typen herstelprocedures niet automatisch een verschil betekent in mate van confrontatie. Eerder lijken de post-vragen vaak bij te dragen aan een interactie die IR en IE niet
alleen opvoeren om het publiek te informeren, maar ook om het publiek te vermaken.
Noten
1	Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op de Bachelorscriptie van Marjon Waller, getiteld: Herhalen of herformuleren? Een conversatieanalytisch onderzoek naar de verschillende vormen van vraagherhaling in Nederlandse
nieuwsinterviews. Utrecht: Universiteit van Utrecht, faculteit Letteren, 2004. We willen Harrie Mazeland en
een anonieme reviewer graag bedanken voor hun serieuze commentaren. Ze hebben ons in staat gesteld een
aantal theoretische en analytische wijzigingen door te voeren die de kwaliteit van het artikel ten goede zijn
gekomen.
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2	De Rather/Bush en Paxman/Howard interviews zijn te zien op resp.
	http://www.mediaresearch.org/videobias/dan_rather.asp (als aanklacht tegen Dan Rather (!))
en http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/3094255.stm
3 	Alle geanalyseerde nieuwsinterviews zijn uitgezonden op radio of televisie en in veel gevallen ook beschikbaar
gemaakt op internet. Daarmee zijn het publieke gespreksdata en volgen we niet de in gespreksanalytisch onderzoek gebruikelijke procedures met betrekking tot het anonimiseren van de gespreksdeelnemers.
4 	‘De Ochtenden’ is niet het enige radioprogramma waarin nieuwsinterviews worden gehouden, maar wel het
enige in ons corpus.
5 	Voor begrippen als ‘paardeel’ en ‘preferentie’ die in dit artikel worden gebruikt verwijzen we graag naar inleidende teksten zoals Houtkoop & Koole 2000 en Mazeland 2003
6 	Zie voor een overzicht van dit werk Mazeland 2003, hoofdstuk 5.
7 	NTRI’s zijn overigens een relatief zeldzaam fenomeen in ons corpus. Het heeft wat zoekwerk gekost om dit
voorbeeld te vinden.
8 	De 3e positie hoeft niet per se te worden gerealiseerd in de beurt die direct volgt op positie 2. Daarom noemt
Schegloff het 3e positie herstel, en niet 3e beurt herstel. De NTRI daarentegen komt wel in de beurt die volgt
op de problematische uiting, vandaar de naam next turn (volgende beurt) repair initiation.
9 	Het is de vraag op welke gronden je zou kunnen spreken van een ‘identieke’ vraag. Is daarvan sprake wanneer
de vraag syntactisch en lexicaal identiek is, wanneer hij prosodisch identiek is gerealiseerd, of wellicht ook
wanneer hij pragmatisch identiek is, namelijk gericht op hetzelfde antwoord? Bij onze karakterisering van
‘opnieuw gestelde vragen’ hebben we mede dit laatste, pragmatische criterium gehanteerd.
10 	Dit keer is de ‘account’ van de IE voor het niet beantwoorden van de vraag veel uitgebreider en meer specifiek
dan na de oorspronkelijke vraag. Na zijn mededeling in regel 29 dat hij geen antwoord gaat geven, verantwoordt hij zich daarvoor in regel 29-39.
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De ene tekst is de andere niet
The language-as-a-fixed-effect fallacy revisited: Methodologische implicaties.

1. Inleiding
Een truïsme – zo zal menige lezer de
(hoofd)titel van dit artikel kenschetsen:
natuurlijk is de ene tekst de andere niet!
Hoeft dat nog enig betoog? Kennelijk
wel, tenminste als men afgaat op het gekozen design en de daarbij aansluitende
statistische data-verwerking in het empirisch-tekstuele onderzoek waarover door
taalbeheersers de afgelopen dertig jaar
in dit Tijdschrift voor Taalbeheersing is gerapporteerd. Het tekstuele aspect van dat
betreffende empirisch onderzoek vatten we hier heel ruim en divers op: het
kan gaan om empirisch onderzoek waarin woorden centraal staan (bijvoorbeeld
onderzoek naar de spelling van bepaalde
woordvormen), zinnen (bijvoorbeeld onderzoek naar de verwerking van retorische vragen), korte teksten (bijvoorbeeld
onderzoek naar de begrijpelijkheid van
bijsluiters) of lange teksten, qua omvang
variërend van voorlichtingsfolders die
een paar pagina’s beslaan (bijvoorbeeld
onderzoek naar het persuasieve effect van
anti-alcoholcampagnes van de overheid)
tot complete boekwerken als computerhandleidingen (bijvoorbeeld onderzoek
naar de snelheid waarmee onervaren gebruikers in staat zijn het betreffende apparaat aan te sluiten en ‘aan de praat te krijgen’). De evidente fouten die in dit breed
geconcipieerde onderzoeksveld keer op
keer worden gemaakt – fouten zowel wat
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Samenvatting
In dit artikel worden methodologische implicaties
van de door Clark geïntroduceerde fixed-effect fallacy besproken. Clark zelf beschouwde deze grove
denkfout als een puur statistische fout. De fixedeffect fallacy zal in deze bijdrage echter worden
gedissocieerd in twee typen fouten: 1. een fallacy
van methodologische aard; deze design-fout manifesteert zich wanneer in taalwetenschappelijk onderzoek de niveaus van de categoriale, gefixeerde
variabele (de ‘explanatory’ variabele) waarnaar de
theoretisch-inhoudelijke interesse van de onderzoeker uitgaat, in instrumenteel-operationele zin
slechts gerepresenteerd wordt door één instantiatie:
één tekst. In dergelijk designs, een single message
design, kan niet gediscrimineerd worden tussen de
effecten op specifiek-instrumenteel niveau en de
effecten op generiek, categoriaal-abstract niveau,
met catastrofale gevolgen voor zowel de interne
als de externe validiteit. 2. een fallacy van inductief-statistische aard; deze treedt op in een multiple
message design waarbij er in de statistische analyse
ten onrechte vanuit gegaan wordt dat de random
factor ‘tekstuele instantiatie’ een gefixeerde factor
constitueert. Het catastrofale gevolg van deze misclassificatie is dat de berekende alpha-fout geflatteerd is en dus een ‘positieve bias’ vertoont – wat
impliceert dat de kans dat ten onrechte de bevindingen vanuit de steekproef naar de populatie
gegeneraliseerd worden, groter is dan het gerapporteerde nominale niveau van 5 %.
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betreft de keuze van een adequaat onderzoeksontwerp als de keuze van een verantwoorde
statistische toetsingsgrootheid (meestal een of andere vorm van F-ratio) – impliceren in feite
de ontkenning van het adagium: ‘de ene tekst is de andere niet’, en introduceren daarmee
een enorme hoeveelheid ruis in het betreffende onderzoeksveld. Immers, op grond van de
door een onderzoeker verzamelde empirische data, data die nu juist worden verzameld met
het oog op confirmatie dan wel falsificatie van een theorie/hypothese, kan als gevolg van
methodologisch feilen in de onderzoeksopzet en/of inadequate data-verwerking onmogelijk gediscrimineerd worden tussen (pseudo-)falsificatie en (pseudo-)confirmatie van de
betreffende theorie/hypothese, ook al mag dan de onderzoeker zelf met grote stelligheid
beweren dat zijn data eenduidig wijzen in de richting van confirmatie (of falsificatie). De
hier gewraakte fouten die in het licht van de ontwikkeling van een onderzoeksveld zonder
meer als catastrofaal gekenschetst kunnen worden, komen zo frequent voor dat een aparte
behandeling van de daarmee samenhangende methodologische en statistische problematiek
ons meer dan wenselijk lijkt.
In 1973 verscheen er in het tijdschrift Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior een inmiddels klassiek geworden artikel van de hand van de psycholinguïst Clark, waarin deze
openlijk en zonder omwegen taalonderzoekers (door hem getypeerd als ‘investigators of
words, sentences, and other language materials’) ervan beschuldigde dat zij zich in hun
kwantitatief-empirisch onderzoek bezondigden aan wat hij betitelde als ‘the-language-asfixed-effect fallacy’: een drogreden dus. Clark’s kritiek beperkte zich niet tot incidentele
wetenschappers, maar betrof in feite de gehele taalwetenschappelijke discipline. In antwoord
op de door hemzelf gestelde vraag hoeveel taalwetenschappers in de jaren vijftig en zestig
zich dan wel schuldig zouden maken aan deze language-as-fixed-effect fallacy, deze grove
wetenschappelijke denkfout, stelde Clark even kort als krachtig: “The answer, sad to say, is
almost everyone.”(Clark 1973: 355). Daar kon het forum van wetenschappelijke taalonderzoekers het mee doen.
Ook al treft men de door Clark geïntroduceerde drogreden nimmer aan op de canonieke
lijstjes van drogredenen die traditioneel, bij wijze van conventie, door argumentatietheoretici
als ‘bedrieglijke redenering’, ‘valse zet’ of ‘denkfout’ worden gecategoriseerd, de languageas-a-fixed-effect drogreden is niet meer weg te denken uit het merendeel van de methodologisch en statistisch georiënteerde literatuur: in vrijwel elk handboek treft men wel enkele
paragrafen of hoofdstukken aan die gewijd zijn aan Clark’s vernietigende analyse van de
toenmalige taalwetenschappelijke onderzoekspraktijk die volgens hem gebukt ging onder de
terreur van een evidente drogreden (zie bijvoorbeeld Keppel 1982 voor een puur statistische
beschouwing, met name Appendix C (Analysis of Designs with Random Factors); zie voor
een meer methodologisch getinte analyse: Jackson 1992). Ook in dit tijdschrift, het Tijdschrift
voor Taalbeheersing, treft men niet zelden verwijzingen aan naar Clark’s invloedrijke publicatie
(vooral wanneer het gaat om de statistische analyse van de onderzoeksgegevens, en daarbij de
toetsingsgrootheden F1, F2 of het zogenaamde F1 x F2 criterium worden gehanteerd).
Zo’n drie decennia na het verschijnen van Clark’s geruchtmakende artikel echter blijken
diens ideeën alsmede zijn voorstellen tot verbetering van de door hem verguisde praktijk
merkwaardigerwijze niet, althans naar ons oordeel onvoldoende te zijn doorgedrongen tot
de wetenschappelijke gemeenschap, inclusief de kwantitatief-empirisch georiënteerde taalonderzoekers die de afgelopen jaren in dit tijdschrift publiceerden. Het gaat bij deze fixedeffect fallacy kennelijk om een hardnekkig en weerbarstig probleem.
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In een analytisch-beschrijvend (meta-)onderzoek van empirische artikelen die in de periode 1979-2003 in dit tijdschrift verschenen zijn, zullen we de omvang van de methodologische en statistische problematiek die verbonden is aan de language-as-a-fixed-effect fallacy, over de afgelopen twee decennia proberen vast te stellen. De deplorabele resultaten van
dit analytisch-beschrijvend onderzoek kunnen gezien worden als een legitimering van de
noodzaak tot deze publicatie.
Het is – het zij met nadruk gesteld – in het geheel niet onze bedoeling om aan de hand
van de resultaten van dit meta-onderzoek contemporaine onderzoekers die de afgelopen
jaren in dit tijdschrift over de resultaten van hun taalwetenschappelijk onderzoek hebben
gepubliceerd, aan de schandpaal te nagelen – integendeel: de teneur van deze bijdrage is
positief en constructief. Anders dan Clark die op enigszins malicieuze wijze individuele onderzoekers de oren waste, zullen wij ons van elk (negatief) commentaar op individuele, met
naam en toenaam genoemde onderzoekers onthouden, behalve wanneer het ons zelf betreft.
Het primaire doel van onze bijdrage ligt toch ook wat op een ander niveau dan het louter
inventariseren, beschrijven en becommentariëren van eerder verricht empirisch taalbeheersingsonderzoek waarin al of niet sprake is van de language-as-a-fixed-effect fallacy.
In dit artikel willen wij met name een poging doen om in zo begrijpelijk mogelijke
termen de door Clark geïntroduceerde fallacy uiteen te zetten1, alsmede de consequenties
van deze fallacy te belichten voor de interne en externe validiteit van empirisch taalwetenschappelijk onderzoek. Daarbij zal de door Clark geïntroduceerde fallacy gedissocieerd
worden in: 1. een fallacy van methodologische aard, en 2. een fallacy van statistische aard.
In deze bijdrage zullen voornamelijk de methodologische implicaties aan de orde worden gesteld; voor een goed begrip is specialistische voorkennis niet vereist. In de bespreking van de
methodologische implicaties zullen her en der concrete, toepasbare oplossingen op het vlak
van design worden aangereikt waarmee de door Clark gewraakte drogreden in empirisch
taalwetenschappelijk onderzoek vermeden kan worden.
2. De language-as-a-fixed-effect fallacy
Onze beschouwingen over de language-as-a-fixed-effect fallacy (voortaan kortheidshalve:
fixed-effect fallacy) beperken zich tot dat type kwantitatief-empirisch onderzoek waarbij
inferentieel-statistische methoden en technieken worden toegepast om de in een steekproef
verkregen talige of tekstuele resultaten (betreffende ‘words, sentences, and other language
materials’) te generaliseren naar een groter geheel: de populatie.
In de regel worden er in kwantitatief-empirisch onderzoek twee verschillende soorten
statistiek toegepast: (1) beschrijvende statistiek (ook wel descriptieve statistiek genoemd) en
(2) inferentiële statistiek (ook wel getypeerd als inductieve statistiek). Het doel van het eerste
type statistiek, de beschrijvende statistiek, is het reduceren van een groot aantal empirische gegevens (‘data’) tot slechts een paar inzichtelijke statistische grootheden of tot slechts tot één
enkele inzichtelijke statistiek. Het gemiddelde, de range, de standaarddeviatie, enzovoort, het
zijn allemaal prototypische voorbeelden van beschrijvende (data-reducerende) statistieken.
De empirisch onderzoeker die descriptieve statistiek op zijn data wil toepassen, ziet zich
gesteld voor een keuzeprobleem. Hét kardinale probleem bij de toepassing van beschrijvende
statistiek is immers de keuze van een ‘unbiased’ statistiek: welke beschrijvende statistische
grootheid is in staat de data zo spaarzaam en zo inzichtelijk mogelijk te beschrijven, zonder
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dat daarbij de oorspronkelijke gegevens al te zeer geweld aangedaan worden en zonder dat
de werkelijkheid al te zeer vertekend wordt? Het is al tijden genoegzaam bekend dat men
met statistieken kan manipuleren en de argeloze buitenstaander een verwrongen, gekleurd
en bevooroordeeld beeld van de werkelijkheid kan voorspiegelen (zie voor een aantal fraaie
voorbeelden: Huff 1954).2 In dit kader wordt wel vaker verwezen naar de climactische uitspraak van de Britse staatsman en schrijver Benjamin Disraeli (1804-1881): “There are three
kinds of lies: lies, damned lies and statistics!”. Verwijzingen als deze worden niet zelden als
argument gebruikt om de (overigens onjuiste) stelling te verdedigen dat je met statistiek zowat alles kunt bewijzen, om het even wat.
Ook bij de fixed-effect fallacy is er ongetwijfeld sprake van een statistische ‘truc’, wellicht
zelfs van een ‘leugen’. Ter nuancering van de typering ‘leugen’ moet als verzachtende omstandigheid worden aangevoerd dat degenen die zich in hun taalwetenschappelijk werk aan
deze fixed-effect fallacy schuldig maken, zich door de bank genomen in het geheel niet
bewust zijn van het feit dat zij ook een kapitale denkfout – een drogreden – begaan. Van
bewuste misleiding of manipulatie is dus bij deze drogreden absoluut geen sprake, wat de
betreffende drogreden misschien wel des te venijniger maakt!
Met de door Clark geïntroduceerde term ‘fixed-effect fallacy’ wordt niet verwezen naar
een van de vele, ook bij het grote publiek min of meer bekende trucs en machinaties binnen
de beschrijvende statistiek, maar juist gedoeld op een drogreden binnen de inferentiële statistiek: een drogreden waarvan het bestaan zelfs binnen het toenmalige forum der wetenschappers – de ingewijden en de ter zake kundig geachten bij uitstek – vrijwel onbekend was.
Een empirisch taalonderzoeker zal zich in de statistische analyse en verwerking van de
gegevens zelden willen beperken tot uitsluitend beschrijvende technieken: in de regel immers wil hij de empirische resultaten, verkregen bij een specifieke groep proefpersonen aan
wie responsies zijn ontlokt op basis van specifiek talig materiaal, generaliseren naar een groter
domein (zowel wat proefpersonen als wat talig materiaal betreft). Op dat groter domein immers heeft zijn onderzoekshypothese – die als wetenschappelijke bewering in de vorm: ‘Als
A, dan (waarschijnlijk) B’, qualitate qua generiek, dus niet-singulier van aard is – in feite betrekking. Inductieve statistiek helpt de onderzoeker bij deze sprong van (onderzochte) steekproef
naar (niet-onderzochte) populatie. De fixed-effect fallacy nu duidt op een statistische fout
die bij dit generaliseren, bij deze inductieve sprong van steekproef naar populatie gemaakt
wordt.
Elke toepassing van inductieve statistiek resulteert in een waarschijnlijkheidsuitspraak
die de mate van (on)zekerheid kwantificeert waarmee de resultaten, verkregen binnen een
specifieke steekproef, naar de bedoelde populatie gegeneraliseerd kunnen worden (‘de kans
dat de gevonden resultaten in de steekproef van toepassing verklaard mogen worden op de
populatie, is zus en zo groot’). In het gebruikelijke statistische jargon wordt deze kans aangeduid als statistisch significantieniveau (en ook wel als alpha-niveau of kans op een fout van de
eerste soort). Een onderzoeker die een statistisch significant resultaat in zijn onderzoek heeft
behaald, mag de resultaten die behaald zijn in een steekproef – gegeven de onzekerheidsmarges gedicteerd door het conventionele significantieniveau – van toepassing verklaren op
en generaliseren naar de (niet-onderzochte) populatie; dat hij in die generalisatie in 5 van de
100 gevallen toch een fout maakt, wordt door het wetenschappelijk forum bij conventie als
een acceptabel foutenniveau beschouwd.
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Precies zoals het geval is bij de beschrijvende statistiek, zijn er ook in de inferentiële statistiek vele trucs mogelijk die al dan niet bewust kunnen worden ingezet om de werkelijkheid
naar iemands hand te zetten. Het meest bekende voorbeeld in dit verband is het vergroten
van de steekproef: als je de steekproef maar groot genoeg maakt, kan je elk verschil of elke
samenhang (hoe klein en triviaal ook) statistisch significant maken. Concreet voorbeeld: in
een steekproef van 10 personen dient een correlatie (i.c.: pmc) minstens .632 te zijn om tot
een statistisch significant resultaat te kunnen worden uitgeroepen (getoetst op een alpha-niveau van 0.05, tweezijdig), maar bestaat de steekproef uit 1000 personen, dan is opeens een
triviale correlatie van 0.062 al voldoende om de vlag uit te hangen. Degenen die enigszins
vertrouwd zijn met de methoden en technieken van de inductieve statistiek, laten zich door
dergelijke uitkomsten niet misleiden: zij weten immers dat een statistisch significant resultaat
niet verward mag worden en in definitorische zin niet gelijk gesteld mag worden aan een
in praktisch opzicht significant resultaat, en dat het inductief-statistische begrip ‘statistische
significantie’ slechts dan adequaat geïnterpreteerd kan worden, indien rekening wordt gehouden met drie andere parameters: 1. steekproefgrootte 2. eenzijdige versus tweezijdige
toetsing 3. effect-grootte.
Waar precies zit nu de generalisatiefout bij de fixed-effect fallacy? Kort samengevat: taalonderzoekers die zich schuldig maken aan deze drogreden, claimen dat hun specifieke talige
materiaal, verkregen in een experimentele situatie bij een specifieke groep proefpersonen,
gegeneraliseerd mag worden naar taal-in-het-algemeen, maar de inductief-statistische informatie die deze taalonderzoekers ten bewijze van deze claim verstrekken, is niet alleen inadequaat – sterker, die is helemáál niet relevant voor de rechtvaardiging van deze claim. 3
3. De kern van de fixed-effect fallacy
Hoe kan, als we Clark mogen geloven, de gemeenschap van taalwetenschappers zich unaniem zo ernstig vergissen? Deze vraag is niet of nauwelijks in deterministische, niet-speculatieve termen te beantwoorden; wat daarentegen wellicht wel met enige zekerheid beantwoord kan worden, is de vraag waar de kern (‘de bron’, de ‘oorzaak’) van de fixed-effect
fallacy gelokaliseerd moet worden: de oorsprong van de fixed-effect fallacy moet gezocht
worden in een conceptuele verwarring van gefixeerde met random factoren. Het onderscheid
tussen gefixeerde en random factoren is een van oudsher bekende dichotomie die onder
meer relevant is voor de kwantitatief-statistische analyse van empirisch-experimentele onderzoeksgegevens (via bijvoorbeeld variantie-analyse).
Ten onrechte worden bij de fixed-effect drogreden in de (inductief-)statistische analyse
de random (talige) factoren opgevat als gefixeerde factoren. De dramatische consequentie
van deze misclassificatie is wat in statistische kringen getypeerd wordt als ‘positieve bias’: de
berekende kansen (uitgedrukt in termen van statistisch significantieniveau, alpha-niveau of
kans op een fout van de eerste soort) duiden zonder meer op de mogelijkheid tot generalisatie, terwijl bij nadere beschouwing en analyse blijkt dat een dergelijke mogelijkheid geheel
en al afwezig is.4 Anders uitgedrukt: de berekende kansen suggereren dat de onderzoeker
ervan mag uitgaan dat het door hem in de steekproef aangetroffen verschil tussen bijvoorbeeld het leesgemak van twee verschillende teksten (bijvoorbeeld een abstracte tekst versus
een concrete tekst) gegeneraliseerd mag worden en dus ook voor de populatie geldt (d.w.z.
voor andere representanten van abstracte teksten in het algemeen en andere representanten
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van concrete teksten in het algemeen), terwijl in feite in de bedoelde populatie geen enkel
verschil tussen het leesgemak van beide typen teksten kan worden aangetroffen. Kortom, de
fixed-effect fallacy leidt als gevolg van het feit dat random factoren (ten onrechte) worden
opgevat als gefixeerde factoren, tot wat in statistische kringen ook wel genoemd wordt: alpha-inflatie. Onderzoekers claimen op grond van de berekende kansen (p-waarden) dat hun
hypothese door de empirische gegevens ondersteund wordt, terwijl dat in feite in het geheel
niet het geval is.
4. Gefixeerde en random factoren
Het is gebruikelijk om in experimentele proefopzetten (in jargon: designs) een onderscheid
te maken tussen gefixeerde en random factoren (ook wel a-selecte of toevallige factoren genoemd). Het onderscheid tussen deze twee typen factoren kan wellicht het best worden
verduidelijkt aan de hand van wat voorbeelden – definities (er zijn er verschillende die onderling nogal uiteenlopen) helpen in dit opzicht niet zo veel.
Stel dat een onderzoeker in een effectonderzoek wil nagaan of een door hem ontwikkelde schrijfdidactiek superieur is aan een conventionele schrijfdidactiek. Hij kiest voor een
conventioneel two-group, experimental-control-group design waarin de ene klas gedurende een
bepaalde periode – zeg een jaar – de experimentele didactiek gaat volgen bij leerkracht A,
terwijl de andere klas in die periode wordt onderwezen door leerkracht B via een conventionele schrijfdidactiek (in dit ontwerp zijn de twee klassen random, d.w.z. op grond van het
toeval toegewezen aan een van beide didactieken)( zie figuur 1).
aard van de didactiek
niveau 1
experimentele didactiek

niveau 2
controle didactiek

Figuur 1: Two-group, experimental-control group design, met aard van de didactiek als gefixeerde factor

In dit ontwerp staat de variabele: ‘aard van de didactiek’ te boek als gefixeerde factor (met 2
niveaus: niveau 1= experimentele didactiek; niveau 2=controle didactiek). De variabele ‘aard
van de didactiek’ wordt gefixeerd genoemd doordat de niveaus van deze factor precies dát
contrast belichamen waarin de onderzoeker in theoretische zin geïnteresseerd is.Variabelen
die in theoretisch opzicht belangrijk zijn, worden gemeenlijk opgevat als gefixeerd; ze worden ook wel omschreven als ‘explanatory’ variabelen.Verschillen in schrijfprestaties tussen de
twee schrijfdidactieken kunnen in het gehanteerde design – om de metafoor door te trekken – dan ook toegeschreven worden aan c.q. ‘verklaard’ worden door de variabele ‘aard van
de didactiek’, aangenomen dat de experimentele didactiek na een jaar inderdaad tot betere
schrijfprestaties leidt.
Op dit – in de jaren zestig en zeventig frequent gebruikt design, vooral in de onderwijsresearch – is uiteraard methodologische kritiek mogelijk: de interne validiteit van het onderzoek is belabberd, dat wil zeggen: in het gehanteerde design worden plausibele alternatieve
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verklaringen van een positieve uitkomst (i.c. de experimentele didactiek is superieur aan
de standaarddidactiek) niet of althans in onvoldoende mate uitgesloten. Een geconstateerde
superioriteit van de experimentele didactiek kan, bijvoorbeeld, ook worden toegeschreven
aan de superieure didactische kwaliteiten van de specifieke leerkracht die nu net deze experimentele didactiek onderwezen heeft (A is enthousiast, weet te inspireren, enzovoort; B
daarentegen loopt tegen zijn pensioen en is niet van zins zich nog ooit ergens druk over
te maken). Het methodologische probleem met dit ontwerp is dat de aard van de didactiek
‘confounded’ (verstrengeld) is met de variabele ‘leerkracht’. Om nu de invloed van beide variabelen (dus zowel de aard van de didactiek als de didactische kwaliteiten van de leerkracht)
op de schrijfprestaties van de leerlingen te ontknopen en uiteen te rafelen, kan een ander
– voor de hand liggend – ontwerp gekozen worden waarin de leerkracht als random variabele
wordt geïncorporeerd.5
aard van de didactiek
niveau 1
experimentele didactiek
leerkracht 1 leerkracht 2 ……leerkracht n

niveau 2
controle didactiek

leerkracht n+1 leerkracht n+2 ….leerkracht n+…

Figuur 2: Two-group, experimental-control group design, met aard van de didactiek als gefixeerde factor en leerkracht als random factor

Anders dan het in figuur 1 weergegeven design waarin aan elk niveau van de gefixeerde variabele ‘aard van de didactiek’ slechts één leerkracht is toegewezen, wordt in dit design op elk
van de twee niveaus van de gefixeerde factor een aantal leerkrachten, zeg 5, 10 of 20 ingeschakeld (het precieze aantal leerkrachten dat een van de twee didactieken moet implementeren, is uiteraard afhankelijk van puur praktische kwesties als beschikbaarheid, praktische
uitvoerbaarheid, enzovoort). De leerkracht figureert in dit ontwerp – weergegeven in figuur
2 – als random factor. Juist het incorporeren van deze random factor in het onderzoeksontwerp optimaliseert de interne validiteit.
In scherp contrast met gefixeerde factoren gaat de theoretische belangstelling van de onderzoeker bij random factoren in het geheel niet uit naar eventuele verschillen tussen de niveaus van die random factoren. Zo is de schrijfvaardigheidsonderzoeker in ons voorbeeld, zo
nemen we gemakshalve even aan, ook helemaal niet geïnteresseerd in eventuele verschillen
in schrijfprestaties tussen verschillende docenten – nee, het gaat hem primair om verschillen
tussen de didactieken, ongeacht de wijze waarop die didactiek via een ‘toevallige’ leerkracht
geïmplementeerd is. Anders uitgedrukt: de niveaus van een random variabele zijn – beschouwd
vanuit het onderzoeksdoel van een onderzoeker – arbitrair, ze representeren noch concretiseren
specifieke researchdoeleinden.
Een en ander betekent dat het onderscheid tussen gefixeerde en random factoren geen
‘clear cut’, ondubbelzinnige en onveranderlijke classificatie behelst maar een analytischfunctioneel onderscheid is waarbij het onderzoeksdoel van doorslaggevende betekenis is
voor de typering van variabelen als fixed of random: een variabele die in het ene onder112
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zoek als random factor opereert, kan in een ander onderzoek best als gefixeerd worden beschouwd. Zo zou men in bovenstaand voorbeeld de leerkracht als gefixeerde variabele in
het design kunnen invoeren (althans specifieke eigenschappen die worden toegekend aan
de leerkracht), bijvoorbeeld wanneer men in theoretische zin veronderstelt dat de wijze van
lesgeven (leerkracht: inspirerend versus niet-inspirerend) van doorslaggevend belang is voor
de kwaliteit van schrijfprestaties. Ook in dit laatste voorbeeld echter blijft het dan overigens
raadzaam omwille van de interne validiteit de gefixeerde factor ‘type leerkracht’ (met als niveaus: inspirerend versus niet-inspirerend) door een random factor ‘specifieke leerkracht’ te
vertegenwoordigen.
Het prototypische voorbeeld van een random factor in gedrags- en taalwetenschappelijk
onderzoek vormt uit de aard der zaak de variabele ‘proefpersoon’. De belangstelling van de
modale onderzoeker gaat zelden tot nooit uit naar de (min of meer als toevallig beschouwde)
verschillen tussen de proefpersonen in de getrokken steekproef – integendeel, het gaat hem
primair om (de verschillen tussen de niveaus van) de ‘explanatory’ variabelen, om verschillen
tussen condities/treatments die hij met behulp van inductieve methoden wil generaliseren
naar een grotere, niet-onderzochte populatie waaruit de getrokken steekproef slechts een
deelverzameling vormt.
Een heel ander criterium dat in praktische zin gebruikt kan worden om te bepalen of een
factor als random of gefixeerd beschouwd moet worden, is de zogenaamde ‘vervangingstoets’
of ‘substitutietoets’ (Shavelson & Webb 1991). Indien een specifiek niveau door een willekeurig ander niveau van dezelfde factor vervangen kan worden zonder dat die ingreep enige
inhoudelijke consequenties heeft voor het onderzoeksprobleem, dan moet de betreffende
factor als een random factor worden opgevat. Zo kan leerkracht 1 in figuur 2 probleemloos
worden vervangen door leerkracht 2 (en omgekeerd) zonder dat dit enig gevolg heeft voor
de aard van het onderzoeksprobleem – maar dat geldt nu juist niet voor niveau 1 en niveau 2
van de factor ‘aard van de didactiek’; zouden we de experimentele didactiek vervangen door
de controle didactiek, verandert het onderzoeksprobleem radicaal.
Er zijn in de literatuur nog verscheidene andere criteria voorgesteld om te bepalen of een
factor als een random of als een gefixeerde factor moet worden geclassificeerd (bijvoorbeeld
de ‘betekenisvolheidtoets’: indien aan elk niveau van een factor een betekenisvolle, inhoudelijke conclusie kan worden verbonden, beschouw de factor dan als gefixeerd), maar de
hier genoemde mogen volstaan om het bedoelde onderscheid tussen de twee typen factoren
voldoende te verduidelijken. 6
5. Methodologische implicaties van de fixed-effect fallacy
Wat is nu het belang van bovenstaande exercitie? Het in methodologisch opzicht cruciale
punt waar het hier om draait, is dat talig materiaal (‘words, sentences, and other language materials’ in de woorden van Clark) als random factoren in taalwetenschappelijke designs geïncorporeerd moeten worden teneinde de interne en – en zoals verderop betoogd zal worden
– de externe validiteit te optimaliseren.
Een van de concrete remedies die Clark voorstelt om de fixed-effect fallacy te vermijden,
luidt: kies het juiste onderzoeksontwerp. Hij besteedt aan de methodologische problematiek hieromtrent – om overigens begrijpelijke redenen – betrekkelijk weinig aandacht en
concentreert zich verder louter op de, nogal gecompliceerde, statistische kant van de zaak.
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Voor Clark is de fixed-effect fallacy dan ook vooral een statistische drogreden: hij gaat in
zijn kritische beschouwing al zonder meer uit van de vooronderstelling dat in experimenteel onderzoek waarin hypothesen over taal/teksten/woorden worden getoetst, het talig
materiaal als random factor in een design is opgenomen. Deze vooronderstelling is alleszins
begrijpelijk en ook terecht als men beseft dat Clark’s kritiek in eerste instantie gericht was
op de gemeenschap van psycholinguïsten. In de van oudsher sterk experimenteel gerichte
psycholinguïstiek was het immers al sinds jaar en dag standaardgebruik (‘tacit knowledge’)
om in taalexperimenten de niveaus van de gefixeerde, verklarende (linguïstische) variabelen
te representeren door een veelvoud aan talig materiaal (‘words, sentences, and other language
materials’), kortom te representeren door een random factor ‘taalmateriaal’ teneinde een confounding van verschillende effecten te vermijden.
Ter toelichting het volgende voorbeeld: geen psycholinguïst zou het ooit in zijn hoofd
halen – toen niet, in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, en nu niet – om een experiment op te zetten naar bijvoorbeeld verschillen in verwerkingscomplexiteit tussen actieve
zinnen en hun passieve pendanten (dus ‘zinstype’ fungeert in dit voorbeeld als gefixeerde
factor) waarbij hij aan de proefpersonen slechts één actieve en slechts één passieve zin zou
aanbieden waarvan hij vervolgens, bijvoorbeeld via een reactietijdmeting, de verwerkingscomplexiteit zou vaststellen. De psycholinguïstische theorie immers heeft betrekking op een
klasse, op een categorie die in beginsel oneindig groot is (actieve versus passieve zinnen), terwijl de experimentele implementatie van die categorie in het gegeven voorbeeld uit slechts
één, min of meer toevallige idiosyncratische instantiatie van die categorie bestaat. Bij toeval kan
juist die ene actieve zin die in het experiment is aangeboden, lastiger blijken dan de passieve
zin (bijvoorbeeld doordat de zin qua topic vrij abstract is) terwijl op categoriaal niveau in
theoretisch zin precies het omgekeerde is voorspeld en – zo nemen we hier voor ‘the sake
of argument’ even aan – ook ‘in werkelijkheid’ het geval is: die werkelijkheid (namelijk dat
passieve zinnen lastiger te verwerken zijn dan actieve) zou pas aan het licht (kunnen) komen wanneer grote aantallen min of meer toevallige instantiaties in de experimentele setup
zouden worden betrokken. Geconfronteerd met bovenstaande onverwachte uitkomst (de
actieve zin is lastiger dan de passieve) concludeert de onderzoeker die gebruik maakt van
slechts één instantiatie van de bovengeordende categorie vervolgens ten onrechte dat de
oorspronkelijke theorie gefalsifieerd moet worden. Kortom: pseudo-falsificatie!
De ene zin is de andere niet, de ene tekst is de andere niet – een truïsme volgens velen
dat verder geen rechtvaardiging of nadere uitleg behoeft. De wetenschappelijke praktijk
zoals die naar voren komt in dik twintig jaar empirisch-taalwetenschappelijk onderzoek
waarover in dit tijdschrift is gepubliceerd, staat echter haaks op datgene wat kennelijk met
de mond beleden wordt. Wanneer talig materiaal niet als random factor in een design wordt
opgenomen, kan – zoals betoogd – pseudo-falsificatie het gevolg zijn; maar ook het omgekeerde – pseudo-confirmatie – wordt door het gehanteerde design in het geheel niet uitgesloten: de toevallige instantiatie werkt zo uit dat de in het experiment aangeboden actieve
zin makkelijker te verwerken blijkt dan de passieve, terwijl op abstract-categoriaal niveau er
– anders dan voorspeld – in werkelijkheid helemaal geen verschillen zijn – verschillen die
ook niet aan het licht gekomen zouden zijn wanneer toevallig een hele reeks andere instantiaties uit het potentiële domein van actieve en passieve zinnen getrokken zouden zijn. De
onderzoeker concludeert in deze situatie ten onrechte dat zijn theorie geconfirmeerd is (dus
pseudo-confirmatie).
114

De ene tekst is de andere niet

Het probleem bij de hier gegeven voorbeelden is natuurlijk dat we ‘de werkelijkheid’
niet kennen – daarom wordt nu juist empirisch onderzoek opgezet en uitgevoerd. De hypothetische situaties maken echter duidelijk dat het gebruik van inadequate designs waarin via
slechts één talige instantiatie het niveau van een verklarende linguïstische factor is gerepresenteerd, in het geheel niet uitsluiten dat er ruis in een onderzoeksveld wordt geïntroduceerd
– sterker, men kan zich afvragen wat überhaupt de zin is van zulk empirisch onderzoek indien de verzamelde data niet kunnen discrimineren tussen 4 verschillende mogelijkheden:
1. reële falsificatie 2. pseudo-falsificatie 3. reële confirmatie en 4. pseudo-confirmatie. Veel,
veel meer dan thans het geval is zouden empirisch-kwantitatief georiënteerde taalbeheersers
die over hun onderzoek in dit tijdschrift publiceren, moeten (leren) denken in termen van
random factoren wanneer het om de concreet-experimentele implementatie van talig materiaal gaat. Wat in de psycholinguïstiek sinds jaar en dag in methodologisch opzicht ‘taken for
granted’ is, moet in de taalbeheersing kennelijk nog worden bevochten. Denken in termen
van random factoren bij talig materiaal – daar is ongetwijfeld een cultuuromslag voor nodig.
Laten we, ter verduidelijking van (althans een deel van) bovenstaande abstract-hypothetische
situaties, de methodologische problematiek waar het hier in feite om draait – interne validiteit – illustreren aan de hand van concreet-empirisch materiaal uit eigen onderzoek, in dit
geval empirisch onderzoek naar de beoordeling van drogredenen. De betreffende illustratie
zal hopelijk verduidelijken dat het bij de hier aan de orde zijnde problematiek niet alleen om
strikt hypothetische kwesties gaat.
In een van de vele onderzoeken binnen een wat grootschaliger project (waarin telkens
verschillende soorten drogredenen werden onderzocht) moesten proefpersonen (middelbare
scholieren van 5-6 vwo) de (on)redelijkheid van tekstfragmenten beoordelen waarin door
een discussiant soms wel, soms niet een drogreden werd begaan. Een van de onderzochte
drogredenen betrof het argumentum ad hominem. In het hier te bespreken onderzoek werden
de drie bekende, traditioneel onderscheiden varianten van deze drogreden onderzocht: de
abusive, de circumstantial en de tu quoque-variant, alsmede tekstfragmenten waarin door een
van de discussianten helemaal geen drogreden werd begaan. Kortom, in dit onderzoek fungeerde de afwezigheid/aanwezigheid van een drogreden als ‘explanatory’ variabele.Wij concentreren ons hier op de laatste variant, de zogenaamde ‘jij ook’- bak. Een voorbeeld van een
door ons geconstrueerd tekstfragment waarin deze tu quoque-drogreden optreedt en dat gesitueerd werd in de context van een zogeheten wetenschappelijke discussie, is het volgende:
A: De manier waarop u uw statistische gegevens heeft verwerkt, is volgens mij niet
helemaal correct; u had de getallen in percentages moeten uitdrukken.
B: Ach kom nou; met uw eigen statistieken is ook wel eens iets mis.
De proefpersonen in dit experimentele onderzoek werd verzocht bij elk tekstfragment (in
totaal 48) hun oordeel over de redelijkheid c.q. onredelijkheid van de laatste discussiebijdrage (dus de bijdrage van B) uit te drukken op een 7-punts schaal, variërend van 1= zeer
onredelijk tot 7=zeer redelijk. In een van de condities van het experiment was deze tu
quoque-drogreden vertegenwoordigd door 4 tekstfragmenten, 4 instantiaties dus; 4 andere
gelijksoortige fragmenten werden geconstrueerd waarin door B juist niét drogredelijk werd
geargumenteerd. Wij als onderzoekers voorspelden onder andere – op grond van theoretische overwegingen – dat proefpersonen de tu quoque-drogreden minder redelijk zouden
vinden dan niet-drogredelijke argumentatie.
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In dit design vormt de variabele ‘aard van de discussiebijdrage’ de verklarende, gefixeerde
variabele (met 2 niveaus: niveau 1=wel drogreden (i.c. tu quoque); niveau 2= geen drogreden);
de random factor ‘tekstfragment’ (i.c. ‘talig materiaal’; instantiatie) kent 4 niveaus en is genest7
binnen elk niveau van deze verklarende, gefixeerde variabele. In onderstaande tabel staan de
empirisch verkregen beschrijvende statistieken (gemiddelden + sd’s) voor de niveaus van de
variabele waar het hier om draait: de random variabele ‘tekstfragment’/instantiatie:
Tabel 1: Gemiddelden (met tussen haakjes: sd) voor elk niveau van de random variabele ‘tekstfragment’(‘instantiatie’); de
random variabele is genest binnen elk niveau van de gefixeerde variabele ‘aard van de discussiebijdrage’ (met 2 niveaus: wel vs.
geen drogreden); fr=fragment/instantiatie.
Wel drogreden(tu quoque)
fr.1
5.01
(1.54)

fr.2
4.14
(1.53)

fr.3
5.24
(1.37)

Geen drogreden
fr.4
4.71
(1.41)

fr.1a
5.76
(1.10)

fr. 2a
5.42
(1.33)

fr.3a
5.26
(1.15)

fr.4a
5.21
(1.17)

Wat in tabel 1 ogenblikkelijk opvalt, is dat de concrete tekstuele instantiaties van de tu
quoque-drogreden binnen elk niveau van de gefixeerde variabele ‘aard van de discussiebijdrage’ afwijkingen vertonen ten opzichte van elkaar, en in incidentele gevallen nogal forse
afwijkingen ook. Maar dat is nu precies het kardinale punt waar het in deze methodologische exercitie om draait: random, dat wil zeggen min of meer toevallige, niet-systematische
afwijkingen (‘fluctuations due to sampling’) ten opzichte van elkaar manifesteren zich in
de data, ongeacht de inspanningen van de onderzoekers op het vlak van testconstructie om
zoveel mogelijk potentieel storende variabelen onder controle te houden teneinde er voor
te zorgen dat de realisaties/tekstfragmenten in feite equivalent zijn.Wie enige ervaring heeft
met het opnemen van talig materiaal (als random factor) in een design, wéét dat zulke fluctuaties in de data eerder regel dan uitzondering zijn.
De niveaus van de gefixeerde factor ‘aard van de discussiebijdrage’ (namelijk wél versus
geen drogreden), zijn natuurlijk op een legio aantal manieren via tekst instrumenteel te realiseren (er is immers sprake van niet-gesloten klassen), maar kennelijk is de ene realisatie
(het ene tekstfragment) de andere niet. De in tabel 1 weergegeven getalsmatige fluctuaties
zijn, samenvattend, een uitdrukking van het empirische feit dat de ene tekst de andere niet
is – net zo min als de ene proefpersoon de andere is: zulke in de praktijk van het empirisch onderzoek telkens weer aangetroffen fluctuaties zijn het gevolg van random sampling.
Proefpersonen en tekst/talig experimenteel materiaal verschillen onderling, zij het op nietsystematische wijze (zo mogen we aannemen); dat impliceert dat beide variabelen random
factoren vormen.
Tabel 1 maakt voorts duidelijk welke warwinkel en kluwen van misverstanden er kunnen
ontstaan wanneer onderzoekers zich in hun experimenten beperken tot slechts één instantiatie van het tekstuele materiaal waarop de hypothese betrekking heeft. Laten we aannemen
dat wij als onderzoekers uitsluitend fragment 3 (als operationalisatie voor niveau 1) en fragment 3a (als operationalisatie voor niveau 2 van de gefixeerde variabele) aan de proefpersonen ter beoordeling aangeboden zouden hebben. Zouden we in dit geval onze onderzoekshypothese op de in de steekproef aangetroffen verschillen tussen de redelijkheidsoordelen
voor de 2 niveaus van de verklarende variabele ‘wel versus geen drogreden’ statistisch toetsen,
dan zouden we op grond van de toetsingsgrootheid tot de conclusie moeten komen dat er
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tussen deze 2 niveaus – anders dan verondersteld – in de populatie helemaal geen verschillen
zijn, en dat dus de oorspronkelijke theoretische inzichten verworpen moeten worden. Zouden we daarentegen bijvoorbeeld alleen fragment 2 als representatie voor niveau 1 en fragment 1a als representatie voor niveau 2 hebben geconstrueerd, dan zouden we in statistische
zin moeten concluderen dat de data in overeenstemming zijn met de hypothesen, en dat er
dus in de populatie een verschil in redelijkheid is tussen de twee niveaus van de gefixeerde
factor.
Precies zoals het geval is bij het onderzoeksontwerp uit figuur 1 waarbij sprake is van confounding (als gevolg waarvan de intrinsieke effecten van de didactiek niet meer onderscheiden kunnen worden van de effecten van de toevallige leerkracht), zo ook is er in bovenstaande voorbeelden van taalwetenschappelijk onderzoek sprake van confounding: de effecten
op abstract, categoriaal niveau kunnen niet meer onderscheiden worden van de specifieke
effecten van de concrete, toevallige, min of meer unieke experimentele talige instantiatie van
die bovengeordende categorie.Veel – en wellicht zou men in evaluatieve zin daaraan moeten toevoegen: teveel – experimenteel-taalwetenschappelijk onderzoek waarover in artikelen
in taalwetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd, is behept met dit methodologische
manco. Zoals eerder betoogd: wat is eigenlijk de zin van een empirisch taalwetenschappelijk
onderzoek dat juist wordt opgezet en uitgevoerd met de bedoeling om de aanvaardbaarheid
van een theorie te toetsen, terwijl datzelfde onderzoek – ongeacht de uitkomst – door feilen
in de opzet onmogelijk kan discrimineren tussen (pseudo-)falsificatie en (pseudo-)confirmatie van die theorie?
6. Burden of proof; single versus multiple message designs
Het incorporeren van talig materiaal als random factor in taalwetenschappelijke designs is
niet alleen van belang voor het optimaliseren van de interne validiteit, maar ook voor het
maximaliseren van de externe validiteit (d.w.z. de mate waarin het toevallige taalmateriaal dat
gebruikt is in een experiment, gegeneraliseerd kan worden naar een buiten-experimentele
‘talige’ situatie, kortom naar taal-in-het-algemeen). Stel dat een onderzoeker twee soorten
reclameteksten op effectiviteit en overtuigingskracht wil onderzoeken: advertenties waarin
expliciet het aangeprezen product wordt vergeleken met soortgelijke producten van de concurrent, en advertenties waarin een dergelijke expliciete vergelijking juist achterwege blijft
(type reclametekst moet in dit voorbeeld, in het licht van het gestelde onderzoeksdoel, beschouwd worden als een gefixeerde factor, met twee niveaus). Stel voorts dat de onderzoeker
de twee niveaus van de betreffende gefixeerde factor instrumenteel realiseert door slechts
één instantiatie, bijvoorbeeld een reclametekst waarin een BMW wordt aangeprezen die in
het ene geval wel, in het andere geval niet expliciet wordt vergeleken met zijn Japanse concurrenten. Niet alleen uit het oogpunt van interne validiteit is een dergelijk design, zoals
betoogd, defectief, ook met de externe validiteit van dit zogeheten single message design is
het nogal droevig gesteld: hoeveel verschillende soorten producten kunnen er op categoriaal
niveau van de advertentietekst-in-het-algemeen wel niet onderscheiden worden? Naarmate
meer van die producten (auto’s, wasmachines, koffiezetapparaten, videorecorders, enzovoort)
in het design als (niveaus van de) random factor ‘in de advertentie aangeprezen product’ zijn
ondergebracht, neemt de generaliseerbaarheid toe – even aangenomen dat de uitkomsten
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per niveau van de random factor allemaal in min of meer dezelfde richting wijzen. Kortom,
multiple message designs zijn uit het oogpunt van zowel de interne als de externe validiteit
voor taalwetenschappelijk onderzoek een conditio sine qua non.
Sommige onderzoekers trachten hun gebruik van single message designs niettemin te
rechtvaardigheden – of wellicht beter uitgedrukt: te rationaliseren – met het argument dat
andere onderzoekers die zo nodig twijfel moeten uiten aan de generaliseerbaarheid van hun
resultaten, dan maar via eigen replicatieonderzoek waarin andere messages worden aangeboden, moeten uitzoeken hoe de vork precies in de steel zit. Niet alleen wordt in dit argument
de methodologische problematiek betreffende interne validiteit miskend, daar komt nog bij
dat dit argument als een echte drogreden (in argumentatietheoretische zin) gekarakteriseerd
moet worden: de drogreden van het verschuiven van de bewijslast.
Andere onderzoekers verdedigen nog wel eens het standpunt dat de resultaten van individuele studies noodgedwongen beperkt zijn (om het even of het single message of multiple
message designs betreft) en op grond van die omstandigheid altijd gecombineerd moeten
worden in een zogenaamde meta-analyse. Omdat in verschillende studies zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabele vaak op een iets andere manier geoperationaliseerd
zijn, kan op grond van een dergelijke meta-analyse pas écht gegeneraliseerd worden, zo is de
gedachtegang. In deze optiek wordt de hele generalisatieproblematiek naar de meta-analyse
verschoven, waardoor de ‘language-as-a-fixed-effect fallacy’ – discussie aan methodologisch
belang inboet.
Zowel op principiële als op praktische gronden is deze laatste opvatting moeilijk te
handhaven. Immers, ten principale ligt de bewijslast (voor een categorische claim/hypothese) bij de individuele onderzoeker – deze kan en mag zich niet zomaar verschuilen achter een meta-analyse die wellicht ooit (maar misschien ook wel nooit) op een later tijdstip
door een ander wordt uitgevoerd. Op de resultaten van individuele studies kan, uitgaande
van deze meta-analyse optiek, dan ook geen staat meer gemaakt worden omdat generalisatie
over zinnen, teksten, items of andere talige eenheden niet langer relevant geacht wordt – wat
zou resten, zijn slechts studies waarin voor één eenheid aangetoond wordt dat er al dan niet
een effect is.
Ook praktisch gezien kleven er vaak veel meer haken en ogen aan een meta-analyse dan
op het eerste gezicht lijkt. Wanneer bijvoorbeeld in de ene studie een effect wordt aangetoond van treatment T en in de andere studie niet, dan kan dat onder meer toegeschreven
worden aan de diversiteit en heterogeniteit in de operationalisaties van het stimulusmateriaal,
in de operationalisaties van de vragen, enzovoort, maar ook aan interacties met kenmerken
van de steekproeven. Een fraai voorbeeld hiervan levert de meta-analyse van Holleman
(2000), uitgevoerd in het kader van haar proefschrift naar verschillen in responsies ten gevolge van vraagformulering. In die meta-analyse blijken diverse geconstateerde effecten totaal
oninterpreteerbaar als gevolg van verschillen tussen de geanalyseerde studies, en moet door
een gebrek aan manipulatie tussen de studies de causaliteitsvraag noodgedwongen onbeantwoord blijven (Holleman 1997: 431).
Elke onderzoeker die een taalwetenschappelijk experiment opzet om een hypothese/
theorie te toetsen, brengt impliciet of expliciet een claim naar voren. Wie claimt, moet bewijzen. De ‘burden of proof ’, de bewijslast (die er hier op neer komt dat de empirische data
gezien moeten worden als argument voor de aanvaardbaarheid van de claim) rust ten principale op de schouders van de onderzoeker die claimt: de onderzoeker zélf zal aannemelijk
moeten maken dat de empirische gegevens een ondersteuning of een ontkrachting vormen
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van zijn claim, hij zelf zal met bewijzen moeten komen dat zijn data gegeneraliseerd kunnen
worden, zowel naar taal-in-het-algemeen als naar proefpersonen-in-het-algemeen.
Het gebruik van een single message design in taalwetenschappelijk onderzoek is in feite
equivalent met de volgende argumentatieve zet, een zet overigens die in normatief opzicht
net zo deficiënt is: stel dat een persoon claimt dat vrouwen geen gevoel voor humor hebben en, uitgedaagd door een antagonist die twijfelt aan de aanvaardbaarheid van die claim,
daarvoor als argument zijn eigen vrouw Brigitte opvoert: “Je weet toch dat ze geen gevoel
voor humor heeft!”. Slechts weinigen zouden overtuigd zijn door dit argument (in feite een
empirische n=1 case study), tenzij de protagonist van de naar voren gebrachte claim via referentie aan andere data, bijvoorbeeld grootscheeps empirisch onderzoek, aannemelijk zou
kunnen maken dat Brigitte’s gevoel voor humor karakteristiek (representatief/kenmerkend/
typerend) is voor dat van haar seksegenoten in het algemeen – maar daarmee is men in feite
weer terug bij een multiple message design.8
7. E
 en analyse van kwantitatief-empirisch taalwetenschappelijk onderzoek in het
Tijdschrift voor Taalbeheersing 1977-2003
Wordt de fixed-effect fallacy onder taalwetenschappers vaak begaan, zo vroeg Clark zich in
zijn geruchtmakende artikel af. Wie van deze taalwetenschappers maakt zich zoal schuldig
aan deze drogreden? Zijn even kernachtige als vernietigende antwoord luidde: “Sad to say,
practically everyone”. Zo’n 30 jaar na dato stellen wij opnieuw dezelfde vraag, nu echter
toegespitst op de empirische taalwetenschappelijke artikelen die de afgelopen 25 jaar in dit
tijdschrift zijn verschenen; daarbij zullen we de fixed-effect fallacy dissociëren in een designfout en in een statistische fout. Anders dan Clark die – zoals betoogd om begrijpelijke redenen – de fixed-effect fallacy reserveerde voor een puur statistische drogreden die optreedt bij
de (inductief-statistische)generalisatie van empirisch-experimentele bevindingen naar een
grotere populatie, hebben wij in dit artikel deze fallacy gedissocieerd in:
1. 	een fallacy van methodologische aard die optreedt wanneer in taalwetenschappelijk onderzoek waarin de niveaus van de categoriale, gefixeerde variabele slechts gerepresenteerd wordt door één instantiatie (een single message design derhalve), met als gevolg dat
de interne en externe validiteit geweld wordt aangedaan.
2. 	een fallacy van inductief-statistische aard die optreedt in een multiple message design waarbij er in de statistische analyse ten onrechte vanuit gegaan wordt dat de random factor
‘taal’ een gefixeerde factor constitueert, met als gevolg dat de geschatte alpha-fout (type
I-fout) geflatteerd wordt – wat weer tot gevolg heeft dat ten onrechte de bevindingen
vanuit de steekproef naar de populatie gegeneraliseerd worden.
Nogmaals, bovenstaande dissociatie was voor Clark die zijn beschouwingen beperkte tot de
discipline psycholinguïstiek, niet relevant: in dat vakgebied immers kwam, anders dan in de
taalbeheersing, de betreffende methodologische feilen helemaal niet voor.
We beperken onze beschouwingen en analyses die tot een antwoord moeten leiden op
de vraag: “Hoe frequent komt de fixed-effect fallacy voor?” tot artikelen die verschenen zijn
in jaargang 1 (1977) tot en met jaargang 23 (2003) van dit tijdschrift.
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Een tweede beperking betreft de specifieke aard van de geanalyseerde artikelen: het
gaat ons in eerste instantie uitsluitend om kwantitatief-empirisch onderzoek, onderzoek dus
waarin talige, tekstuele verschijnselen gekwantificeerd zijn en waarin dus statistiek is toegepast. Dat betekent dat alle artikelen waarin gerapporteerd wordt over empirisch onderzoek
dat niet-kwantitatief, maar kwalitatief van aard is (bijvoorbeeld conversatie-analytisch of discourse-analytisch onderzoek waarin voorbeelden (‘cases’) worden gebruikt als argument ten
gunste van bepaalde typen claims) buiten beschouwing blijven. Deze beperking is niet principieel, maar praktisch van aard: hoewel de fixed-effect fallacy als design-fout in beginsel ook
in kwalitatief-empirisch onderzoek kan optreden, is het bijzonder lastig eenduidige criteria
op te stellen aan de hand waarvan ondubbelzinnig bepaald kan worden of er in een concreet
geval van empirisch-kwalitatief onderzoek al dan niet sprake is van de fixed-effect fallacy.
Een derde beperking – evenmin van principiële aard – betreft de specifieke aard van de
geanalyseerde kwantitatief-empirische artikelen: alle artikelen over kwantitatief onderzoek
dat correlationeel van aard is – dat wil zeggen onderzoek waarin niet zozeer causale relaties,
als wel samenhangen worden beschreven en geïnventariseerd – blijven buiten beschouwing.
Dat impliceert dat onze beschouwingen zich beperken tot experimenteel onderzoek, onderzoek dus waarin sprake is van de manipulatie van een onafhankelijke (meestal tekstuele)
variabele en de meting van een afhankelijke variabele. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de
fixed-effect fallacy noodzakelijkerwijze beperkt blijft tot experimenteel onderzoek, integendeel: ook in correlationeel onderzoek treft men deze drogreden aan, zij het dat men in dit
type onderzoek (niet zelden van het type ‘ex post facto research’) vaker wat meer moeite zal
hebben de gefixeerde en random factoren eenduidig te benoemen. Juist deze specifieke beperking tot experimenteel onderzoek maakt dat mogelijke interpretatieverschillen (bijvoorbeeld over het specifieke doel van het onderzoek, en dus ook over de cruciale vraag of een
variabele als random of als gefixeerd moet worden beschouwd) radicaal zijn uitgesloten. Artikelen immers waarin over experimenteel onderzoek wordt gerapporteerd, hebben door de
bank genomen een vrij vaste, gefixeerde structuur: het probleem wordt geschetst, de theorie
en daaruit afgeleide hypothesen worden uiteengezet, de onafhankelijke en afhankelijke variabele worden gedefinieerd, het aangeboden talige materiaal wordt besproken, de specifieke
methode van aanbieding wordt uit de doeken gedaan, de aard van de onderzochte proefpersonen wordt toegelicht, waarna vervolgens de data worden geanalyseerd (doorgaans via
een of andere vorm van variantie-analyse); tot slot volgt een discussie en een samenvattende
eindconclusie. Een dergelijke vaste structuur levert ons als analysator de benodigde objectieve gegevens voor de meta-analyse, zonder dat we daarbij in twijfelachtige ad hoc interpretaties hoeven te vervallen. Uit de experimentele artikelen valt immers precies en eenduidig
te achterhalen, welke factor als ‘explanatory’ – dus als gefixeerde factor – beschouwd moet
worden: de onafhankelijke variabele. Daar kan geen misverstand of interpretatieverschil over
bestaan, net zo min als over de vraag of de niveaus van deze gefixeerde variabele gerepresenteerd zijn door een random talige factor. De beperking tot experimentele studies heeft echter
ook een schaduwzijde: de aard en frequentie van het fixed effect-fallacy probleem wordt, net
zoals het geval is bij bovenstaande beperking tot kwantitatieve studies, onderschat.
Verder blijven alle overzichtsartikelen over experimenteel onderzoek, ook die waarin de
resultaten van inductieve statistische technieken worden gerapporteerd, buiten beschouwing;
zonder de oorspronkelijke artikelen te screenen is het vaak niet te achterhalen of er in het
beschreven onderzoek talige, random factoren opereren. Het gaat ons dus om zelfstandig verricht, nieuw onderzoek.
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De laatste beperking betreft onze telling van de fixed-effect fallacy: het komt wel vaker
voor (met name in de eerste jaargangen van dit tijdschrift) dat in één en hetzelfde artikel de
opzet en de resultaten van meerdere experimenten worden gerapporteerd, soms zelfs van
vijf! Komt in al die experimenten onveranderlijk de fixed-effect fallacy voor, dan tellen we
dat niet als vijf fouten, maar enkel als één fout. Dat betekent dat wij in onze meta-analyse
de individuele, publicerende experimentele onderzoeker als analyse-eenheid beschouwen.
Deze inperking leidt, net zoals bovenstaande beperkingen, vermoedelijk tot een onderschatting van de werkelijke omvang van de fixed-effect fallacy. In tabel 2 staan de resultaten.
Tabel 2: Frequentie van single message vs multiple message designs in experimenteel onderzoek, gerapporteerd in TvT jaargang 1 t/m 23
Single message design

51

Multiple message design

43

Totaal

94

In de eerste 23 jaargangen van dit tijdschrift is er 94 maal over experimenteel taalwetenschappelijk onderzoek gepubliceerd, een respectabel aantal. In iets meer dan de helft van
het gerapporteerde onderzoek wordt een, vanuit methodologisch perspectief beschouwd,
inadequaat design gehanteerd.
In welke gevallen gaat het nu typisch goed, wanneer typisch fout? Zijn er binnen de
taalbeheersing misschien onderzoeksdomeinen te traceren waarbinnen het multiple message
design, wellicht als gevolg van traditie en conventie, schering en inslag is? Het prototypische
voorbeeld van onderzoek waarin het door de bank genomen goed gaat, betreft het experimentele onderzoek naar problemen op het vlak van spelling: de onderzochte theoretische
categorieën worden consequent door meerdere woorden (instantiaties) geoperationaliseerd.
Het prototypische onderzoek waarin het doorgaans fout gaat, betreft het meer cognitiefgeöriënteerde functieleerachtige onderzoek naar de verwerking van teksten (bijvoorbeeld:
zijn doorlopende teksten, zonder veel structuur, moeilijker te onthouden/verwerken dan
teksten met veel structuur?).Vrijwel zonder uitzondering worden in dit onderzoeksveld de
theoretisch relevante categorieën door slechts één enkele tekst geoperationaliseerd. Wellicht
zijn omstandigheden van experimenteel-praktische aard verantwoordelijk voor dit verschil
tussen beide onderzoeksvelden: het is in praktisch opzicht relatief eenvoudig een schrijver
binnen de beperkte tijd van een experimentele sessie (zeg zo’n 45 à 60 minuten) een flink
aantal woorden te laten spellen, terwijl het – zeker in repeated measurement designs – in praktisch opzicht vrijwel uitgesloten is een lezer te confronteren met meerdere (vaak lange) teksten waarover door de proefpersoon ook nog eens een flink aantal (begrips- of geheugen)
vragen beantwoord moeten worden. Dat laat echter onverlet dat er ook andere ontwerpen
dan repeated measurement designs gekozen kunnen worden waarbij de gewraakte feilen niet
optreden.
Hoe staat het met de frequentie van de fixed-effect fallacy (in inductief-statistische zin),
de drogreden die Clark in feite op het oog had? Hoe vaak worden de talige random factoren
in de statistische analyse ten onrechte als gefixeerd opgevat, hoe vaak wordt daarmee een
geflatteerde, te positieve indruk van het alpha-niveau gepresenteerd?
Voordat we deze vraag concreet beantwoorden, eerst een paar opmerkingen vooraf. In
de eerste plaats vooronderstelt de beantwoording van deze vraag dat de data ook in induc121
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tief-statistische zin geanalyseerd zijn. Dat is echter merkwaardigerwijze vaak niet het geval,
vooral in het onderzoeksdomein dat zich richt op de spellingsproblematiek: niet zelden
vindt daar helemaal geen statistische toetsing plaats! Impliciet geeft de onderzoeker daarmee
te kennen dat de aangetroffen talige resultaten enkel en alleen geldig zijn voor de specifieke
groep onderzochte personen, en alleen voor die groep, en enkel en alleen geldig voor de
onderzochte spelproblemen, en alleen voor die groep. Maar hoe kunnen resultaten verkregen bij die specifieke groep ooit relevant zijn voor een wetenschappelijke (spelling)theorie
die immers betrekking heeft op een generische klasse van personen en van spelproblemen?
Het zijn nu juist de methoden van de inductieve statistiek die de onderzoeker helpen bij de
beantwoording van de vraag of en in hoeverre de resultaten verkregen binnen een specifieke
groep proefpersonen en verkregen bij specifiek talig materiaal, met enig vertrouwen gegeneraliseerd mogen worden naar een groter geheel. Door af te zien van dergelijke methoden,
of althans door af te zien van een beantwoording van de generalisatie-vraag, wordt in feite
de bewijslast ontdoken.
In de tweede plaats worden door sommige onderzoekers helemaal geen toetsingsgrootheden gerapporteerd, alleen p-waarden. En er zijn ook gevallen waarin de uitkomsten van
(inductief-statistische) toetsingen alleen in verbale zin worden weergegeven: ‘dit resultaat
bleek bij toetsing significant’. Dat deze bedenkelijke praktijk betreffende de rapportage van
uitkomsten van inductief-statistische technieken de controleerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek niet bepaald ten goede komt, staat wel vast.
In de derde plaats wordt in een enkel geval door een onderzoeker expliciet gesteld dat in
alle statistische analyses die in het kader van het door hem verrichte experimentele onderzoek
zijn uitgevoerd, verschillen tussen teksten genegeerd zijn; daaraan wordt dan ook nog eens toegevoegd dat de kwantitatieve resultaten niet generaliseerbaar naar andere teksten zijn!
De drie bovenstaande opmerkingen hebben uit de aard der zaak tot gevolg dat het feitelijke aantal onderzoeken dat überhaupt geanalyseerd kan worden op het optreden van de
statistische fixed-effect fallacy, niet meer betrekking heeft op het oorspronkelijke aantal onderzoeken dat gekarakteriseerd kan worden als een multiple message design (43 in totaal), maar
op een behoorlijk kleiner aantal: het oorspronkelijke aantal van 43 reduceert tot 34.
In liefst 32 van die 34 studies figureert de door Clark gewraakte drogreden: de fixedeffect fallacy. Concreet voorbeeld: in een artikel van Van den Bergh (Slijkerman & Van den
Bergh 1992) wordt de invloed van een samenvatting vooraf op het begrip van speelfilms
bij prelinguaal doven onderzocht. In dit artikel wordt onder andere geconcludeerd dat ‘prelinguaal dove leerlingen die een (eenvoudige) samenvatting lezen voordat zij naar een film
kijken, deze film beter begrijpen dan leerlingen die niet de beschikking over een dergelijke
samenvatting hebben’ (o.c. p. 299). Kortom, in deze boude conclusie wordt zonder enige terughoudendheid gegeneraliseerd naar films in het algemeen (en naar daaraan voorafgaande
tekstuele samenvattingen), terwijl in het betreffende experiment slechts twee instantiaties van
de bedoelde, bovengeordende categorie figureerden; generalisatie op grond van een steekproef van twee elementen is toch wel wat al te kort door de bocht. Daar komt nog bij dat
in de toegepaste inferentiële statistiek de fixed-effect fallacy wordt begaan: op basis van een
statistische toetsingsgrootheid op grond waarvan alleen naar personen gegeneraliseerd kan
worden (F1), wordt zonder enige terughoudendheid de generalisatiestap naar films (inclusief
de daaraan voorafgaande samenvatting) gezet. Gezien deze deficiënties is de reikwijdte van
deze studie nogal beperkt. Zonder overdrijving kan gesteld worden dat vele studies met deze
beide manco’s behept zijn, en dat dus generalisatie op grond van deze studies kwestieus is.
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Het gaat bij de fixed-effect fallacy kennelijk – zoals eerder betoogd – om een hardnekkig en weerbarstig probleem, een probleem overigens dat in het geheel niet beperkt blijft tot
het Nederlandse taalgebied. In het Journal of Memory and Language (jaargang 32-37) werden,
blijkens de resultaten van een aldaar uitgevoerd meta-onderzoek, in 120 artikelen (op een totaal van 220) toetsingsgrootheden gerapporteerd waarbij de fixed-effect fallacy (althans een
variant daarop: de zogenaamde F1 x F2 fallacy) zou kunnen worden begaan: slechts 4 van
die 120 artikelen bevatten correcte, niet-drogredelijke toetsingsgrootheden (Raaijmakers,
Schrijnemakers & Gremmen 1999). In een volgende bijdrage hopen we in te kunnen gaan
op de statistische en computationele implicaties van de fixed-effect fallacy.
Noten
1 	De term ‘fixed-effect fallacy’ mag dan weliswaar op het conto van Clark worden geschreven, hij was zeker niet
de eerste die de daaraan verbonden problematiek onder de aandacht van taalwetenschappers bracht. In 1964 al
wees Coleman psychologen er op dat, wanneer taal het onderwerp van studie vormt, er specifieke eisen moeten
worden gesteld aan data-verzameling en statistische data-verwerking, wil men de in een experiment verkregen
talige data op een valide manier kunnen generaliseren naar buiten-talige situaties (Coleman 1964). In statistische
kringen overigens was het met de fixed-effect fallacy verbonden inductief-statistische probleem al lang onderkend – en opgelost (zie bijvoorbeeld Satterthwaite 1946; Cochran 1951).
2	Een voorbeeld waaruit de soms problematische status van beschrijvende statistieken mag blijken, is het volgende.
In familie A, bestaande uit 2 personen, kijkt elke persoon één uur per dag televisie. In familie B, die uit 8 personen bestaat, kijkt niemand (elke persoon in B kijkt dus nul minuten per dag).Wat is nu de beste schatting van het
populatiegemiddelde? Is dat (60 +60 + 0 + …+ 0)/10 = 12 minuten, of is dat ((60+60)/2+(0+…+0)/8)/2 =
(60+0)/2= 30 minuten? Het laatste antwoord is ongetwijfeld het correcte antwoord, het eerste antwoord daarentegen is de ‘oplossing ’ die de meeste computerprogramma’s genereren.
3	In feite is de enige claim die op grond van de inductief-statistische technieken waarin de fixed-effect fallacy
wordt begaan (door Clark getypeerd als de F1-fallacy), afgeleid zou mogen dat wanneer een andere groep proefpersonen aan exact hetzelfde ‘talige’ materiaal blootgesteld wordt, dezelfde verschillen verwacht zouden mogen
worden – aangenomen dat deze verschillen statistisch significant bleken.
4	In een variantie-analyse met random factoren (die genest zijn binnen andere, gefixeerde factoren of daarmee gekruist zijn) verandert de samenstelling en opbouw van de standaard-toetsingsgrootheid F radicaal. Onder deze
omstandigheden bevat de error-term, de noemer van de F-ratio, additionele variantie: niet alleen variantie die
kan worden toegeschreven aan sampling-error bij de proefpersonen, maar ook variantie die kan worden toegeschreven aan sampling-error bij de niveaus van de random variabele. Indien, zoals bij de fixed-effect fallacy het
geval is, ten onrechte geabstraheerd wordt van deze additionele variantie, wordt de noemer van de F-ratio kunstmatig kleiner – met als gevolg: alpha-inflatie.
5	Het feit dat ons geen experimenteel onderzoek bekend is waarin de docent als random variabele geïncorporeerd
is, doet aan de status van het gegeven voorbeeld niet af. Vaak wordt in de empirische praktijk getracht het hier
geschetste probleem van de interne validiteit te omzeilen door docenten zowel de experimentele als de controle
didactiek te laten onderwijzen. De redenering is dan dat in beide condities dezelfde docenten aan het werk zijn,
en dat dus variatie tussen docenten niet van invloed is op de verschillen tussen condities. De vraag is in hoeverre
deze argumentatie steekhoudend is. Als de ene docent met de ene didactiek beter uit de voeten kan dan met de
andere, terwijl voor een andere docent het omgekeerde geldt, dan is de redenering volledig ondergraven. Daarnaast is er nog een meer principieel punt. We kunnen alleen besluiten dat er een belangwekkend effect is van
conditie als het verschil tussen condities groot is ten opzichte van zowel de verschillen tussen leerlingen, als de
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verschillen tussen docenten. Als we de verschillen tussen docenten op de één of andere manier verwaarlozen, dan
wordt de nulhypothese te snel verworpen en zullen we dus te snel concluderen dat er een verschil is tussen beide
condities.
6	De vraag wanneer een factor nu als gefixeerd dan wel als random getypeerd moet worden, is niet zo eenvoudig
te beantwoorden als op het eerste gezicht wellicht lijkt – en dat komt niet zozeer doordat het onderscheid tussen beide typen factoren functioneel van aard is, als wel doordat de hele kwestie rond random factoren nogal
controversieel van aard is (wellicht beter uitgedrukt: was). In het begin van de jaren tachtig heeft zich immers
een consensus onder de statistici afgetekend, ten gunste van wat genoemd kan worden: het rekkelijke standpunt
(zie voor deze discussie: Cohen 1976; Smith 1976; Wike & Church 1976; Clark 1976). Grof gezegd zijn er twee
theoretische opvattingen over random factoren: een zogenaamd ‘precies’ en een zogeheten ‘rekkelijk’ standpunt.
In de eerste visie op random factoren wordt een factor alleen en alleen dan als random beschouwd (‘if and only
if ’) wanneer de niveaus van de betreffende factor een aselecte steekproef vormen uit een welomschreven, gespecificeerde populatie.Volgens het rekkelijke standpunt echter wordt in de praktijk van het empirisch onderzoek
aan deze (als noodzakelijke en voldoende geachte) voorwaarden zelden tot nooit voldaan. Neem de variabele
‘proefpersoon’, een variabele die alom beschouwd wordt als een random factor – zelden tot nooit vormen de in
een experiment optredende participanten een aselecte trekking uit een vooraf welomschreven populatie - integendeel, proefpersonen nemen veeleer deel op grond van beschikbaarheid, op grond van hun bereidheid mee
te werken, als ‘draftees’, enzovoort. Daar komt nog bij dat het in lang niet alle gevallen mogelijk is een populatie
eenduidig en uitputtend te beschrijven (iets wat nogal eens voorkomt in taalwetenschappelijk onderzoek).Voor
de propagandisten van het ‘rekkelijke’ standpunt vormt een random trekking uit een eenduidige, uitputtend gedefinieerde populatie dan ook geen noodzakelijke, maar slechts een voldoende voorwaarde om een factor als
random te typeren. In vele situaties in de praktijk waarin het pure, zuivere ‘random sampling’ niet mogelijk is,
moet in de visie van de rekkelijken (waarbij wij ons aansluiten) de betreffende factor toch als een random factor
worden beschouwd. Neem als voorbeeld de leerkrachten uit het experiment in figuur 2: zij nemen deel op grond
van beschikbaarheid, niet omdat ze random getrokken zouden zijn uit een goed gedefinieerde populatie. Toch is
het alleszins redelijk de leerkrachten als een random factor te beschouwen, gegeven de eerdere omschrijvingen
van het begrippenpaar ‘gefixeerd – random’. Of neem het voorbeeld van het persuasieonderzoek in paragraaf 6
waarin de overtuigingskracht van advertenties met en advertenties zonder expliciete vergelijking vergeleken
wordt – geen enkele onderzoeker is in staat op categoriaal niveau de twee klassen uitputtend en eenduidig te
beschrijven. Beide domeinen laten zich niet in die termen specificeren. Niettemin geldt ook hier dat het alleszins
redelijk is, gelet op de gegeven typeringen van random en gefixeerde factoren, de instantiaties (de concrete aangeboden producten in het experiment) op te vatten als (niveaus van) een random factor. Welk heuristisch middel
men ook toepast, de beslissing een factor als gefixeerd of als random op te vatten is in de regel geen louter mechanische kwestie, maar dient gebaseerd te zijn op een zorgvuldige analyse en reflectie op de onderzoeksdoelen.
Als Clark in zijn artikel over the language-as-fixed-effect fallacy één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel
dat instantiaties, messages, kortom replicaties van ‘talig’ materiaal in taalwetenschappelijk onderzoek door de bank
genomen als (niveaus van) random factoren opgevat dienen te worden.
7	De twee mogelijke relaties die tussen de niveaus van de ene en de andere factor in een onderzoeksontwerp kunnen bestaan, worden ‘crossing’ (kruising) respectievelijk ‘nesting’ genoemd. Wanneer de ene factor (A) gekruist is
met de andere (B), betekent dit dat alle niveaus van de eerste factor (A) gecombineerd zijn met alle niveaus van de
tweede factor (A). Wanneer de ene factor (A) echter genest is in de andere (B), impliceert dit dat de niveaus van
de factor die genest is (A), optreden op slechts één niveau van de andere, bovengeordende (‘nesting’) factor (B).
Het hoeft weinig betoog in dat in veel experimentele setups waarin talig materiaal als random factor figureert,
sprake is van nesting (in jargon: van hiërarchische designs).
8	Het is bekend is dat de power van een statistische toets (de a priori kans om H0 te verwerpen als die niet waar
is) afhankelijk is van het aantal waarnemingen - veelal wordt het aantal waarnemingen gelijkgeschakeld met het
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aantal proefpersonen. Zelden wordt hierbij gerefereerd aan het aantal teksten dat elke proefpersoon moet lezen.
In feite wordt het power-probleem in termen van aantallen teksten, zowel nationaal als internationaal, onder het
tapijt geveegd (maar zie bijvoorbeeld Jackson & Brashers 1990). Ook in de studies waarin meer teksten betrokken zijn, wordt geen rekenschap van de power op tekstniveau gegeven. Het lijkt er dan ook op alsof generalisatie
naar de populatie (proef)personen belangrijker is dan generalisatie naar de populatie teksten: als we een andere
groep proefpersonen aan hetzelfde materiaal zouden blootstellen, dan mag dit verschil verwacht worden - de vanuit taalwetenschappelijk oogpunt minstens zo belangrijke vraag echter wat er in experimentele zin zou gebeuren
wanneer we andere teksten zouden gebruiken, wordt de facto als minder relevant beschouwd. Hoeveel teksten
moeten we in een studie gebruiken om te kunnen generaliseren naar de populatie teksten? Hoeveel teksten hebben we nodig om de conclusie te kunnen trekken dat naar alle waarschijnlijkheid het geconstateerde effect ook
aantoonbaar is als er een nieuwe steekproef aan stimulusmateriaal gebruikt wordt?
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1. Inleiding
In de afgelopen jaren hebben wij met
Samenvatting
enige regelmaat gerapporteerd over de
voortgang van de werkzaamheden in het
In dit artikel worden in kort bestek de
onderzoeksproject ‘Argumentatieve intheoretische en methodologische uitgangspunten
dicatoren in het Nederlands’, door ons
van het onderzoeksproject ‘Argumentatieve
ook wel aangeduid als het indicatorenproindicatoren in het Nederlands’ uiteengezet. Aan
ject (Van Eemeren, Houtlosser en Snoeck
de hand van enkele exemplarische analyses wordt
Henkemans 2000, Houtlosser 1997, 2002,
getoond op welke manier er bij de uitvoering van
Snoeck Henkemans 2001, 2003a, 2003b).1
het project te werk is gegaan.
Nu het project binnen niet al te lange tijd
wordt afgesloten met de publicatie van de
monografie Argumentatieve indicatoren in
het Nederlands, willen wij in dit artikel in
kort bestek de theoretische en methodologische uitgangspunten van het project uiteenzetten
en aan de hand van enkele exemplarische analyses laten zien hoe we te werk zijn gegaan.2
2. Doel en methodologie van het indicatorenproject
In het indicatorenproject stond de vraag centraal welke verbale middelen er in het Nederlands worden gebruikt om de verschillende zetten aan te duiden die een functie kunnen
vervullen in een argumentatief betoog of een argumentatieve discussie. Het onderzoek had
ten doel deze woorden en uitdrukkingen te identificeren, ze te classificeren aan de hand
van de argumentatieve functie die ze in een betoog of een discussie kunnen hebben en
vast te stellen onder welke voorwaarden ze die functie kunnen vervullen. Het theoretische
uitgangspunt bij dit onderzoek was het pragma-dialectische ideaalmodel van een kritische
discussie. Dit ideaalmodel vormt om twee redenen een goed uitgangspunt voor de beschrijving van argumentatieve indicatoren. Ten eerste verschaft het model een specificatie van
alle taalhandelingen die een functie kunnen vervullen in de verschillende stadia van het op
kritische wijze oplossen van een verschil van mening, zodat naast de indicatoren die een
standpunt of argumentatie aanduiden, zoals ‘dus’ en ‘want’, ook indicatoren van andere zet126
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ten die in het oplossingsproces een rol spelen in het onderzoek kunnen worden betrokken.
Welke verbale indicatoren geven bijvoorbeeld aan dat een discussiant de bewijslast aanvaardt
voor zijn standpunt (of daar juist onderuit probeert te komen)? Welke indicatoren houden
verband met de uitgangspunten van het betoog? En welke indicatoren verwijzen naar het
resultaat van de discussie? Ten tweede verschaft het model de mogelijkheid om de verschillende soorten indicatoren op een functionele manier te classificeren, doordat de functie van
de verschillende argumentatieve zetten verbonden is met de verschillende fasen in het oplossingsproces.
Ervan uitgaand dat argumentatieve teksten en discussies – op zijn minst ten dele – ten
doel hebben een verschil van mening op kritische wijze tot een oplossing te brengen, menen we dit model als een sjabloon te kunnen beschouwen van de cruciale taken die de bij
het verschil van mening betrokken partijen in het oplossingsproces moeten uitvoeren. Ook
al zouden taalgebruikers in alledaagse discussies niet al deze taken vervullen, of niet allemaal
helemaal, dan blijft nog staan dat alle in het model gespecificeerde taken functioneel zijn
voor het kritisch oplossen van een verschil van mening en dus eigenlijk op de een of andere
manier hadden moeten worden uitgevoerd. Een van de toepassingsmogelijkheden van het
model is dan ook om, juist in die gevallen waarin ze in de praktijk niet, niet expliciet of niet
volledig in de tekst of discussie tot uitdrukking komen, deze zetten alsnog te identificeren.
Het is naar onze mening zelfs methodologisch verantwoord om bij het identificeren
van argumentatieve zetten in de argumentatieve praktijk van het ideaalmodel voor kritische
discussie gebruik te maken als het om zetten gaat die in aanleg of in werkelijkheid drogredelijk zijn. Zoals wij in eerdere publicaties hebben uiteengezet (zie bijvoorbeeld van Eemeren
en Houtlosser, 2002), hebben discussianten die een verschil van mening op redelijke wijze
willen oplossen de speelruimte om door strategisch te manoeuvreren hun eigen standpunt
zo overtuigend mogelijk aan de man te brengen. Gesteld in onze terminologie bestaat dit
strategisch manoeuvreren uit het retorisch exploiteren van de dialectische doelen die in de
verschillende stadia van het kritische oplossingsproces moeten worden verwezenlijkt. Het
manoeuvreren kan deugdelijk zijn, maar het kan ook ontsporen en drogredelijk worden.
Omdat elke discussiezet die in het oplossingsproces moet worden gedaan op deze wijze
openstaat voor strategisch manoeuvreren, kan elke zet ook ontsporen en drogredelijk worden. Juist omdat niet van tevoren te zeggen is of de dialectisch relevante zetten die in het oplossingsproces moeten worden gedaan ook op deugdelijke wijze ten uitvoer zullen worden gebracht,
kan ook bij het identificeren van zetten die potentieel of werkelijk drogredelijk zijn gebruik
worden gemaakt van het ideaalmodel van een kritische discussie.
Hoe stellen wij ons nu de identificatie voor van de zetten die volgens het ideaalmodel
van een kritische discussie relevant zijn? In de verschillende uiteenzettingen die van het
ideaalmodel zijn gegeven (bijvoorbeeld Van Eemeren en Grootendorst, 1984, 1992, 2000 en
2004) wordt in algemene zin aangegeven welke taken er in een kritische discussie moeten
worden uitgevoerd, maar wordt niet elke zet die mogelijk een bijdrage kan leveren aan het
oplossingsproces gespecificeerd.Volgens het overzicht van de openingsfase van een kritische
discussie moeten de discussianten het bijvoorbeeld eens worden over het procedurele en
materiële vertrekpunt van de discussie, maar welke zetten in deze fase tot een dergelijke
overeenstemming kunnen leiden wordt niet nader gespecificeerd.Voor ons doel is het echter
nodig wel over zo’n uitgewerkte specificatie te beschikken. We kunnen immers pas vaststellen of een bepaalde uitdrukking een bepaalde zet indiceert als eerst duidelijk is om welke
zetten het precies kan gaan.
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Het is uiteraard niet onze ambitie om in één keer alle zetten te specificeren waar een
kritische discussie uit kan bestaan. Wat we wel willen, is een stapsgewijze specificatie geven
van de zetten die in een bepaalde fase of subfase van de discussie een bijdrage kunnen leveren aan het vervullen van de specifieke taak die de discussianten in dat stadium van de
discussie ten uitvoer moeten brengen. De heuristiek die wij hiertoe hebben ontwikkeld bestaat uit het gebruik van dialectische profielen. Deze heuristiek is geïnspireerd op het idee van
dialoogprofielen dat Walton en Krabbe in verschillende publicaties hebben gepresenteerd en
toegepast (Walton, 1989; Walton en Krabbe, 1995; Krabbe, 1992, 1999). Walton en Krabbe
verstaan onder een ‘dialoogprofiel’ “a connected sequence of moves and countermoves in a
conversational exchange of a type that is goal-directed and can be represented in a normative model of dialogue” (Walton, 1999: 53; Krabbe, 1999: 2). In dezelfde geest vatten wij een
dialectisch profiel op een meer specifieke wijze op als een sequentieel patroon waarin de
zetten worden gespecificeerd die de partijen in een bepaalde fase of subfase van een kritische
discussie moeten – of mogen – doen om een bepaald dialectisch doel te verwezenlijken. In
de volgende paragraaf lichten we toe wat we hiermee bedoelen door te laten zien hoe de
zetten in een bepaalde fase van een kritische discussie met behulp van een dialectisch profiel
kunnen worden gespecificeerd. Daarna gaan we in op de identificatie van de woorden en
uitdrukkingen die een indicatie van deze zetten kunnen vormen.
3. Dialectische profielen van sequenties van zetten in een kritische discussie
Ter toelichting van wat we onder een dialectisch profiel verstaan, bespreken we een voorbeeld van het opstellen van een dialectisch profiel. Het gaat in dit profiel om de wijze waarop
in de openingsfase van een kritische discussie overeenstemming kan worden bereikt over de
bewijslast voor het standpunt dat in de confrontatiefase naar voren is gebracht. In het eenvoudigste geval, waarin het standpunt in de confrontatiefase uitsluitend op twijfel stuit en er
dus sprake is van een niet-gemengd verschil van mening, bestaat de overeenstemming die in
de openingsfase over de bewijslast voor dit standpunt moet worden verkregen er ofwel uit
dat de protagonist dit standpunt zal gaan verdedigen ofwel dat hij dit niet zal doen. Maar wat
voor deliberatie leidt tot een van deze conclusies?3 Welke zetten kunnen de partijen in elk
van de onderscheiden gevallen doen om een van deze conclusies te bereiken?
Wat bij het opstellen van het profiel van deze deliberatie eerst besloten moet worden is
welke partij de deliberatie moet initiëren en door middel van wat voor zet dat moet gebeuren. De procedure voor het voeren van een kritische discussie houdt in dat de partij die in
de confrontatiefase van de discussie een standpunt naar voren heeft gebracht (laten we zeggen P) in de openingsfase door de andere partij (A) mag worden uitgedaagd zijn standpunt
te verdedigen (zie Van Eemeren en Grootendorst, 2004). Als de uitdaging een feit is, moet P
reageren. Hij kan de uitdaging aannemen of weigeren hem aan te nemen. Als hij de uitdaging aanneemt, is de deliberatie daarmee meteen beëindigd: de conclusie is dat P zijn standpunt zal verdedigen. Als P weigert de uitdaging aan te nemen, mag A daarop reageren. Dat
kan hij op twee manieren doen. A kan in de eerste plaats eisen dat P zijn standpunt intrekt
en zijn twijfel aan P’s standpunt handhaven. In feite is de deliberatie dan ook beëindigd. In
de tweede plaats kan A ook aan P vragen waarom deze meent zijn standpunt niet te hoeven
verdedigen. In reactie op dit verzoek kan P vervolgens ofwel alsnog zijn standpunt intrekken ofwel een reden geven waarom hij vindt dat hij zijn standpunt – hier en nu – niet hoeft
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te verdedigen. De deliberatie kan dan nog verder doorgaan over de redengeving van P. Als
reden voor het niet willen verdedigen van zijn standpunt zou P bijvoorbeeld kunnen zeggen
dat het hem juist goed lijkt als A, die zo goed kan argumenteren, als advocaat van de duivel
optreedt en het standpunt probeert te verdedigen. A moet hier dan weer op reageren, enzovoort.Vooralsnog houden we het echter bij het volgende ‘aanvangsprofiel’:
(1)
1 A:		

Verdedig je standpunt!

2 P: Ik neem de uitdaging aan
3 A:			

Ik neem de uitdaging niet aan

Dan handhaaf ik mijn twijfel

4 P:						
5 A:						

Waarom niet?
Reden geven

Intrekken

.....

Op deze manier worden in een dialectisch profiel de zetten weergegeven die in de openingsfase van de discussie relevant zijn voor het tot overeenstemming komen over het wel of
niet aanvaarden van de bewijslast voor een standpunt.
4. Het vaststellen van het materiële vertrekpunt van de discussie
Aan de hand van twee uitgebreidere gevallen zullen we nu uitleggen hoe we in het onderzoek naar de indicatoren van argumentatieve zetten te werk gaan met het gebruik van dialectische profielen. In deze paragraaf concentreren we ons eerst op indicatoren van de zetten
die in de openingsfase van een kritische discussie kunnen worden gedaan om het gemeenschappelijke materiële vertrekpunt van de discussie vast te stellen – in dialectische termen:
de verzameling wederzijdse concessies.
Net als de deliberatie over het wel of niet aanvaarden van de bewijslast, moet de deliberatie over het vaststellen van het gemeenschappelijke materiële vertrekpunt voor de discussie
ergens beginnen. Wie moet de eerste zet doen en wat houdt die zet in? Anders dan bij de
deliberatie over de aanvaarding van de bewijslast, is er bij de deliberatie over het materiële
vertrekpunt van de discussie geen procedurele regel die voorschrijft welke partij de deliberatie moet initiëren. Dat moeten de discussianten zelf beslissen. Laten we aannemen dat
partij P de deliberatie initieert. Hoe kan hij daarbij te werk gaan? Als we ons het materiële
vertrekpunt van de discussie voorstellen als een verzameling gedeelde proposities en het tot
stand komen van die verzameling als een stapsgewijs proces waarin telkens over één propositie wordt onderhandeld, dan komt een initiële zet in de deliberatie over het gemeenschappelijke vertrekpunt neer op het doen van een voorstel om een bepaalde propositie (‘X’) als
een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen.
Hoe kan A reageren op het voorstel om propositie X als een gedeeld uitgangspunt voor
de discussie te behandelen? Gegeven dat het gezamenlijke doel is zo snel mogelijk tot een
gemeenschappelijk vertrekpunt van de discussie te komen, zou A op zijn efficiëntst hande129
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len door het voorstel van P te accepteren. Het zal echter duidelijk zijn dat A allerlei goede
redenen kan hebben om dat niet te doen. Hij heeft ook geen enkele verplichting om dat te
doen. In de openingsfase van een kritische discussie heeft elk van de partijen, dus ook A, immers het onvoorwaardelijke recht om welke voorgestelde propositie dan ook af te wijzen. Er
is echter nog een derde mogelijkheid. A kan het voorstel van P ook voorwaardelijk als gedeeld
uitgangspunt aanvaarden. Daarmee bedoelen we dat A zich bereid verklaart propositie X als
gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen maar pas als P dan ook een tegenvoorstel inwilligt. A zou het voorstel van P bijvoorbeeld kunnen aanvaarden op voorwaarde
dat P bereid is een andere propositie (‘Y’) als een gedeeld uitgangspunt te behandelen. Om
allerlei redenen kan het voor A opportuun zijn om naast X tegelijk ook propositie Y als uitgangspunt te laten aanvaarden. De meest voor de hand liggende reden is dat A met behulp
van propositie Y tegenwicht kan bieden voor zijn eigen aanvaarding van propositie X. Dit
kan bijvoorbeeld zo zijn omdat Y restricties stelt aan het argumentatieve gebruik dat P van
propositie X kan maken of omdat Y kan dienen om in een gemengd geschil het standpunt
te verdedigen dat tegenover dat van P staat.
Het initiële voorstel van P en de drie potentiële reacties van A constitueren samen de
zetten die in de eerste ronde van de deliberatie over het materiële vertrekpunt van de discussie kunnen worden gedaan.4 Deze eerste ronde kan als volgt in een dialectisch profiel
worden weergegeven:
(2)
1 P:		

Voorstel: X

2 A:

Nee, niet X

OK, X

OK, X, op voorwaarde dat Y

Op basis van dit profiel van de eerste ronde van de zetten in de deliberatie over het materiële
vertrekpunt van de discussie kan de analysator zich een aantal theoretisch gemotiveerde verwachtingen vormen die hem behulpzaam kunnen zijn bij het reconstrueren van dergelijke
deliberaties in een argumentatieve tekst of discussie. Om dit theoretische aanknopingspunt
ten volle te kunnen benutten, moet de analysator uiteraard ook in staat zijn de manifestaties
van deze zetten in de argumentatieve praktijk te identificeren en de reconstructie van die
zetten op empirisch-linguïstische gronden te rechtvaardigen als zetten in de openingsfase
van een kritische discussie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijke
verbale indicatoren van deze zetten zijn. We beperken ons hier vanzelfsprekend tot enkele
algemene observaties.
De eerste observatie met betrekking tot woorden en uitdrukkingen die mogelijke indicatoren zijn van argumentatieve zetten is dat niet elke zet in de praktijk altijd voorzien is van
een ondubbelzinnige indicator. Wij stellen ons de verschillende soorten indicatoren voor als
punten op een schaal die loopt van de expliciete verbale indicatoren (‘Hierbij breng ik het
standpunt naar voren dat ...’) en de iets minder expliciete maar toch nog tamelijke concrete
indicatoren (‘Ik heb hiervoor twee argumenten ...’) via abstractere functionele indicatoren
(zoals de klasse van taalhandelingen waartoe de zet kan worden gerekend) en formele indicatoren (zoals de grammaticale wijs van de zin waarmee de zet wordt gedaan) naar een totale
afwezigheid van indicatoren. Sommige zetten bevatten normaal gesproken wel verbale indicatoren (standpunten zijn een goed voorbeeld), andere niet.Van deze laatste categorie zetten
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is P’s voorstel om propositie X als een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen
in bovenstaand profiel een goed voorbeeld.
Expliciete voorstellen om een bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt voor de
discussie te behandelen zijn uiteraard schaars. De wijze waarop zo’n voorstel zich normaal
gesproken manifesteert is dat de ene gesprekspartner de andere vraagt of die ‘ook niet vindt
dat X het geval is’. De enige indicator is in zo’n geval de vragende wijs van de zin. De vragende wijs kan echter ook indicatief zijn voor veel andere typen zetten. Daarom is er veel
aanvullende informatie nodig is om de reconstructie van zo’n vraag als een voorstel om een
propositie als uitgangspunt voor de discussie te behandelen te verantwoorden.5 Hiervan getuigen de vragen die gesteld worden door de dokter in het volgende discussiefragment dat is
ontleend aan Reconstructing argumentative discourse (Van Eemeren et al., 1993: 56-57):
(3)
Patiënt:	Ik wil niet dat ze ((mijn ouders)) iets met mijn leven te maken hebben, behalve misschien (...) veiligheid.
Dokter:
Woon je thuis?
Patiënt:
Ja.
Dokter:
Betalen ze voor je?
Patiënt:
Jaa.
Dokter:
Hoe kunnen ze dan niets met je leven te maken hebben?
De eerste twee zetten van de dokter zijn vragen. Dat is alles wat je op grond van de vorm
van deze zetten kunt zeggen. Het idee dat de dokter zijn vragen stelt om concessies van de
patiënt te verkrijgen waarmee hij diens standpunt kan weerleggen is niet te rechtvaardigen
door te verwijzen naar verbale indicatoren, want die zijn er niet. Een dergelijke rechtvaardiging moet in dit geval uit een andere bron komen, bijvoorbeeld uit de gespreksanalyse,
waarin in dergelijke discussieachtige interacties bepaalde standaardpatronen worden onderkend (in dit geval het patroon van de punch-line refutation).
Er zijn natuurlijk ook gevallen waarin een impliciet voorstel om een bepaalde propositie
als een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen op een meer uitdrukkelijke
manier functioneel wordt geïndiceerd, bijvoorbeeld door het te presenteren met behulp van
een retorische vraag, zoals in het volgende voorbeeld uit Standpunten in een kritische discussie
(Houtlosser, 1995: 259):
(4)

Het is toch niet mijn schuld dat ik er lekkerder uitzie dan Ellen van Langen?
(Stella Jongmans, de Volkskrant, 10 januari 1994)

Een retorische vraag stellen is een heel gewone manier om een voorstel te doen om een propositie als uitgangspunt te aanvaarden. Ook met retorische vragen is echter het probleem dat
ze ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld om een standpunt naar
voren te brengen. De laatste vraag van de dokter in discussiefragment (3) is hier een voorbeeld
van. Het (indirecte) standpunt is daar dat de patiënt zich helemaal niet kan veroorloven te zeggen dat zijn ouders niets met zijn leven te maken hebben. Een ander voorbeeld is:
(5)

Hoe zou Henk dat moeten weten? Hij is daar nooit geweest ...
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Ook hier is het niet de aanwezigheid van een verbale indicator die beslissend is voor de interpretatie van de retorische vraag als een standpunt (zo’n indicator is er namelijk niet). De
belangrijkste aanwijzing wordt in dit voorbeeld gevormd door het feit dat de uitspraak die
op de retorische vraag volgt redelijkerwijs moet worden opgevat als een argument dat naar
voren is gebracht om de voorafgaande indirecte bewering dat Henk niets van de betreffende
zaak weet te ondersteunen (zie Van Eemeren, 1986; Slot, 1993; Houtlosser, 1995).
Een retorische vraag stellen bevindt zich ergens halverwege tussen het doen van een
expliciet voorstel om een propositie als uitgangspunt te aanvaarden en het zonder verdere
omhaal aan een propositie toekennen van de status van uitgangspunt. Wie het laatste doet,
loopt vooruit op de aanvaarding van zijn voorstel om een propositie als uitgangspunt te aanvaarden zonder de moeite te nemen dat voorstel ook werkelijk te doen. Er zijn hier twee
mogelijkheden te onderscheiden: (a) de betreffende propositie wordt gewoon gebruikt als
een uitgangspunt, dat wil pragma-dialectisch gezien zeggen als argument in de argumentatiefase, zonder dat de partij die de propositie op deze wijze gebruikt er enig teken van geeft
te vermoeden dat de andere partij die propositie geen aanvaardbaar uitgangspunt acht; (b)
de betreffende propositie wordt expliciet gepresenteerd als een reeds gedeeld uitgangspunt. In
geval (a) is het feit dat er wordt geargumenteerd in feite de enige indicatie dat er – althans
volgens degene die argumenteert – sprake is van een reeds aanvaard uitgangspunt. In geval
(b) blijken er vaak expliciete indicatoren te worden gebruikt. Grappig genoeg zijn dit precies
het soort indicatoren dat onmiddellijk duidelijk maakt dat het als gedeeld gepresenteerde
uitgangspunt in werkelijkheid helemaal geen gedeeld uitgangspunt is: ‘Het lijdt geen twijfel
dat ...’, ‘Iedereen weet dat ...’ en ‘We zijn het er uiteraard allemaal over eens dat ...’. Als werkelijk duidelijk zou zijn dat iedereen – inclusief de gesprekspartner (of lezer) – het over iets
eens is, dan hoeft de gesprekspartner (of lezer) daar immers niet meer van op de hoogte te
worden gesteld (zie ook Houtlosser, 1995: 113, 136).
Wat valt er te zeggen over de indicatoren van de reacties op het voorstel van P om een
bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt voor de discussie te behandelen? Anders
dan het voorstel zelf, bevatten de in het profiel gespecificeerde reacties op dit voorstel vaak
wel verbale elementen die – onder bepaalde voorwaarden – als indicatoren van deze zetten
kunnen worden beschouwd. Van de drie gespecificeerde reacties gaan acceptaties van het
betreffende voorstel vaak vergezeld van markers zoals ‘oké’, ‘zeker’, ‘inderdaad’, ‘dat is waar’,
enzovoort, en weigeringen om zo’n voorstel te aanvaarden van uitdrukkingen zoals ‘nee’,
‘nee hoor’, ‘helemaal niet’, enzovoort. Maar deze simpele indicatoren zijn zeker niet allemaal
zo dat de analysator zich er simpelweg op kan verlaten. Uitdrukkingen als ‘oké’ en ‘niet’ bijvoorbeeld worden nog voor vele andere doeleinden gebruikt dan het aanvaarden respectievelijk verwerpen van een voorstel om een bepaalde propositie als een gedeeld uitgangspunt
te beschouwen.
Anders ligt dat bij de indicatoren die reacties vergezellen van een voorwaardelijke aanvaarding van het voorstel om een bepaalde propositie als uitgangspunt te behandelen. In het
dialectische profiel is deze zet gespecificeerd als een combinatie van de aanvaarding van de
ene propositie (X) en een voorstel tot aanvaarding van de andere (Y). Hoe vreemd dit op het
eerste gezicht ook moge lijken, in de argumentatieve praktijk wordt deze gecombineerde zet
vaak in ongeveer deze vorm gedaan en ook vaak expliciet geïndiceerd. De gebruikte indicator (‘maar’, ‘hoewel’, ‘niettemin’) wijst er in zulke gevallen op dat er een conditionele relatie
bestaat tussen de samenstellende delen van de gecombineerde zet.
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Het connectief ‘maar’ heeft al aan menige linguïstische analyse blootgestaan. De bekendste is de standaardanalyse van Ducrot et al. (1980), die inhoudt dat ‘maar’ (bij Ducrot ‘mais’)
in de constructie ‘X maar Y’ een verbinding tot stand brengt tussen een pro-argument, X,
dat vanuit een bepaald gezichtspunt voor een bepaald type conclusies pleit en een tegenargument,Y, dat vanuit een ander gezichtspunt tegen dit type conclusies pleit en dat tevens tot
uitdrukking brengt dat het tegenargument Y het pro-argument X ‘overstemt’. Deze analyse
is rechtstreeks van toepassing op de gecombineerde zet van voorwaardelijke aanvaarding die
in ons dialectische profiel is gespecificeerd. De belangrijkste reden waarom partij A uitsluitend bereid is propositie X als uitgangspunt te aanvaarden als propositie Y ook als uitgangspunt wordt aanvaard, is immers dat propositie Y in Ducrots zin kan worden gebruikt om
het argumentatieve gebruik dat partij P van propositie X kan maken te ‘overstemmen’ – of
op zijn minst te neutraliseren.6 Als ‘maar’ gebruikt wordt zoals Ducrots analyse aangeeft, indiceert het de zet die wij in ons profiel als de voorwaardelijke acceptatie van een gedeeld
uitgangspunt hebben aangeduid.
Wij denken overigens dat onze analyse van ‘X maar Y’ als een indicatie van de zet waarin
een propositie voorwaardelijk als uitgangspunt van de discussie wordt aanvaard als een spinoff in ten minste zes opzichten meer licht kan werpen op Ducrots standaardanalyse. Ten
eerste verklaart onze analyse hoe het mogelijk is dat een spreker of schrijver in Ducrots
opvatting tegelijkertijd propositie X en propositie Y aanvaardt, in weerwil van de tegengestelde argumentatieve ‘oriëntaties’ van die proposities – X en Y worden in onze analyse niet
als argumenten aanvaard maar simpelweg als proposities die een uitgangspunt voor de discussie kunnen vormen. Ten tweede kan onze analyse ook verklaren waarom het gebruik van
‘maar’ nodig is om deze proposities ook als die inhoudelijk niet aan elkaar tegengesteld zijn
met elkaar ‘in het reine te brengen’ – hoewel X en Y in de openingsfase van de discussie als
proposities zijn aanvaard, zijn ze niet aanvaard omwille van hun propositionele inhoud maar
omwille van hun argumentatieve potentieel, dat in de argumentatiefase van de discussie te
gelde kan worden gemaakt. Ten derde verklaart onze analyse waarom het pro-argument X
en het tegenargument Y in Ducrots analyse verschillende gezichtspunten veronderstellen: in
onze analyse wordt X voorgesteld door de ene partij en Y door de andere partij. Ten vierde
maakt onze analyse duidelijk dat er een specifieke relatie is tussen die twee gezichtspunten
– de partijen die in onze analyse deze gezichtspunten vertegenwoordigen zijn opponenten
in één en hetzelfde geschil. Als een gevolg hiervan kan, ten vijfde, propositie Y niet alleen
als argumentatief relevant worden gekarakteriseerd, zoals in Ducrots analyse, maar tevens als
interactioneel relevant: de partij die voorstelt om propositie Y als een uitgangspunt te behandelen reageert immers op het voorstel van de andere partij om propositie X als een uitgangspunt te behandelen. Ten zesde verklaart onze analyse waarom het tegenargument Y in
Ducrots analyse het pro-argument X ‘overstemt’ – of op zijn minst neutraliseert (zie Snoeck
Henkemans, 1995: 285-286): omdat propositie X in onze analyse door partij A aanvaard
wordt terwijl die propositie een zeker argumentatief potentieel heeft voor het standpunt van
de andere partij, mag worden verondersteld dat de voorwaarde om tevens propositie Y als
uitgangspunt te aanvaarden door partij A wordt gesteld omdat hij aanneemt dat Y een minstens even groot argumentatief potentieel heeft ten faveure van zijn eigen standpunt als X
ten faveure van het standpunt van de andere partij. Het zou nutteloos zijn een voorstel voor
een bepaald uitgangspunt te doen als dat een minder groot argumentatief potentieel had dan
het uitgangspunt waar het tegenover wordt gesteld.
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5. Indicatoren van een causale argumentatie en van de reacties daarop
In deze paragraaf doen wij enkele observaties aangaande de zetten die een rol spelen in de
eigenlijke toetsingsprocedure. We concentreren ons daarbij op de zetten in de procedure die
van toepassing is als er een causale argumentatie van het type ‘van oorzaak naar gevolg’ naar
voren wordt gebracht.
In dit type causale argumentatie wordt gesteld dat een bepaalde toestand of gebeurtenis
tot de toestand of gebeurtenis zal leiden of heeft geleid die in het standpunt wordt vermeld.
De presentatie van zo’n argumentatie door de protagonist van het te verdedigen standpunt is
de eerste zet in de procedure. De antagonist kan in reactie hierop de argumentatie aanvaarden (1) of de argumentatie betwisten door (2) te vragen of de veronderstelde oorzaak de in
het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis wel veroorzaakt, (3) te vragen of de veronderstelde oorzaak niet eerder (of uitsluitend) een andere toestand of gebeurtenis tot gevolg
heeft dan de toestand of gebeurtenis die in het standpunt wordt vermeld en (4) te vragen of
de in het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis niet eerder (of zelfs uitsluitend) wordt
veroorzaakt door een andere dan de veronderstelde oorzaak.7 In zijn weerwoord kan de protagonist op een of meer van deze kritische vragen reageren. Hieronder staat het dialectische
profiel, waarin ‘S’ en ‘T’ de toestanden of gebeurtenissen zijn, ‘O’ en ‘U’ de veronderstelde
oorzaken, ‘=>’ ‘leidt tot’ betekent, ‘?/’ aan het begin van een formulering ‘Ik betwijfel of ’ en
‘?’ aan het eind van een formulering de vragende wijs:
(6)
(O8 &) O => S

1 P:		
2 A:
3 P:		

OK

?/(O => S)

O => T?		 U => S?

...

...		 ...

Er zijn heel veel uitdrukkingen die naar een causale relatie verwijzen. Deze uitdrukkingen
kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als indicator dienen van de zet waarin een causale argumentatie wordt gepresenteerd (Snoeck Henkemans, 2001). Sommige uitdrukkingen
benoemen de causale relatie expliciet, zoals ‘is de oorzaak van’, ‘heeft als effect’, ‘heeft tot
gevolg’, ‘is een middel tot’, ‘maakt dat’ en ‘leidt tot’. Andere uitdrukkingen verwijzen impliciet naar de causale relatie, bijvoorbeeld doordat er een bepaald aspect van de causale relatie
wordt benoemd. Tot deze laatste groep behoren uitdrukkingen die een proces weergeven
dat een bepaald resultaat produceert, zoals ‘opwekken’, uitdrukkingen die verwijzen naar de
plotselinge wijze waarop een bepaalde toestand of gebeurtenis tot stand is gekomen, zoals
‘opeens’ en ‘in één klap’, uitdrukkingen die naar een toekomstig resultaat verwijzen, zoals
‘zal voortbrengen’, ‘is een garantie voor’ en ‘is te verwachten dat’, en uitdrukkingen die de
onvermijdelijkheid van een bepaalde gebeurtenis benadrukken, zoals ‘noodzakelijkerwijs’.
We geven slechts één voorbeeld om duidelijk te maken dat zo’n impliciete indicator toch
heel sterk indicatief kan zijn:
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(7)

Plaatselijke bestuurders beginnen te sidderen als ze horen dat Zhu Rongji in aantocht
is. China’s nieuwe premier deinst er niet voor terug om incompetente ambtenaren op
staande voet te ontslaan. (...) In de Chinese politiek, die berust op prudentie en rechtheid in de leer, lijkt zo’n weinig subtiele aanpak een garantie voor een snelle val.
(de Volkskrant, 18 maart 1998)

In dit voorbeeld neemt de schrijver het standpunt in dat Zhu Rongji’s politieke carrièrre
spoedig ten einde zal zijn. Hij verdedigt dat standpunt door te wijzen op Zhu Ronjgi’s harde
optreden tegen incompetente ambtenaren. Omdat de Chinese politiek berust op prudentie
en rechtheid in de leer, zal een dergelijke weinig subtiele aanpak volgens de schrijver onvermijdelijk leiden tot een snelle val.
De volgende zetten in het dialectische profiel betreffen de kritische vragen die in reactie op de causale argumentatie kunnen worden gesteld. Opmerkelijk is dat het niet zozeer
deze vragen zijn die men in de argumentatieve praktijk regelmatig aantreft, maar de negatieve
antwoorden op die vragen. Critici hebben er blijkbaar moeite mee een verschil van mening
op dit niveau ongemengd te houden. Een negatief antwoord op de eerste vraag zou zijn dat
de in het argument genoemde oorzaak de in het standpunt vermelde toestand of gebeurtenis niet veroorzaakt. Uitdrukkingen die rechtstreeks of impliciet op een dergelijke negatieve
beantwoording kunnen wijzen zijn ‘leidt niet tot’ en ‘heeft niets te maken met’. Een voorbeeld:
(8)

Het is nooit bewezen dat je van roken kanker krijgt, zoon.

Op een soortgelijke wijze kunnen uitdrukkingen zoals ‘leidt juist/eerder tot’ en ‘is eerder de
oorzaak van’ een negatief antwoord op de tweede kritische vraag indiceren. Uitdrukkingen
die een indicatie kunnen vormen dat de derde kritische vraag negatief beantwoord wordt,
zijn ‘heeft een andere oorzaak’ en ‘wordt juist/eerder veroorzaakt door’.
In ons dialectisch profiel hebben wij de reactie van de protagonist op de kritische vragen
van de antagonist oningevuld gelaten. Een voor de hand liggende kandidaat voor zo’n invulling is uiteraard een reactie waarin in een subargumentatie op een of meer van de kritische
vragen een antwoord wordt gegeven of waarin het mogelijk al tot uitdrukking gebrachte negatieve antwoord van de antagonist wordt weerlegd. In de praktijk zal in de presentatie van
de argumentatie vaak al op de kritiek van de antagonist worden geanticipeerd. In geschreven teksten – of gesproken monologen – is dat zelfs de gewone manier van doen. Omdat er
geen antagonist beschikbaar is die in levenden lijve kritische vragen stelt of zelfs al negatieve
antwoorden geeft, zal zo’n antagonist door de schrijver of spreker zelf in de tekst moeten
worden opgevoerd. In elk geval spelen hierbij ten dele dezelfde soorten indicatoren een rol
als in dialogische situaties, maar er zijn ook specifieke indicatoren die met name een indicatieve functie kunnen vervullen in een argumentatieve monoloog.Voorbeelden zijn uitingen
die worden gebruikt om de lezer of luisteraar een tegenwerping in de mond te leggen, zoals
‘nu zult u zeggen dat’.
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6. Conclusie
In dit artikel hebben we laten zien hoe het opstellen van dialectische profielen van nut kan
zijn bij het identificeren van de zetten die in specifieke stadia van een kritische discussie
kunnen worden gedaan. Op grond daarvan kunnen de uitdrukkingen worden geïnventariseerd die mogelijke indicatoren van deze zetten zijn.Tot besluit willen we nog wijzen op een
andere heuristische functie die het opstellen van dialectische profielen kan hebben, namelijk
als hulpmiddel bij het identificeren van de verschillende vormen van strategisch manoeuvreren. Omdat strategisch manoeuvreren ook kan ontsporen, is het van belang de condities
te formuleren waaronder zulke ontsporingen zich kunnen voordoen. Daarvoor moeten eerst
de verschillende vormen van strategisch manoeuvreren worden geïdentificeerd waar die
condities aan gesteld moeten worden. Het ontwerpen van dialectische profielen kan hierbij
een nuttige rol spelen omdat elke zet in een dialectisch profiel de gelegenheid biedt om – in
retorische richting – strategisch te manoeuvreren. Het opstellen van een dialectisch profiel is
dus niet alleen een geschikt uitgangspunt voor een heuristiek om de zetten te identificeren
die in een bepaald discussiestadium dialectisch relevant zijn maar ook om de met die zetten
samenhangende vormen van strategisch manoeuvreren te identificeren die in een bepaald
discussiestadium opportuun zijn.
Noten
1
2
3

4

5

6

Het project ‘Argumentatieve indicatoren in het Nederlands’ werd gesubsidieerd door NWO (projectnr. 200-41012).
We willen Agnès van Rees alsmede de anonieme beoordelaren van het Tijdschrift voor Taalbeheersing hartelijk bedanken voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel.
Met het (niet als technische term bedoelde) woord deliberatie beogen we dat specifieke deel van een kritische discussie aan te duiden waarin de discussianten beraadslagen – of onderhandelen – over de materiële en procedurele
uitgangspunten waarop zij zich voor de duur van de discussie vastleggen.
Na deze ronde zijn er allerlei voortzettingsmogelijkheden.Welke zich zal voordoen, hangt ten dele af van de reactie
van A in de eerste ronde. Als A P’s voorstel heeft aanvaard, is de betreffende deliberatie in feite voorbij en staat het P
en A vrij om te doen wat maar passend is in dit stadium van de discussie (P kan, bijvoorbeeld, een deliberatie initiëren over het als uitgangspunt aanvaarden van een andere propositie en A kan dat ook doen). Als A heeft geweigerd
P’s voorstel te aanvaarden, kan P het opgeven (opnieuw kunnen P en A dan doen wat in dit discussiestadium maar
passend is), maar P kan ook alsnog proberen te bewerkstelligen dat A propositie X als uitgangspunt aanvaardt en
A vragen waarom hij niet bereid is propositie X als uitgangspunt te aanvaarden. Het staat A dan vrij de gevraagde
toelichting te geven (die dan weer ter discussie kan komen te staan), maar hij is daar niet toe verplicht. Retorisch
gezien, kan het voor A uiteraard wel opportuun zijn om zo’n toelichting te geven. Het is immers algemeen bekend
dat er niet te discussiëren valt met iemand die zich niet op enig uitgangspunt wenst vast te leggen. Als A P’s voorstel
voorwaardelijk heeft geaccepteerd, kunnen soortgelijke voortzettingen plaatsvinden.
De mate van implicietheid van de communicatieve strekking van een taalhandeling is omgekeerd evenredig met
de mate van contextuele informatie die de analysator nodig heeft om de reconstructie van die strekking te kunnen
rechtvaardigen (Van Eemeren en Grootendorst, 1992).
Een verschil is wel dat in Ducrots analyse propositie Y niet eerst door partij A wordt voorgesteld maar gewoon
wordt gebruikt.

136

Dialectische profielen en indicatoren van argumentatieve zetten
7

8

Deze vragen zijn gebaseerd op drie van de vier kritische vragen die in Van Eemeren en Kruiger (1985: 58)
worden geformuleerd. Hoewel het hier niet de plaats is om een nadere verantwoording van deze kritische vragen te geven, is de volgende korte toelichting misschien verhelderend: (2) is een vraag die de veronderstelde
oorzakelijke relatie als zodanig ter discussie stelt (“Hoe kom je er nu in vredesnaam bij dat je van roken kanker
zou krijgen?”), (3) en (4) kunnen als specificaties van (2) worden beschouwd. In (3) suggereert de antagonist
dat de vermelde oorzaak niet een voldoende oorzakelijke voorwaarde is om het genoemde gevolg te doen
optreden: er zou ook een ander gevolg kunnen optreden dan het genoemde dat misschien zelfs onverenigbaar
is met het genoemde gevolg (zoals in “De mensen zouden je toch ook wel eens extra leuk kunnen vinden als
je af en toe een beetje onaardig tegen ze bent?” in reactie op “Ze hebben vast een hekel aan me, want ik ben
soms zo onaardig tegen ze”). In (4) suggereert de antagonist dat de vermelde oorzaak niet een noodzakelijke
oorzakelijke voorwaarde is om het genoemde gevolg te doen optreden: naast de genoemde oorzaak zouden
er ook, of zelfs alleen maar, andere oorzaken kunnen zijn die tot het genoemde gevolg leiden (zoals in “Schizofreen word je toch door genetische aanleg, niet door een kille moeder?” in reactie op “Die wordt nog eens
schizofreen, met zo’n kille moeder”). Zowel onder (3) als onder (4) kunnen uiteraard nog specifiekere vragen
worden geformuleerd waarin naar bepaalde nuances van de genoemde aspecten van het gestelde oorzakelijke
verband wordt gevraagd.
‘O’ staat hier tussen haakjes omdat ‘O’ in deze fase van een kritische discussie niet meer aan kritische toetsing
bloot kan komen te staan, aangezien ‘O’ al in de openingsfase van de discussie door de betrokken partijen als
gemeenschappelijk uitgangspunt is aanvaard.
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Hans Hoeken

Overtuigende taal
1. Inleiding
In 1967 scoorde Frank Sinatra samen met
dochter Nancy een Amerikaanse nummer één hit met ‘Something stupid’. Mijn
interesse gaat vooral uit naar de gecursiveerde delen uit het volgende fragment:
And then I go and spoil it all, by saying
something stupid
Like: ‘I love you’
I can see it in your eyes, that you despise
the same old lies
You heard the night before
And though it’s just a line to you, for me
it’s true
It never seemed so right before
I practice every day to find some clever lines
to say
To make the meaning come through

Samenvatting
De oratie waarmee Hans Hoeken op 25 februari
2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen
het ambt van hoogleraar Bedrijfscommunicatie
aanvaardde, gaat in op de vraag hoe de inhoud
en de vorm van taal het overtuigingsproces kan
beïnvloeden. Hoeken betoogt dat de combinatie
van geesteswetenschappelijke theorievorming, met
name op het gebied van de pragmatiek, retorica
en argumentatietheorie in combinatie met
sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden
een vruchtbare combinatie vormt voor het
onderzoek naar de invloed van taal op het
overtuigingsproces.

De Sinatra’s zingen over het onvermogen om hun gevoelens op een originele en treffende
wijze te formuleren. Dat communicatieve onvermogen bederft alles: de geliefde veracht
de afgezaagde formuleringen en beantwoordt hun liefde niet. Frank en Nancy Sinatra ver
wachten dat als ze maar de juiste, slim bedachte woorden vinden, de geliefde hun gevoelens
zal beantwoorden. Ze geloven, kortom, in overtuigende taal.
In het eerste deel van dit artikel betoog ik dat moderne reclamemakers zich voor het
zelfde probleem gesteld zien als vader en dochter Sinatra. Ook zij zoeken slimme manieren
om hun, doorgaans eenvoudige, boodschap over te brengen om zo de consument te ver
leiden het aangeprezen product te kopen. Ik laat zien hoe reclamemakers daarbij te werk
gaan, waarom ze verwachten daar baat bij te hebben, én of hun redener ing hout snijdt. In
dat deel draait het om de vraag: bepaalt de vorm van overtuigende taal de overtuigingskracht
ervan? In het tweede deel van deze rede staat de vraag centraal: bepaalt de inhoud van overtuigende taal de overtuigingskracht ervan? Immers, bij overtuigen denken we aan argumenten.
Sterke argumenten zouden dan meer invloed moeten hebben dan zwakke argumenten. Wat
bepaalt echter de kracht van een argument? Dat vormt het thema van het tweede deel van
deze rede.
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2. De Sinatra-hypothese
Frank en Nancy Sinatra koesteren het vaste vertrouwen dat als ze er maar in slagen hun gevoelens op een originele wijze te formuleren, hun geliefde die gevoelens zal beantwoorden.
Het gebruik van onbeholpen formuleringen voorkomt dat juist. Ik noem dit de Sinatra-hypothese: de manier waarop je iets zegt, is van groot belang voor de overtuigingskracht ervan.
Reclamemakers delen die visie. Ook zij zien zich voor de taak gesteld om een redelijk afgezaagde boodschap over te dragen. Die boodschap heeft bijna altijd één van twee grondvormen (McQuarrie & Mick, 1999). De eerste is ‘Product X heeft kenmerk Y’, zoals een
advertentie waarin wordt verkondigd dat de American Express credit card honderd procent
veilig is. De andere grondvorm luidt ‘gebruik van Product X leidt tot gevolg Y’, zoals in een
advertentie van KPN Telecom waarin staat dat het gebruik van FlexiBel tot gevolg heeft dat
u altijd toegang hebt tot belangrijke informatie. Dergelijke advertenties zijn vergelijkbaar
met de verliefde die ‘ik hou van jou’ zegt. Reclamemakers doen dat – net als de Sinatra’s
– toch liever anders.
Zo vond de reclamemaker van een verzekeringsmaatschappij die zich specialiseert in
verzekeringen voor bedrijven het blijkbaar niet zo geschikt om eenvoudigweg te schrijven:
‘gebruik maken van onze diensten leidt ertoe dat wij de loonkosten van ziek personeel overnemen’. Hij of zij koos voor de volgende advertentie:
Dit is een ingewikkelde advertentie
en niet alleen omdat er een paar letters ontbreken. De tekst vertelt u dat
het personeel van de houtzagerij nooit
iets zal missen. De toevoeging ‘qua inkomen, dan’, suggereert dat ze op andere fronten mogelijk wel wat missen,
waarbij onze wereldkennis onmiddellijk het beeld van ontbrekende vingers
oproept, ontbrekende vingers die bovendien worden gesymboliseerd door
de ontbrekende letters in de tekst. De
combinatie van deze kennis met de
naam van de verzekeringsmaatschappij
moet dan leiden tot de conclusie dat
deze maatschappij de loonkosten van
ziek personeel kan overnemen.
Dit is een voorbeeld van moderne
reclametaal, maar is het ook een voorbeeld van overtuigende taal? Zijn bedrijven eerder geneigd om een inkomensverzekering af te sluiten bij deze
Figuur 1: Advertentie Amersfoortse
verzekeringsmaatschappij dan bij een
maatschappij die, glashelder, zegt: bij
ons kunt u een verzekering afsluiten voor het overnemen van de loonkosten van zieke
werknemers? En als dit soort taal effectief is, hoe komt dat dan?
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3. De retorische vorm als versiering
In de advertentie wordt de basale boodschap op een afwijkende manier vormgegeven. Het is niet
moeilijk om voorbeelden van deze strategie te vinden: het merendeel van de moderne advertenties wordt op een of andere wijze versierd (van Mulken, 2003; Phillips & McQuarrie, 2002).
Deze versieringen worden aangeduid als retorische vormen, door McQuarrie en Mick (1999,
p. 38) gedefinieerd als ‘kunstzinnige afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen van het publiek’. Belangrijk in deze definitie is de relatie tussen afwijkingen en publieksverwachtingen. Iets
kan pas afwijkend zijn als er een verwachting is. De mededeling ‘Megacles heeft DESM met 4-0
verslagen’ is niet afwijkend bij het ontbreken van verwachtingen omtrent de krachtsverhoudingen tussen deze twee Weerter voetbalclubs. Dat ligt anders voor de mededeling ‘NEC heeft Real
Madrid met 4-0 verslagen’. Als u ook maar enigszins op de hoogte bent van het internationale
voetbal, verrast deze mededeling u omdat ze afwijkt van uw verwachting.
In McQuarrie en Micks definitie hangt het vaststellen van een retorische vorm dus af van
de verwachtingen van het publiek. Die definitie levert problemen op. Neem als voorbeeld
de reclamecampagne van de KLM waarin de luchtvaartmaatschappij wordt gesymboliseerd
door een zwaan. Hier is sprake van een retorische vorm: de zwaan fungeert als een metafoor
voor de KLM. De zwaan figureert al gedurende een aantal jaren in KLM-advertenties waardoor het voorkomen ervan op een gegeven moment niet meer onverwacht is. Volgens de
definitie van McQuarr ie en Mick houdt de zwaan op dat moment op een retorische vorm
te zijn: er wordt immers niet van de verwachting afgeweken.1
Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van afwijkingen ten opzichte van een verwachting
maar ook ten opzichte van een norm. In het Nederlandse studiestelsel is het cijfer 9 een
exceptioneel cijfer. De norm ligt zo rond de 6½ - 7. Stel dat er een briljante studente is, die
alleen maar negens haalt. In de ogen van haar docenten is een volgende 9 niet exceptioneel,
omdat ze op basis van hun ervaringen een 9 hadden verwacht.Ten opzichte van de norm van
6½ - 7, blijft het cijfer 9 exceptioneel. Als we dus de zwaan in de KLM-advertentie willen
blijven categoriseren als een retorische vorm, ook als mensen verwachten dat er een zwaan
voorkomt in de advertentie, moeten we op zoek naar een norm. Een dergelijke norm vinden
we in de pragmatiek: de studie van taal in gebruik.
Grice (1975) introduceerde het ‘samenwerkingsbeginsel’: het idee dat communicatie het
gevolg is van samenwerking tussen communicatiepartners. Dit beginsel vertaalt zich in vier
maximen. Deze vier maximen zijn de maxime van kwantiteit (geef precies voldoende infor
matie), de maxime van kwaliteit (geef alleen informatie waarvan je gelooft dat die waar is),
de maxime van relevantie (geef informatie die relevant is), en de maxime van wijze (geef die
informatie op een duidelijk wijze). Reclamemakers dragen ook informatie over, bijvoorbeeld
dat je je bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij kunt verzekeren voor het betalen van
loonkosten voor zieke werknemers. In hun optiek is die informatie waar2, voldoende en relevant. Maar de reclamemaker van de verzekeringsmaatschappij uit de voorbeeldadvertentie
schendt de maxime van wijze: de boodschap had veel duidelijker gebracht kunnen worden.
De maxime van wijze is een norm die we kunnen gebruiken om retorische vormen
te onderscheiden. Een retorische vorm is een kunstzinnige afwijking ten opzichte van de
maxime van wijze. We hebben immers eerder vastgesteld dat de boodschap van vrijwel alle
advertenties te herleiden is tot ‘Product X heeft kenmerk Y’ of ‘Gebruik van product X leidt
tot gevolg Z’. Advertenties waarin deze hoofdboodschap op een afwijkende wijze wordt
gebracht, bevatten een retorische vorm.3 Reclamemakers die gebruikmaken van retorische
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vormen schenden dus de norm van duidelijk communiceren. De boodschap achterhalen van
een advertentie met daarin de tekst ‘Bij ons kunt u zich verzekeren tegen de loonkosten van
zieke werknemers’ kost immers minder moeite dan de advertentie met de tekst ‘Het personeel van de houtzagerij zal nooit iets missen’. Het schenden van maximes is geen uitzondering, eerder de regel. Het maakt het mogelijk om meer te communiceren dan we zeggen.
Dat roept de vraag op wat de meerwaarde is van deze schending van de maxime van wijze.
4. Hoe werken retorische vormen?
Tanaka (1992) heeft beredeneerd waarom het gebruik van retorische vormen in advertenties
toch in overeenstemming is met het samenwerkingsbeginsel. Zij veronderstelt dat de verwerking van een boodschap niet alleen een cognitieve opbrengst, maar ook een affectieve
opbrengst kan hebben. Het oplossen van de retorische vorm levert namelijk niet alleen kennis op, maar ook plezier. De advertentie over het personeel van de houtzagerij vermeerdert
niet alleen uw kennis over de diensten die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt, maar roept
ook een glimlach op. Die glimlach is belangrijk. Meyers-Levy en Malaviya (1999) concluderen namelijk dat het oproepen van plezierige ervaringen, één van de manieren is waarop
reclame het consumentengedrag kan beïnvloeden.
Hoe zorgen retorische vormen voor die glimlach? Om dat te beschrijven, neem ik een
korte omweg: die van het cryptogram. Cryptogrammen bestaan uit cryptische omschrijvin
gen, zoals de volgende, waarvan de oplossing bestaat uit één woord van twaalf letters en één
woord van vier:
Spreken reclamemakers? (12, 4).
Wellicht dat niet iedereen onmiddellijk het antwoord paraat heeft.Voor diegenen geef ik wat
extra aanwijzingen:
Spreken reclamemakers? (12, 4).
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Het aantal mensen dat de correcte oplossing heeft gevonden, neemt nu toe. Het vinden van
die oplossing, die overigens overeenkomt met de titel van dit artikel, geeft u een goed gevoel. Het streelt uw ego dat u in staat bent gebleken om deze cryptische omschrijving op te
lossen. Met het gebruik van bepaalde retorische vormen, de zogenaamde tropen, proberen
reclamemakers hetzelfde gevoel te bewerkstelligen. De boodschap van de advertentie ligt er
niet duimendik bovenop; voor het achterhalen ervan moet u enige moeite doen. Als u daarin
slaagt, geeft u dat een plezierig gevoel. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat u
dat plezierige gevoel gaat verbinden met het product waarvoor wordt geadverteerd (zie voor
een meta-analyse: Brown & Stayman, 1992). Daarom zou het gebruik van retorische vormen
de overtuigingskracht verhogen.
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Ik gebruik in de vorige zin met nadruk ‘zou’. Die keuze is het gevolg van een belang
rijke bijzin in de vorige alinea, namelijk: ‘Als u erin slaagt om de boodschap van de advertentie
te achterhalen, geeft u dat een plezierig gevoel’. Stel dat u er níet in slaagt om de cryptische
omschrijving op te lossen. In dat geval ervaart u helemaal geen plezierig gevoel, maar raakt
u gefrustreerd. Zo kan een retorische vorm in een advertentie ook voor onoplosbare problemen zorgen. De frustratie die dat oproept, kan ook worden verbonden met het product
waarvoor geadverteerd wordt, en in dat geval verlaagt het gebruik van retorische vormen de
overtuigingskracht.
5. Woordspelingen
Van Mulken, van Enschot en Hoeken (2005) hebben onderzoek gedaan naar een specifieke
retorische vorm: de woordspeling. Deze retorische vorm wordt veel gebruikt in advertenties.
Hieronder volgt een tweetal voorbeelden:

Figuur 2: Austrian Airlines			

Figuur 3: Treintaxi

Voor beide advertenties geldt dat er twee interpretaties mogelijk zijn, maar er is ook een
belangr ijk verschil. Bij de advertentie voor Austrian Airlines leidt de woordspeling tot twee
interpretaties ‘in Oost-Europa is iedereen van lotje getikt’ en ‘in Oost-Europa ziet iedereen
onze vliegtuigen in de lucht’. Uit de verdere tekst van de advertentie blijkt dat Austrian
Airlines vooral wil benadrukken dat ze op veel bestemmingen in Oost-Europa vliegen. Met
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deze boodschap strookt alleen de tweede interpretatie; de eerste moet als niet relevant terzijde worden geschoven. Bij de advertentie voor de treintaxi zijn de twee interpretaties ‘Deze
actie wilt u niet missen’ en ‘Met deze actie kunt u zich laten rijden in plaats van lopen’. Beide
interpretaties zijn in dit geval relevant voor de boodschap die men tracht over te brengen.
Dit onderscheid werd al in de eerste eeuw na Christus gemaakt door Quintilianus in
zijn boek De opleiding tot redenaar: ‘Op zichzelf is er natuurlijk niets tegen woorden met
twee betekenissen, maar het komt haast nooit voor dat die allebei bruikbaar zijn’ (Quintilia
nus, VI.3.48). Quintilianus betitelt in het vervolg van zijn betoog woordspelingen waarvan
slechts één interpretatie relevant is als een flauwiteit, maar toont zich onder de indruk van
woordspelingen waarvan beide betekenissen relevant zijn. In ons onderzoek richtten we ons
op de vraag of de moderne consument even kritisch is als de klassieke retor.
Daartoe selecteerden we 24 daadwerkelijk gepubliceerde advertenties: 8 daarvan bevat
ten geen woordspeling. Een voorbeeld is de volgende tekst uit een advertentie voor het
kalmeringsmiddel Valdispert: ‘Je slaat je er wel doorheen. Ook in stressvolle tijden’. Deze
advertenties vormden de controlegroep. Daarnaast waren er 8 advertenties van het Austrian
Airlines type: slechts één interpretatie van de woordspeling was relevant. De laatste groep van
8 advertenties waren van het type treintaxi waarbij beide interpretaties van de woordspeling
relevant zijn. Deze advertenties werden beoordeeld door 68 proefpersonen wat betreft de
mate waarin ze leuk en goed werden gevonden. Ook werd gevraagd of de proefpersonen
meer dan één betekenis hadden herkend.
Uit de resultaten bleek dat advertenties mét woordspelingen zowel beter als leuker werden gevonden dan de advertenties zonder woordspelingen. De gebruikte retorische vorm,
de woordspeling, leidt dus inderdaad tot een hogere waardering ondanks de extra inspanning
die ze vereist om twee interpretaties te genereren. Dat resultaat biedt ondersteuning voor
de gedachte dat de waarder ing van mensen voor communicatie niet alleen afhangt van de
kennis die ze opdoen maar ook van het plezier dat ze ontlenen aan de verwerking van de
boodschap.
De vraag is nu of die waardering even groot is voor woordspelingen waarvan beide
interpretaties relevant zijn als voor woordspelingen waarvan één interpretatie niet relevant
blijkt te zijn. In dat opzicht oordelen onze proefpersonen genuanceerd. Net als Quintilianus
vinden ze woordspelingen met twee relevante betekenissen, zoals bij de treintaxi, beter dan
die met maar één relevante betekenis, zoals bij de Austrian Airlines. Tegelijkertijd vinden ze
woordspelingen met twee relevante betekenissen even leuk als woordspelingen met maar
één relevante betekenis.
Nu kunt u tegenwerpen dat we appels met peren vergelijken: behalve één of twee rele
vante interpretaties verschillen deze woordspelingen ook in woordkeuze. Dat verschil zou
óók tot het verschil in waardering kunnen leiden. We hadden de proefpersonen echter ge
vraagd of ze de woordspeling hadden gezien. Daardoor konden we de waardering van proef
personen die de woordspeling in een bepaalde slogan hadden herkend, vergelijken met de
waardering van de proefpersonen die deze woordspeling niet hadden herkend. Als de woord
speling herkend werd, werd de slogan hoger gewaardeerd.
Het onderzoek naar woordspelingen is er één in een reeks van onderzoeken naar de in
vloed van retorische vormen op de waardering voor advertenties. Retorische vormen komen steeds vaker in advertenties voor. Dat is niet vreemd. De producten van verschillende
fabrikanten zijn bijna uitwisselbaar met als gevolg dat hun boodschap vrijwel identiek is.
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Fabrikanten van wasmiddelen vertellen ons al jaren dat door hun wasmiddel te gebruiken
onze was stralend schoon wordt. Zich onderscheiden van de concurrent kan dan alleen nog
in de verpakking van die boodschap, in de keuze van een geslaagde retorische vorm.
In ons onderzoek werken we vanuit een geesteswetenschappelijke traditie. Enerzijds
wordt die gevormd door inzichten uit de pragmatiek; anderzijds baseren we ons bij de be
schrijving van het fenomeen op classificaties voor retorische vormen zoals die in de klassieke
retorica en de letterkunde zijn ontwikkeld. Deze classificaties voldoen uitstekend voor de
classificatie van verbale retorische vormen zoals alliteraties, ‘Heerlijk, Helder, Heineken’, en
metaforen ‘Melk de witte motor’, maar ze behoeven uitbreiding om ook de retorische rijkdom van de visuele elementen van advertenties te kunnen beschrijven.
6. Overtuigende taal en argumenten
Aan het begin van dit artikel heb ik Frank en Nancy Sinatra vergeleken met moderne
reclamemakers die naarstig op zoek zijn naar een slimme verpakking van hun eenvoudige
boodschap. Dat is niet de enige overeenkomst tussen de Sinatra’s en de reclamemakers. Een
tweede overeenkomst is dat zowel de Sinatra’s als de reclamemakers weinig op hebben met
argumenten. In het hele lied dragen Frank en Nancy geen enkel argument aan waarom
hun liefde geretourneerd moet worden. Zo bevatten ook veel advertenties nauwelijks enige
onderbouwing voor het daarin gepropageerde standpunt. Gelukkig zijn er voldoende andere
documenten waarin die argumenten wél aanwezig en van belang zijn. Dat brengt ons bij
de tweede vraag waar ik op in wil gaan: in welke mate wordt de overtuigingskracht bepaald
door de inhoud van de boodschap?
Volgens modellen van het overtuigingsproces bepaalt de kwaliteit van de aangevoerde
argumenten of mensen overtuigd worden of niet, mits deze mensen gemotiveerd én in staat
zijn om die argumenten zorgvuldig af te wegen (zie bijv. Petty & Cacioppo, 1986). Gegeven
het belang dat argumenten kunnen hebben voor de uitkomst van het overtuig ingsproces,
zou men verwachten dat de vraag ‘wat maakt een argument sterk’ al lang is beantwoord.
Niets is minder waar. We weten erg weinig over de relatie tussen de kenmerken van een argument en de overtuigingskracht ervan.
Evidentie is een belangrijk concept als we het over argumentkwaliteit hebben. Rieke
en Sillars (1984, p. 91) definiëren evidentie als specifieke gevallen, (statistisch) cijfermateriaal
en getuigenissen die ter ondersteuning van een standpunt worden aangevoerd. Neem als
voorbeeld het standpunt dat ‘het invoeren van een puntenr ijbewijs het aantal verkeers
overtredingen omlaag brengt’. Dit standpunt kan worden onderbouwd met de verwijzing
naar een specifiek geval, bijvoorbeeld: sinds de invoering van het puntenr ijbewijs in Zwitserland houdt de 23-jarige Kevin Schulz zich veel beter aan de verkeersregels. In dat geval
spreken we van anekdotische evidentie. Statistische evidentie kan er in dit geval als volgt
uitzien: in andere landen is het aantal verkeersovertredingen met 21 procent afgenomen na
invoering van het puntenr ijbewijs. Autoriteitsevidentie bestaat uit het opvoeren van een deskundige, bijvoorbeeld: verkeerspsycholoog Paul Stevens verwacht een sterke afname van het
aantal verkeersovertredingen als gevolg van de invoering van het puntenrijbewijs.
Het is een interessante vraag of er verschil is in de mate waarin verschillende evidentie
typen er in slagen om een standpunt te ondersteunen. Met name over de mate waarin anek
dotische en statistische evidentie verschillen in overtuigingskracht, lijkt voldoende empirisch
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onderzoek te zijn gedaan om een uitspraak te kunnen doen. Allen en Preiss (1997) voerden
een statistische meta-analyse uit over de 16 experimenten waarin de overtuigingskracht van
anekdotische evidentie werd vergeleken met die van statistische evidentie. Meta-analyses
vormen een krachtige methode om op verantwoorde wijze de resultaten van individuele
studies samen te nemen. Op basis van een meta-analyse concluderen Allen en Preiss dat statis
tische evidentie overtuigender is dan anekdotische evidentie.
Op basis van vier experimenten die Lettica Hustinx en ik hebben uitgevoerd, ga ik
beweren dat die conclusie te eenvoudig is. In het eerste experiment ontwikkelden we een
twintigtal standpunten van het type ‘het invoeren van een puntenrijbewijs verhoogt de
verkeersveiligheid’.Voor elk standpunt werd anekdotische evidentie (het voorbeeld van Kevin Schulz) én statistische evidentie (de afname van het aantal verkeersovertredingen met
21 procent) ontwikkeld. Treinreizigers kregen de twintig standpunten voorgelegd waarna
ze moesten aangeven hoe waarschijnlijk zij het vonden dat bijvoorbeeld invoering van het
puntenrijbewijs het aantal verkeersovertredingen terug zou dringen. Sommige standpunten
werden met anekdotische evidentie onderbouwd, andere met statistische evidentie en weer
andere werden zonder evidentie aangeboden. Op die manier konden we onderzoeken in
hoeverre het toevoegen van evidentie een positief effect had op de acceptatie van het stand
punt én of dat effect groter was bij statistische evidentie dan bij anekdotische evidentie. Het
aanvoeren van statistische evidentie leidde tot een sterkere acceptatie van het standpunt dan
het aanvoeren van anekdotische evidentie. Daarmee komen onze resultaten overeen met de
conclusie van Allen en Preiss (1997). Met een kleine uitzondering: de effectgrootte was in
ons onderzoek bijna vijf keer zo groot als de effectg rootte die Allen en Preiss rapporteerden.
Dat suggereert dat er wellicht toch iets aan de hand is.
Vanuit argumentatietheoretisch oogpunt is dat ook zo. Anekdotische evidentie kan namelijk in twee verschillende argumenttypen een rol spelen. Zo kan de informatie dat ‘de
23-jarige Kevin Schulz zich veel beter aan de verkeersregels houdt sinds de invoering van
het puntenrijbewijs’ ter ondersteuning dienen van het standpunt ‘invoering van het punten
rijbewijs brengt het aantal verkeersovertredingen terug’. In dat geval moet de anekdotische
evidentie aannemelijk maken dat wat voor één persoon geldt ook voor een groot aantal andere personen geldt. Anekdotische evidentie kan echter ook ter ondersteuning van het stand
punt ‘invoering van het puntenrijbewijs zal ervoor zorgen dat de 22-jarige Danny Tervest
zich beter aan de verkeersregels houdt’. In dat geval moet de anekdotische evidentie aannemelijk maken dat wat voor deze persoon geldt, ook voor de andere geldt. In de terminologie
van Schellens en Verhoeven (1994) is in het eerste geval sprake van argumentatie op basis van
een voorbeeld en in het tweede geval van argumentatie op basis van analogie.
Zou het verschil in overtuigingskracht tussen anekdotische en statistische evidentie mogelijk afhangen van het argumenttype? In het tweede experiment ontwikkelden we twee soorten
standpunten: algemene en specifieke. De algemene standpunten waren vergelijkbaar met die
uit het eerste experiment: bijvoorbeeld ‘invoering van het puntenrijbewijs leidt tot een afname
van het aantal verkeersovertredingen’. De specifieke standpunten hadden betrekking op één
persoon, bijvoorbeeld ‘invoering van het puntenrijbewijs leidt ertoe dat de 22-jarige Danny
Tervest minder verkeersovertredingen maakt’. Voor elk van deze standpunten werd opnieuw
zowel statistische als anekdotische evidentie ontwikkeld. De taak van onze treinreizende proefpersonen bleef hetzelfde: hoe waarschijnlijk vindt u het hier geschetste scenario.
De resultaten lieten zien dat de overtuigingskracht van anekdotische evidentie afhangt
van het type standpunt dat ermee wordt ondersteund. Statistische evidentie is opnieuw veel
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overtuigender dan anekdotische evidentie als het om voorbeeld argumentatie gaat, dus als
de evidentie wordt aangevoerd ter ondersteuning van een algemeen standpunt. Dit verschil
verdwijnt echter op het moment dat de statistische en anekdotische evidentie ter ondersteuning van een specifiek standpunt worden ingezet. Daarmee gedragen onze proefpersonen
zich zoals ze dat volgens de normatieve argumentatietheorie zouden moeten doen. Immers,
op basis van een enkel geval – het verbeterde rijgedrag van Kevin Schulz – een conclusie
trekken over het rijgedrag in het algemeen staat bekend als overhaaste generalisatie. Een
cijfermatige samenvatting van een groot aantal gevallen, statistische evidentie, biedt daarvoor
een betere basis. Als het echter om de ondersteuning voor een specifiek geval gaat, bijvoor
beeld het rijgedrag van Danny Tervest, dan kan anekdotische evidentie even overtuigend zijn
als statistische evidentie.
In de vorige zin stond ‘kan’, want daar is namelijk wel een belangrijke voorwaarde aan
verbonden. Het geval in de evidentie, in dit geval Kevin Schulz, moet vergelijkbaar zijn met
het geval in de claim, Danny Tervest. In ons derde experiment onderzochten we het belang
van die vergelijkbaarheid. In dit experiment hanteerden we alleen specifieke standpunten,
zoals ‘Plaatsing van nieuw sanitair op jongerencamping Mast op Terschelling zal leiden tot
een stijging van het aantal gasten’. Ter ondersteuning van dit standpunt werd statistische evidentie ontwikkeld, bijvoorbeeld: ‘Immers, in een onderzoek onder 276 campings in Neder
land, bleek dat in de jaren nadat een camping nieuw sanitair heeft geplaatst het aantal gasten
met gemiddeld 18% steeg.’ Daarnaast werden twee vormen van anekdotische evidentie
ontwikkeld: één waarin het geval uit de anekdote sterk vergelijkbaar was met het geval in
de claim ‘Immers, bij jongerencamping Duin en Strand in Renesse leidde het plaatsen van
nieuw sanitair ook tot een flinke toename van het aantal campinggasten.’ en één waarin dat
geval minder vergelijkbaar was: ‘Immers, bij Natuurkampeerterrein De Bongerd in Drenthe
leidde het plaatsen van nieuw sanitair tot een flinke toename van het aantal campinggasten.’
Er is opnieuw een sterk effect van evidentietype. De resultaten lieten zien dat het gedrag
van de proefpersonen overeenkomt met de normen uit de argumentatietheorie: sterke anekdotische evidentie – dus die waarin een jongerencamping wordt vergeleken met een andere
jongerencamping – is even overtuigend als statistische evidentie. Zwakke anekdotische evidentie – waarin een jongerencamping wordt vergeleken met een natuurcamping – is beduidend zwakker dan de sterke anekdotische evidentie en de statistische evidentie.
Ook hier gedragen onze proefpersonen zich alsof ze volleerde argumentatietheoretici
zijn. Is dat niet vreemd? Zien we niet dagelijks allerlei vormen van irrationeel gedrag om ons
heen? Waarom gedragen onze proefpersonen zich dan anders, beter, dan al die mensen?4 Er
is echter een ander belangrijk verschil met alledaagse situaties: het te verdedigen standpunt
en de aangevoerde evidentie werden sec aangeboden. In de dagelijkse realiteit worden standpunt en evidentie vaak aangevuld met allerlei andere, meer of minder relevante informatie.
Kan die aanvullende informatie de aandacht van de kwaliteit van de evidentie afleiden? In
een vierde experiment toetsten we die verklaring.
Net als in het vorige experiment ontwikkelden we standpunten over specifieke gevallen
waarbij we óf een vergelijkbaar geval ter ondersteuning aanvoerden of een veel minder vergelijkbaar geval. Het vergelijkbare geval levert dus weer sterke evidentie op, het niet vergelijk
bare geval zwakke evidentie.Vervolgens werden er nóg twee varianten van de ondersteunen
de evidentie ontwikkeld. Deze varianten ontstonden door aan de sterke en zwakke evidentie
dezelfde achtergrondinformatie toe te voegen. Deze extra informatie zorgde ervoor dat het
punt waarop het geval in de zwakke evidentie afwijkt van het geval in het standpunt min147
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der prominent naar voren komt; dat zwakke punt wordt in feite verscholen tussen de extra
achtergrondinformatie. Ook in dit experiment kregen treinreizigers een aantal standpunten
voorgelegd waarvan ze de waarschijnlijkheid van het in het standpunt beschreven gevolg
moesten beoordelen. Deze standpunten werden ondersteund door korte evidentie die óf
sterk óf zwak was, of ze werden ondersteund door lange evidentie die óf sterk óf zwak was.
Als de lengte van de evidentie het verschil tussen sterke en zwakke evidentie verdoezelt,
dan zou er een interactie op moeten treden tussen de factoren lengte en kwaliteit. Dat bleek
het geval. De resultaten van de korte evidentie waren vergelijkbaar met die van onze eerdere
onderzoeken: de sterke evidentie was veel overtuigender dan de zwakke evidentie. Bij de
lange evidentie vonden we het verwachte effect: het verschil tussen de sterke en de zwakke
evidentie was niet langer significant. Blijkbaar zijn een paar aanvullende zinnen voldoende
om de – wel degelijk aanwezige – kritische zin van onze proefpersonen op een dwaalspoor
te brengen.
De resultaten van deze experimenten laten zien dat de conclusie dat statistische evidentie
overtuigender is dan anekdotische evidentie, de nodige nuancering behoeft. Waarom statis
tische evidentie soms wel, en soms niet overtuigender is dan anekdotische evidentie, valt te
verklaren met behulp van de argumentatietheorie. Daar vinden we het begrippenapparaat
om te beschrijven dat de combinatie van anekdotische evidentie met een algemene claim
tot een ander argumenttype leidt dan de combinatie van anekdotische evidentie met een
specifieke claim. Afhankelijk van het argumenttype gelden andere criteria voor de kwaliteit
ervan: waar bij een algemene claim vooral het aantal voorbeelden belangr ijk is voor de kwaliteit van de evidentie, is bij een specifieke claim vooral de vergelijkbaarheid tussen het geval
in de evidentie en het geval in de claim van belang.
Ook in de onderzoekslijn die zich richt op de vraag naar de invloed van inhoud op de
overtuigingskracht, vind ik dat geesteswetenschappelijke theorievorming en sociaal-weten
schappelijke onderzoeksmethoden een vruchtbare combinatie vormen. Bij de geestesweten
schappelijke theorievorming denk ik dan vooral aan de argumentatietheorie. Het onderzoek op dit terrein biedt goede aanknopingspunten voor de identificatie van verschillende
argumenttypen en criteria waaraan dergelijke argumenttypen moeten voldoen om als sterk
geclassificeerd te mogen worden.
7. Tot slot
De verschillende onderzoeken en onderzoeksplannen die in dit artikel aan de orde zijn gekomen, zijn in mijn ogen van direct belang voor het ontwerpen van gedragsturende teksten.
Voorbeelden van dergelijke documenten zijn advertenties, fondswervingsbrieven en sturende voorlichtingsteksten. Deze documenten worden ontworpen om het gedrag van de
doelgroep te sturen, om hen aan te zetten tot een vorm van gedrag waarvan de ontwerper
gelooft dat ze dat gedrag niet uit zichzelf zouden vertonen. Kennis over hoe de inhoud en
vorm van dergelijke documenten het overtuigingsproces beïnvloeden, is van groot belang
om effectieve documenten te ontwikkelen. Het met behulp van sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksmethoden uitvoeren van empirisch onderzoek dat geïnspireerd is door geesteswetenschappelijke theorievorming is volgens mij de meest geschikte strategie voor het verwerven van deze kennis.
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Noten
1	Het koppelen van retorische vormen aan publieksverwachtingen brengt tevens met zich mee dat precies dezelfde
advertentie voor de ene persoon wél, maar voor de andere persoon geen retorische vorm bevat.Voor iemand die
de voorgaande KLM-advertenties heeft gezien, bevat de volgende advertentie met de zwaan geen retorische vorm
meer; voor iemand die ze heeft gemist, is de zwaan nieuw en bevat de advertentie wel een retorische vorm.
2	In hoeverre elke reclamemaker écht gelooft in wat hij of zij opschrijft, is zeer de vraag. In dergelijke gevallen
schendt de reclamemaker ook de maxime van kwaliteit.
3	Het gedachtegoed van Grice is invloedrijk maar niet onomstreden. Een belangr ijke reactie op het werk van
Grice wordt gevormd door de relevantietheorie van Sperber en Wilson (1995). In deze theorie wordt niet uitgegaan van vier maximen, maar slechts van één: de maxime van relevantie. Kortweg komt de theorie er op neer
dat we ervanuit mogen gaan dat een communicatiebijdrage zo ontworpen is dat hij optimaal relevant is: dat wil
zeggen, dat er een evenwicht bestaat tussen de moeite die we moeten doen om de boodschap te achterhalen én
de hoeveelheid nieuwe kennis die het achterhalen van de boodschap oplevert.Volgens Sperber en Wilson overkoepelt deze assumptie van optimale relevantie de maximen van Grice: immers, de regels dat de bijdrage waar
en voldoende moet zijn, dragen bij aan de kennisopbrengst, de regel dat de bijdrage duidelijk moet zijn, zorgt
ervoor dat de ontvanger van de boodschap geen overbodige moeite hoeft te doen om die kennisopbrengst te
realiseren.
4	Het voor de hand liggende argument dat aan onze onderzoeken alleen maar hoogopgeleide studenten meedoen, kunnen we weerleggen. Alle experimenten zijn uitgevoerd met nietsvermoedende treinreizigers als
proefpersoon, praktisch evenveel mannen als vrouwen, variërend in leeftijd 17 tot 75 jaar, en wat opleiding
betreft variërend van enkel de lagere school tot een voltooide universitaire opleiding. Al moet ik wel toegeven
dat alle proefpersonen tweede klas reisden; in hoeverre de resultaten ook voor eerste-klasreizigers gelden, zal
duurder onderzoek moeten uitwijzen.
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Renkema, Jan (2004). Introduction to discourse studies. Amsterdam / Philadelphia:
John Benjamins. ISBN 9027232210 (Pb).
Prijs € 36,- (363 pp.)
Deze inleiding in de studie van discourse is
een bewerkte versie van Renkema 1993.
Het is een bijna encyclopedisch boek, met
veel beknopte instructieve karakteriseringen van theoretische invalshoeken, onderzoeksgebieden en onderzoek dat daar
exemplarisch voor is, met zo’n 300 becommentarieerde literatuurverwijzingen en
steeds per hoofdstuk zowel begripsvragen
als oefeningen (waarin een bepaald aspect
van de stof vaak verder uitgediept wordt).
Na het inleidende hoofdstuk, zijn er 4 delen
die samen 14 hoofdstukken beslaan. Deel I
schetst het theoretische kader, deel II levert
het analytisch-theoretisch instrumentarium,
deel III bespreekt ‘bijzondere’ communicatiemodi en in deel IV wordt een drietal andere onderzoeksgebieden en invalshoeken
besproken.
Deel 1, algemeen kader. Het algemeen
kader bestaat vooral uit een typering van
Bühler’s Organon model (taaltekens hebben
3 functies: symptoom, symbool en signaal),
Shannon & Weaver’s zender / ontvanger model (plus verstandige nuanceringen daarvan
natuurlijk) en Halliday’s systeem-functionele semiotische benadering (inhoudelijke, interpersoonlijke en tekststructurele betekenis
gerelateerd aan context- en gebruiksdimensies). Dat lijkt nogal taxonomisch allemaal,

maar met name het Organon model en in
iets mindere mate Halliday’s noties komen
regelmatig terug om theorieën te plaatsen
en samenhang te geven aan een grote verscheidenheid van invalshoeken. Het theoretische kader wordt verder aangevuld met
de basics van de taalhandelingstheorie (illocutie), Grice’s coöperativiteitsprincipe en
Brown & Levinson’s beleefdheidstheorie.
Deel 2, het theoretische instrumentarium. Dit
deel zet de taxonomische aanpak eerst nog
even door wanneer daar een aantal classificaties van discourse functies, types en genres
worden gegeven (onder andere Jakobson,
Steger en Swales). Het onderscheid gesproken / geschreven wordt benadrukt, terwijl
er ook aandacht is voor multimodaliteit en
voor communicatie in digitale media. In de
4 andere hoofdstukken van dit deel wordt
een drietal klassieke benaderingen van tekst
structuren behandeld (Van Dijk’s propositionele analyse in combinatie met het idee
van macro- en superstructuren, Halliday &
Hasan’s beschrijving van cohesie en coherentie en – beknopter – Mann & Thompson’s Rhetorical Structure Theory), en naast
tekstwetenschappelijke theorie over perspectief en informatiestructurering, komen
ook linguïstisch-pragmatische grondslagen
met betrekking tot deixis, presupposities en
inferenties aan bod. Het laatste hoofdstuk
van dit deel gaat over stijl en is vooral conceptueel verhelderend.
Deel 3, bijzondere communicatiemodi. De
vlag dekt hier slechts gedeeltelijk de lading.
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De eerste twee hoofdstukken gaan over gespreksanalyse en over tekstkwaliteit; de andere twee daarentegen over narratieven en
over argumentatie. Het hoofdstuk over gespreksanalyse geeft een summiere inleiding
op beurtwisseling, sequenties en discourse
markers. Het feit dat dit soort onderzoek in
dit deel wordt behandeld, is typerend voor
Renkema’s toch primaire gerichtheid op
en bekendheid met theorie over geschreven teksten. Dit is overigens ook een van
de zwakste, niet erg overtuigende hoofdstukken. Het hoofdstuk over tekstbegrip en
tekstverbetering bespreekt zulke issues als
het meten van leesbaarheid en tekstbegrip,
en het doen van pretests of het geven van
tekstverbeteringsadviezen. Het hoofdstuk
over narratieven begint met de klassieke
verteltheorie (Propp en Labov), en springt
dan via psycholinguïstische modellen voor
verhaalgenerering naar een meer bedrijfskundig-antropologische benadering van de
functies van verhalen in organisaties (Linde).
Het hoofdstuk over argumentatie begint bij
Toulmin, en gaat dan via de meer dialogische benadering van Van Eemeren & Grootendorst naar de sociaal-psychologische en
ook meer experimentele benadering van
Petty & Cacioppo (de perifere en de centrale route).
Deel 4, speciale aandachtsgebieden. Ook dit
deel is weer heel breed. Het begint met een
hoofdstuk over discourse en cognitie dat vooral
over de meer psycholinguïstische modellering van discourseproductie en -verwerking
gaat, met name ten aanzien van schrijfprocessen. Er is een paragraaf over schemata,
frames, scripts en scenario’s waarin vooral
Bartlet’s notie schema uitvoerig toegelicht
wordt; en een over Kintsch’ connectivistische modellering van de verwerking van
propositionele relaties. Het hoofdstuk sluit
af met een paragraaf over het gebruik van
metaforen in discourse. Het voorlaatste
hoofdstuk gaat over discourse in instituties, en
daarin komen onderwerpen als politiek en
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juridisch taalgebruik, interactie in de rechtszaal, formulieren, nieuwsmedia (met name
de schriftelijke vormen) en de gezondheidszorg (arts / patiënt, gesprekstherapie) noodzakelijkerwijs beknopt en nogal eklektisch
aan de orde. In het laatste hoofdstuk discourse and culture omlijsten Sapir-Whorf aan
het begin en Hofstede en Scollon & Scollon aan het eind een aantal paragrafen over
Critical Discourse Analysis (Van Dijk, Wodak,
Fairclough), over met name racisme en gender. Met name onderzoek waarin de analyses op dit gebied meer systematisch lijken te
worden, wordt met instemming besproken.
Ik vind Renkema’s boek indrukwekkend, vooral wat betreft het spectrum van
benaderingen en onderwerpen, en het inzicht dat daarmee gegeven wordt in de
ontwikkelingen, resultaten en problemen
van een relatief jong vakgebied. De tekst is
meermaals op het randje van wat vanuit een
didaktisch perspectief nog voldoende informatief en instructief is, maar ik denk dat dat
het gevolg is van het compromis dat je moet
sluiten wanneer je het zo breed aanpakt. Er
zijn de laatste jaren meer boeken verschenen die als inleiding op het gebied van de
discourse analyse gebruikt kunnen worden.
Ze laten een aantal alternatieven zien ten
aanzien van de manier waarop inleidend
academisch onderwijs op dit gebied vormgegeven kan worden.Aan de ene kant heb je
zo’n brede overzichtstekst als het boek van
Renkema, en aan de andere kant van het
scala heb je een breed handboek zoals dat
van Schiffrin e.a. (2001). In het laatste geval
zou je voor een inleidend college moeten
volstaan met een selectie van een aantal artikelen, maar zo’n collectie heeft als voordeel
dat de deelteksten diepgaander kunnen zijn.
Daartussen zitten teksten die meer uitgesproken vanuit een bepaalde invalshoek opgezet zijn, zoals Johnstone (2002), of Georgakopoulou & Goutsos (1999), of waarin de
praktijk van het leren analyseren en het uitvoeren van discourse-analytisch onderzoek
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meer aandacht krijgt (zoals Martin & Rose
(2003), of Wood & Kroger (2000)). Die tussenvormen beloven dat studenten echt leren
analyseren – ook al is dat steeds maar op één
bepaalde manier –, maar hebben het nadeel
van een beperkt uitzicht. Renkema’s boek
biedt dat uitzicht wel.
Het is natuurlijk altijd gemakkelijk om
een boek te kritiseren om wat het allemaal
niet is of niet heeft. Er is altijd veel meer
niet dan wel. Ik zal hier dan ook niet een
lijst met voorbeelden van onderzoeksrichtingen geven die niet door Renkema besproken zijn (samenvattend: met name meer
sociologisch onderzoek van gesproken taalgebruik in interactie komt er verhoudingsgewijs bekaaid van af). Maar op een meer algemeen programmatisch niveau wil ik toch
nog wel een opmerking maken. Renkema
vult de notie discourse vooral op een traditioneel vanuit de taalwetenschap gedefinieerde wijze in: als een set van uitingen die
betekenisvol zijn. Het wordt pas discourse als
er meer dan één zin is. Ik geef de voorkeur
aan een afbakening waarin iedere vorm van
authentiek taalgebruik die in wat voor context en situatie dan ook als een communicatieve handeling werkt, als discourse gezien
wordt. Renkema’s boek definieert discourse
studies als onderzoek naar de relatie tussen
vorm en functie in verbale communicatie. Het
gevolg daarvan is een visie op taalgebruik
die sterk hangt aan het idee van de afzonderlijke zin of de propositie als beginpunt
van de analyse. Die conceptualisering maakt
het mogelijk om de vorm / functie-relaties
te reïficeren, en de rol van context en situatie als een toegevoegde, niet-constitutieve
factor te behandelen. Het onvermijdelijk
gesitueerde karakter van discourse en het
primair zijn van het handelingsniveau van
taalgebruik ten opzichte van het symboolkarakter van taal- en teksvormen zijn niet
tot systematisch uitgangspunt gemaakt. Dat
is jammer. Maar afgezien daarvan, Renkema

(2004) zal zeker als naslagwerk in mijn
handbibliotheek blijven staan.
Harrie Mazeland
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Procedurele en declaratieve informatie
De kern van een instructietekst wordt gevormd door procedures: al dan niet genummerde stappenlijsten die de gebruiker vertellen wat te doen. Deze informatiesoort is
tamelijk helder te omschrijven, zowel in inhoudelijk als in syntactisch opzicht. Inhoudelijk gaat het om concrete actiebeschrijvingen, syntactisch is de standaardvorm
voor procedures de imperatief van een actiewerkwoord, aangevuld met een specificatie van het object waar de handeling betrekking op heeft of een nadere specificatie van
de handeling zelf. Ter illustratie volgt hier
een voorbeeld uit een gebruiksaanwijzing
voor een Honeywell luchtbevochtiger:
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Vullen van het waterreservoir
1.	Neem het waterreservoir uit het onderstuk en plaats hem ondersteboven.
2.	Open de afsluitklep door tegen de
wijzers van de klok in te draaien.
3.	Vul het waterreservoir met zuiver
koud leidingwater.
4. (...)
Naast deze kale stappenlijsten, worden
voorwaarden voor acties (“Als het rode lampje brandt, druk dan op ...”) en de directe gevolgen ervan (“U ziet nu de juiste afbeelding
op het scherm”) ook vaak tot de procedurele
informatie gerekend. Procedurele informatie wordt dan opgevat als een sequentie van
condities, acties en resultaten.
Naast procedures bevatten instructies doorgaans ook informatie die de gebruiker niet
direct instrueert wat te doen, maar eerder
uitleg geeft over, of een beschrijving geeft
van het systeem waarmee gewerkt moet
worden. Dit informatietype krijgt in de recente literatuur meestal het predikaat ‘declaratieve informatie’, al ontstaat er over de
terminologie nog vaak discussie. Het gaat
namelijk om een verzameling van informatietypen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze niet-procedureel zijn,
maar die samen een heterogeen geheel vormen van subtypen die mogelijk allemaal
verschillende functies hebben in het proces
van de mentale verwerking en toepassing
van instructies.Ter illustratie volgt hier weer
een voorbeeld, nu uit een handleiding bij
een Brother printer:
“Witbalans
Deze instelling regelt de tint van de witte vlakken in een afbeelding. Verlichting,
de instellingen van de camera en andere
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invloeden, bepalen de tint wit. De witte
vlakken van een afbeelding kunnen er
een beetje roze of geelachtig uitzien, of
naar een andere kleur neigen.”
Sinds ongeveer twee decennia wordt er onderzoek gedaan naar de functie van beide
informatiesoorten in instructieteksten. Dit
onderzoek heeft echter tot op de dag van
vandaag geen uitsluitsel gegeven over de
vraag wanneer en waarom declaratieve informatie nuttig kan zijn. Het proefschrift
van Joyce Karreman concentreert zich dan
ook op die onderzoeksvraag en streeft ernaar meer zicht te krijgen op de vraag welke specifieke declaratieve informatiesoorten
nut hebben voor gebruikers in verschillende situaties.
Het proefschrift bestaat uit drie onderdelen:
een literatuuroverzicht, waarin Karreman
een overzicht geeft van theorieën, modellen en experimenten die betrekking hebben
op de onderzoeksvraag (hoofdstuk 1); een
verslag van een serie experimenten waarin
de mogelijke effecten van declaratieve informatie getoetst worden (hoofdstukken 2
tot en met 4); en een hoofdstuk met conclusies en een bespreking van de resultaten
(hoofdstuk 5).
Kader
Karreman vertrekt vooral van de theoretische modellen van Kieras en Bovair, Payne
en Dixon. Kieras en Bovair gaan ervan uit
dat gebruikers van instructieve teksten een
mentale representatie bouwen van de procedure die ze moeten uitvoeren. Daarnaast
hebben zij aangetoond dat het gebruik van
declaratieve informatie, in het bijzonder
over de interne werking van het te bedienen systeem, de taakuitvoering gunstig beïnvloedt. Payne betwijfelt echter of informatie over de werking van een systeem de

Boekbeoordelingen

enige declaratieve informatiesoort is die een
gunstig effect kan hebben. Hij ontdekte dat
metaforen ook tot een gunstig effect kunnen leiden. Bovendien stelt hij dat gebruikers device-models kunnen bouwen zonder
declaratieve informatie te lezen, door intensief te oefenen en daaruit informatie af te
leiden. Beide claims worden ondersteund
met experimentele resultaten.
Dixon kiest een iets andere insteek door
de constructie en herinnering van hiërarchische actieplannen te onderzoeken. In instructieve contexten maken gebruikers een
‘mentaal actieplan’ dat blijkens zijn onderzoeksresultaten gunstig kan worden beïnvloed door voorkennis. Het lezen van informatie over de werking van het systeem
leidde bij Dixon vooralsnog echter niet tot
het beter ophalen van de juiste procedures
uit het geheugen.
De aanname van alle onderzoekers is
dat het lezen van declaratieve informatie
kan leiden tot een uitgebreidere mentale
representatie, en dat die representatie weer
een gunstig effect op de taakuitvoering kan
hebben.
Karreman bespreekt tegen die achtergrond een aantal experimenten waarin dat
verband nader is onderzocht. Die studies
kennen diverse doelen, operationaliseringen
van procedurele en declaratieve informatie,
inbeddingen van declaratieve informatie
in de instructieteksten, experimentele instructies (bijvoorbeeld of de teksten tijdens
of voor de taakuitvoering gelezen moeten
worden, of ze selectief of helemaal gelezen moesten worden) en meetmethoden.
Wel zijn ze allemaal gericht op het traceren
van effecten van declaratieve informatie op
taakuitvoering. Karreman presenteert een
overzichtstabel aan het eind van het hoofdstuk waarin ze toont dat de onderzoeken
geen eenduidige uitkomst hebben: in het
ene onderzoek worden wel gunstige effecten van declaratieve informatie gevonden,
in het andere niet. Karreman formuleert

aansluitend het doel van haar onderzoek:
“to make clear why declarative information
sometimes results in positive effects on task
performance and sometimes does not have
an effect on task performance (p. 42)”.
De presentatie van de relevante literatuur is uitvoerig en degelijk. De ambitie te
achterhalen waardoor effectverschillen van
declaratieve informatie veroorzaakt worden in verschillende experimenten, vraagt
aan het eind eigenlijk wel om een heldere
analyse van die eerder genoemde factoren
waarin de experimenten van elkaar verschilden. Al die factoren kunnen samen of
afzonderlijk hebben bijgedragen aan de gevonden uitkomsten. Alleen om die reden
al is het enorm lastig om de verschillen te
verklaren en is het zeker niet noodzakelijk
zo dat de experimenten elkaar tegenspreken. Dat gegeven wordt echter niet verder
uitgewerkt. Karreman kiest in plaats daarvan voor afbakening van een aantal factoren
in haar vervolgexperimenten om daar een
heldere uitspraak over te kunnen doen. Een
van die factoren is de toespitsing op twee
specifieke soorten declaratieve informatie.
Effecten van declaratieve informatie bij een gerichte trainingsfase
In hoofdstuk twee start Karreman met twee
experimenten die aansluiten bij eerder onderzoek van Ummelen (1997). Haar doel
is te achterhalen of en wanneer gebruikers
specifieke soorten declaratieve informatie
gebruiken. Bovendien wil ze weten of specifieke soorten declaratieve informatie effect hebben op directe en uitgestelde taakuitvoering, en op kennis van het systeem.
Ummelen onderzocht eerder het gebruik en de effecten van procedurele en declaratieve informatie in een softwarehandleiding bij een spreadsheetprogramma. In
haar onderzoek werden procedurele en declaratieve informatie van elkaar onderscheiden op inhoudelijke en op syntactische kenmerken. Declaratieve informatie was niet
155
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onderverdeeld in subtypes en omvatte dus
alle niet-procedurele informatie. De twee
informatiesoorten werden in gescheiden
blokken weergegeven in de handleiding, bij
elke taak een procedureel en een declaratief
tekstblok. De handleiding werd getoond op
een tweede computerscherm. Informatiegebruik werd op een speciale manier gemeten. Proefpersonen moesten op de informatieblokken klikken om ze goed te kunnen
lezen, want op de titels na waren de (procedurele of declaratieve) blokken vaag gemaakt en dus niet onmiddellijk leesbaar. De
titels signaleerden de procedurele dan wel
declaratieve inhoud van de blokken door
hun inhoud en syntactische vorm. Door op
de titels te klikken werd de informatie weer
scherp en leesbaar. De muiskliks en kliktijden werden geregistreerd. De resultaten
wezen in grote lijnen uit dat procedurele
informatie verantwoordelijk was voor ongeveer 60% van de kliks en de gebruikstijden, terwijl 40% van de kliks en tijden werd
besteed aan declaratieve informatie.
Verder werd in een van Ummelens experimenten een handleiding met alleen
procedurele informatie vergeleken met een
handleiding waaraan declaratieve informatieblokken waren toegevoegd. Declaratieve
informatie bleek de initiële taakuitvoering
(dus: tijdens het eerste gebruik van de instructies) niet te beïnvloeden. Op de uitgestelde taakuitvoering (het uitvoeren van een
soortgelijke taak na een anderssoortige activiteit, en zonder gebruik van de instructies)
werd beter gescoord door proefpersonen die
declaratieve informatie hadden gebruikt.
Karreman bracht in die opzet diverse
wijzigingen aan. De volgende drie worden
expliciet door haar genoemd (p. 46-47):
– Ze gebruikte een ander apparaat (een
schermafbeelding van een telefoon
systeem in plaats van een spreadsheetprogramma).
– Ze gebruikte twee specifieke soorten
declaratieve informatie: systeeminfor156

matie (‘Hoe werkt het?’) en informatie
over het nut (‘Wanneer pas ik procedure
x toe?’), door Karreman ‘utiliteitsinformatie’ genoemd.
– Ze mat zuivere leestijden in plaats van
informatiegebruikstijden: Ummelen nam
aan dat de informatie werd gebruikt zo
lang een blok aangeklikt was en proefpersonen nog actief die informatie aan
het toepassen waren; dat laatste viel af
te lezen uit de logfiles van het spreadsheetprogramma die in de logfiles van de
handleiding werden geïntegreerd. Karreman nam de tijden waarop de proefpersonen de informatie overdachten bij
het zien van het systeem en waarop ze
de informatie initieel toepasten niet mee,
maar koos voor het meten van zuivere
leestijden.
91 proefpersonen kregen de opdracht om
met behulp van een handleiding op het
computerscherm de telefoonset te installeren en te programmeren. Ze voerden daartoe acht deeltaken uit, zoals het veranderen
van de belmelodie, of het aanpassen van het
volume. De telefoon was afgebeeld op het
scherm en kon worden bediend door erop
te klikken. De handleiding was te zien op
hetzelfde scherm en in plaats van de telefoon, als de proefpersoon de spatiebalk ingedrukt hield. De handleiding verdween
weer (en de telefoon verscheen) als proefpersoon de spatiebalk losliet.
De handleiding kon geraadpleegd worden met de klik-en-leesmethode die Ummelen ook toepaste. Door een vervaagd stuk
tekst te selecteren op grond van het kopje,
en erop te klikken konden proefpersonen
de tekst scherp maken en lezen. Deze muiskliks en de bijbehorende kliktijden werden
geregistreerd in logfiles.
Elke proefpersoon kreeg maar éen van
vier handleidingversies te zien: een versie
met enkel procedurele informatie (P); een
versie waaraan systeeminformatie werd toe-
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gevoegd aan de procedures (PS); een versie waaraan utiliteitsinformatie werd toegevoegd aan de procedures (PU); of een versie
waarin beide declaratieve informatiesoorten
werden toegevoegd aan de procedures, in
wisselende volgordes (PSU).
Na deze initiële fase van 8 taken volgde
er een interimtaak die niets met het experiment te maken had, en daarna moesten de
proefpersonen nog twee taken met de telefoon uitvoeren met behulp van de procedurele informatie uit de handleiding. De twee
taken betroffen eerder verkende telefoonfuncties, maar waren niet hetzelfde als die in
de eerste fase. Van de herhaalde taakuitvoering waren de proefpersonen tevoren niet
op de hoogte gebracht. Tot slot van het experiment beantwoordden de proefpersonen
9 open kennisvragen over de telefoonset.
De resultaten tonen aan dat de twee
declaratieve informatiesoorten inderdaad
werden gelezen (30% van de totale leestijd).
Beide declaratieve informatiesoorten werden even veel geraadpleegd. De systeem- en
utiliteitsinformatie had echter geen effect
op de initiële of herhaalde taakuitvoering,
noch op de kennisvragenscore. In dat opzicht verschillen de resultaten van die van
Ummelen. Declaratieve informatie werd
relatief het vaakst gebruikt in de oriëntatiefase, tussen het lezen en het uitvoeren van
de opdracht in.
Karreman onderzoekt vervolgens in een
hardopdenkexperiment nader wanneer en
waarom gebruikers declaratieve informatie
gaan lezen.Tien proefpersonen voerden dezelfde taken uit als in het eerste experiment,
maar nu hardopdenkend. Vijf werkten met
de procedurele handleiding en vijf met de
meest uitgebreide versie (PSU). Er vond
geen herhaalde toetsing plaats. Dit experiment bevestigde in grote lijnen de resultaten van de eerdere studie: beide informatiesoorten worden even vaak en vooral ter oriëntatie gelezen. Problemen oplossen in de
taakuitvoering, veroorzaakt door de tekst of

door het systeem, was ook een minder vaak
voorkomende reden om declaratieve informatie te lezen. In de versie zonder declaratieve informatie weidden de proefpersonen
uit zichzelf uit over het systeem als dat voor
hun taakuitvoering nodig was.
Aan het eind van het hoofdstuk inventariseert Karreman de redenen waarom de
resultaten verschilden van die van Ummelen. Dat lijkt evenwel een onmogelijke
exercitie, omdat het aantal mogelijke redenen talrijk is, gelet op de vele verschillen in
definities, instrumentatie en procedure. De
handleiding was in Karremans experiment
bijvoorbeeld nooit tegelijk met het systeem
te zien. Karreman lijkt dit uitsluitend als
een ingreep in de experimentele procedure
te beschouwen, om leestijden zuiverder te
kunnen interpreteren. Zeker een legitieme
keuze, maar die heeft ook tot gevolg dat de
proefpersonen de informatie op een andere
dan de natuurlijke manier verwerken: handleidingen worden doorgaans juist in interactie met het systeem gebruikt en verwerkt.
Het is niet ondenkbaar dat dit verschil in
experimentele setting ook leidt tot verschillende resultaten. Karremans gebruikstijden
zijn dan ook niet vergelijkbaar met die van
Ummelen omdat haar proefpersonen relatief lange procedures moesten onthouden
om op het andere scherm te kunnen werken terwijl de proefpersonen van Ummelen
voortdurend heen en weer konden tussen
kortere procedures en de uitvoeringstaak,
zonder die procedures te moeten onthouden. Gebruikstijd is in dat geval niet gelijk
aan leestijd + taakuitvoeringstijd, maar impliceert ook het niet expliciet meetbare interactiegedeelte tussen handleiding en software. Dat gedeelte moesten proefpersonen
bij Karreman uit het geheugen opdiepen,
waardoor ze ook de handleiding moeten
hebben gelezen met de doelstelling de tekst
of procedure te onthouden.Verder waren er
verschillen in de lay out en opbouw van de
handleiding, in de formulering van de titels
157
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op basis waarvan proefpersonen procedureel of declaratief selecteerden (“Op welke
manieren kunt u dit doen?” boven utiliteitsinformatie kan de proefpersoon wellicht de
indruk van procedurele informatie geven,
p. 57), in de definities en vormkenmerken
van declaratieve informatie en in de testopdracht, waarin in tegenstelling tot Ummelens experiment de procedurele informatie
gewoon weer zichtbaar was.
Dat alles laat onverlet dat onder de door
Karreman gekozen omstandigheden duidelijk geen effecten van declaratieve informatie meetbaar zijn. Vervolgonderzoek met
minder afwijkende manipulaties zal nodig
zijn om helder te krijgen waaraan dat dan
precies ligt, en dat vervolg is nu gemakkelijker te bedenken omdat de experimenten
natuurlijk ook in veel opzichten wél op elkaar lijken.
Effecten van declaratieve informatie bij een open
trainingsfase
Vervolgens doet Karreman een experiment
waarin ze onderzoekt of de effecten uit het
vorige experiment ook gelden als er geen
specifieke, maar een open leertaak wordt
uitgevoerd in de trainingsfase. Ten opzichte
van haar eerdere experiment verandert ze
de volgende factoren:
– het apparaat en de interface
– de taak van de proefpersonen
– de aanbiedingswijze van de instructies
– de beschikbaarheid van de instructies in
de testfase
– aanvullende metingen: cognitive load,
vertrouwen in eigen vaardigheid, waardering voor instructies en apparaat.
65 proefpersonen kregen een half uur de
tijd om een nagebootste dropjesmachine te
leren bedienen waarvan het bedieningspaneel op het scherm nagebootst was. Deze
oefenfase werd niet gestuurd door opdrachten, proefpersonen waren vrij om te bepalen wat ze met het systeem uitprobeerden
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en in hoeverre ze de handleiding daarbij gebruikten. Een groep kreeg alleen procedurele instructies (P), een tweede groep kreeg
daarnaast nog systeeminformatie (PS), en
een derde groep kreeg zowel systeem- als
utiliteitsinformatie extra (PSU). De handleiding werd weer op hetzelfde scherm
aangeboden, maar nu op een iets andere
manier. Door op de spatiebalk te klikken
kwam de handleiding in beeld in plaats van
het bedieningspaneel. De spatiebalk hoefde nu niet ingedrukt te blijven. De teksten
werden nu blok voor blok aangeboden, te
kiezen uit een menu bovenaan het scherm.
Dat betekende ook dat procedurele blokken (Activeren van de regulatoren) en declaratieve over dezelfde taak (Hoe werken
de regulatoren?) in een menu temidden van
andere menu-items stonden. Proefpersonen
selecteerden een item dat vervolgens op het
scherm verscheen. Selectie van een nieuw
item verving het eerder opgeroepen onderwerp. Met een klik op een aparte knop
konden proefpersonen terug naar het bedieningspaneel. Iedere vijf minuten werd de
proefpersonen tijdens het oefenen naar hun
cognitieve belasting gevraagd
Na afloop moesten de proefpersonen de
dropjesmachine bedienen en werd gemeten
of de handleidingen verschillende effecten
hadden. Ze kregen twaalf opdrachten: zes
waarvoor enkel procedurele informatie benodigd was, en zes waarvoor naar verwachting systeeminformatie nodig was om de
correcte procedure uit te kunnen afleiden.
De handleiding werd nu niet langer beschikbaar gesteld.
Deelnemers die in de oefenfase declaratieve informatie kregen aangeboden, besteedden daar de helft van de leestijd aan.
Systeeminformatie werd langer gebruikt
dan toepassingsinformatie, maar leidde
niet tot langere totale leestijden: procedurele informatie werd daardoor dus minder
lang gebruikt. Dat was anders voor toepassingsinformatie; het lezen daarvan had geen
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consequenties voor het lezen van procedurele informatie. Declaratieve informatie had
geen effect op het aantal correct uitgevoerde
taken, de taakuitvoeringstijd of de waardering van de tekst of het systeem. Systeeminformatie bleek een negatief effect te hebben
op het zelfvertrouwen van de proefpersonen. Toepassingsinformatie had een negatief
effect op de cognitieve belasting tijdens de
oefenfase, maar tijdens de taakuitvoering
hebben geen van beide declaratieve informatiesoorten dat effect.
Wederom wijken de resultaten dus af
van die van Ummelen, ook nu de instructies bij de testfase ontbreken. Wel is er een
marginaal effect van declaratieve informatie
op de tijd om een herhaalde taak correct
uit te voeren. Daarom, en omdat dit experiment als extra verschil in de trainingsfase
een open in plaats van een gesloten taak bevatte, hoeft dit ook niet meteen als tegenstrijdig te worden geïnterpreteerd.
Effect van declaratieve informatie op het bedienen
van nieuwe apparaten
In haar laatste serie experimenten onderzoekt Karreman of systeeminformatie effect heeft op de transfer van kennis: zijn gebruikers die dat type declaratieve informatie
hebben gelezen beter in staat om nieuwe,
maar vergelijkbare apparaten te bedienen
dan gebruikers die geen declaratieve informatie hebben gebruikt?
Proefpersonen werden getraind in het werken met vier verschillende nagebootste apparaten op een computerscherm. In een
oefenfase waarmee het experiment begon,
bedienden zij vier oefenapparaten zonder
handleiding, enkel door uitproberen. Bij
een foute actie gaf de computer aan welke
knop wel ingedrukt had moeten worden.
De oefenfase was afgelopen zodra proefpersonen twee keer achter elkaar de zes correcte knoppen in de juiste volgorde hadden
ingedrukt. Direct na deze oefenfase begon

de testfase, waarin de proefpersonen vier
testapparaten moesten bedienen. Deze apparaten leken op de oefenapparaten, maar
weken af in een van de volgende opzichten:
– de namen op de knoppen waren niet
identiek maar synoniem aan die in de oefenfase, én de knoppen stonden op verschillende plaatsen (deelexperiment 1);
– de namen op de knoppen waren niet
identiek maar synoniem aan die in de oefenfase, maar de knoppen stonden wel op
dezelfde plaats (deelexperiment 2);
– de namen op de knoppen waren identiek
aan die in de testfase, maar stonden op een
andere plaats (deelexperiment 3).
Voorafgaand aan de testfase kreeg elke
proefpersoon informatie op papier: een
groep kreeg systeeminformatie over de samenstelling en werking van het apparaat,
de andere groep kreeg marketinginformatie die niet relevant was voor de uitoefening
van hun taken.
De verwachting, gebaseerd op eerder
onderzoek, was dat systeeminformatie de
gebruikers bewust maakt van de onderliggende overeenkomsten tussen de oefenapparaten en de testapparaten. Daardoor zou
de informatie zowel de oefenfase als de
testfase moeten vergemakkelijken (minder
fouten), en zou systeeminformatie het bovendien gemakkelijker moeten maken om
in de testfase met synonieme in plaats van
identieke labels te werken, en om te werken
met knoppen op afwijkende locaties.
Deze verwachtingen kwamen echter niet
helemaal uit. In een gecombineerde analyse
van de eerste twee deelexperimenten bleek
systeeminformatie enkel de transfer te faciliteren voor testapparaten die knoppen in
een afwijkende positie toonden. Het had
geen faciliterend effect op transfer bij variërende knoplabels. In het derde deelexperiment werd dat bevestigd: systeeminformatie
bleek daar een gunstige invloed te hebben
159
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op de oefenfase en op de transfer naar een
apparaat waarop de knoppen in een andere
positie stonden.
De belangrijkste voorlopige verklaring
van Karreman is, dat de mentale representaties na het lezen van systeeminformatie blijkbaar wel de exacte namen van de knoppen
bevatten, maar niet de posities van die knoppen. Gelet op het gegeven dat de proefpersonen in de eerste twee deelexperimenten
minder fouten maakten in situaties waarin de
knoppen op dezelfde positie stonden, is deze
verklaring echter niet helemaal bevredigend:
blijkbaar onthouden ze de posities wel degelijk, en gaan ze daar in eerste instantie ook
op af, maar als de posities afwijken helpt de
systeeminformatie om over te schakelen naar
een ander verwerkings- of bedieningsniveau en worden de letterlijke namen van de
knoppen richtinggevend. De vraag is wanneer en onder invloed waarvan de verwerking nog een niveau dieper kan worden: het
niveau van de onderliggende betekenis van
de knoppen. Alleen dan kunnen de proefpersonen ook met synoniemen omgaan.
Conclusies
Karremans belangrijkste conclusies zijn de
volgende:
– systeem- en utiliteitsinformatie worden
gelezen, waarbij geldt dat aan systeeminformatie meer tijd wordt besteed die in
mindering wordt gebracht op het lezen
van procedures
– systeeminformatie maakt gebruikers
bewust van de complexiteit van het
systeem waardoor het zelfvertrouwen
daalt
– utiliteitsinformatie maakt de cognitieve
belasting in de leerfase groter
– utiliteitsinformatie heeft geen effect op
initiële of herhaalde taakuitvoering
– systeeminformatie heeft alleen onder
specifieke omstandigheden een positief
effect op taakuitvoering en transfer naar
nieuwe systemen.
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Met name de laatste twee conclusies zijn
interessant, omdat het onderzoek het meest
op de effecten op taakuitvoering was gericht. Karreman noemt drie verklaringen
voor afwezige effecten op taakuitvoering.
Ten eerste zouden keuzes in de experimenten daarvoor gezorgd kunnen hebben: het
hoge opleidingsniveau of de leerstijl van de
proefpersonen, of de presentatie van de instructies in tekstuele vorm. Ten tweede zou
de tijd te kort kunnen zijn geweest om complete en coherente representaties te vormen;
proefpersonen beschikken ook na de initiële taakuitvoering alleen nog maar over een
set losse en aan elkaar gerelateerde ideeën
over het systeem. Ten derde is het mogelijk
dat andere informatiebronnen bijdragen aan
de bouw van mentale representaties: mogelijk hebben bijvoorbeeld de interfaces van
de systemen, of de procedurele informatie
dusdanig bijgedragen aan de benodigde declaratieve kennis dat de systeeminformatie
overbodig werd.
Niet al deze verklaringen lijken even
voor de hand liggend. In het onderzoek van
Ummelen zijn voorkennisniveaus en leeropdracht gevarieerd, en in al die condities
waren er wel effecten van declaratieve informatie op de herhaalde taakuitvoering.
Ook daar werd uitsluitend tekstueel materiaal gebruikt, en ook daar werd procedurele
informatie in veel condities naast declaratieve informatie aangeboden. Dat kunnen dus
haast geen op zichzelf staande verklaringen
zijn. Mogelijk is de verklaring wel relevant
in relatie tot andere kenmerken: zo spelen
ze misschien een rol bij een bedieningspaneel, en niet bij afwijkende systemen zoals
een complex softwareprogramma.
Samenvattend heeft Karreman een aantal hypotheses over de effecten van declaratieve informatie op een heel zorgvuldige
en creatieve manier onderzocht. Het proefschrift levert een schat aan nieuw materiaal
en nieuwe hypotheses op. Het meest vernieuwend en prikkelend zijn de experimen-
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ten die de bijdrage meten van systeeminformatie op het bedienen van nieuwe apparaten. Die leren ons dat het begrip van het
systeem na interactie en na verwerking van
systeeminformatie nog niet zo ver gaat dat
de betekenis van de knoppen in relatie tot
de apparaatfuncties verwerkt is (want anders
zou de synoniem duidelijk moeten zijn). In
termen van de in hoofdstuk 1 aangehaalde
Kintsch en Van Dijk: de verwerking lijkt het
niveau van de oppervlakterepresentatie niet
ontstegen te zijn. De verwerking vindt wel
plaats op een verbaal niveau, want de namen
worden onthouden en een afwijkende locatie is bij het gebruik van systeeminformatie geen hindernis. De voorlopige conclusie
daaruit zou kunnen zijn dat mensen zich in
allereerste instantie laten leiden door pure
visuele herkenning, en als dat niet meer
werkt door de oppervlaktekenmerken van
knoppen. De betekenisverwerking ontstijgt
onder de huidige experimentele condities
echter niet het oppervlakteniveau. De vraag
is wanneer dat dan wel gebeurt, en de transferexperimenten lenen zich goed om dat
verder te onderzoeken.
Karremans experimenten geven echter
nog geen uitsluitsel over de vraag die zij aan
het begin zo prominent stelt: wat zijn nu de
omstandigheden waaronder declaratieve informatie wel of niet werkt? Dit proefschrift
leert dat er maar één manier is om daar goed
zicht op te krijgen: systematisch vervolgonderzoek dat steeds alleen die factoren varieert waarvan we op grond van dit en eerder
onderzoek vermoeden dat ze een effect op
gebruik en taakuitvoering veroorzaken. In
aanmerking daarvoor komen in ieder ge-

val de manipulatie van het type declaratieve
informatie, de presentatievorm daarvan, het
al dan niet kunnen herlezen van instructies in de testfase, de duur van de taak, gebruikerskenmerken en systeemkenmerken.
Het voortschrijdend inzicht in de theorie
over het maken van mentale representaties
bij instructieve taken kan daarbij helpen, en
het transferexperiment heeft daaraan in ieder geval een mooie bijdrage geleverd. Een
meer gedetailleerde vergelijking van data uit
verschillende eerdere onderzoeken zou een
goed praktisch startpunt kunnen zijn voor
vervolgonderzoek. Een nieuwe serie experimenten op basis van gemeenschappelijke
vragen kan daarna op een aantal vragen een
duidelijker antwoord geven.
Nicole Ummelen
Bibliografie
Bibby, P.A. en Payne, S.J. (1993). Internalization
and the use specifity of device knowledge. HumanComputer Interaction, 8, 25-26
Bibby, P.A. en Payne, S.J. (1996). Instruction and
practice in learning how to use a device. Cognitive
Science, 20, 539-578.
Dixon, P., Harrison, K., & Taylor, D. (1993). Effects
of sentence form on the construction of mental
plans from procedural discourse. Canadian Journal
of Experimental Psychology, 47, 375-400.
Kieras, D.E., & Bovair, S. (1984).The role of a mental model in learning to operate a device. Cognitive
Science, 8, 255-273.
Ummelen, N. (1997). Procedural and declarative information in software manuals: effects on information use, task performance and knowledge. Amsterdam/
Atlanta: Rodopi

161

Signaleringen

Ruck, Bert (2004). Overtuigen op papier. Dé methode voor succesvol argumenteren in adviesteksten, beleidsnotities en offertes. Den Haag: Sdu. ISBN 9012101395.
Prijs: € 19,50. (148 pp.)
‘Hoe pak je het schrijven van een tekst handig aan?’ Dat kan door de lessen ter hand
te nemen van iemand die al ruim tien jaar
trainingen in schriftelijke argumentatie verzorgt. ‘Overtuigen op papier leert je een overtuigend verhaal te vertellen in een zakelijke
context.’ In vier delen krijgen de ‘adviseurs,
beleidsmedewerkers, commerciëlen en projectleiders’, voor wie dit boekje bedoeld is,
een cursus persuasief schrijven.
Het eerste deel schetst een fundament.
Begonnen wordt met een voorbeeld van
een ideaal betoog. Zo ziet de lezer meteen
wat er allemaal mogelijk is met een goede
bestudering van dit boekje. Verder krijgt in
dit eerste deel het ‘A4-tekstmodel’ speciale aandacht. Dit ‘model dat alle modellen
overbodig maakt’ zorgt ervoor dat de kern
van de te schrijven tekst op één A4-tje past:
inleiding, kader, standpunt, argumentatie,
actie. Die kern bevat ‘nét voldoende informatie om een verantwoorde beslissing te
kunnen nemen’. De rest kan in de bijlagen.
Het volgende deel bevat een soort
stoomcursus argumenteren for dummies.
Concepten ontwikkeld in de pragma-dialectiek komen hier in vogelvlucht voorbij,
zij het versimpeld, zonder directe bronvermelding en verpakt in nieuwe terminologie.
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Zo worden onderschikkende argumenten
aangeduid als ‘diepteargumenten’ en nevenschikkende als ‘breedteargumenten’. Rucks
tip is niet te véél argumenten te gebruiken.
‘Notoire dwarsliggers zijn nooit tevreden te
stellen; besteed aan hen niet te veel energie.’
Ook de drie argumentatieschema’s uit de
pragma-dialectiek worden – weer zonder
bronvermelding – besproken. Deze worden, met behulp van kritische vragen, ingezet om de tekst vooraf tegen kritiek bestand
te maken en hebben tevens een heuristische
functie.
De geleende theorie wordt in het derde
deel omgezet in praktische toepassing. Hier
neemt de auteur de lezer bij de hand om tot
de perfecte adviestekst te komen die in het
eerste deel al werd genoteerd. Een eenvoudig stappenplan zet de tot dan toe geleverde
bouwstenen op hun plaats.
In het vierde deel verhelpt de auteur nog
enkele problemen waarmee hij zijn cursisten vaak ziet worstelen. Het betreft met
name drie onderdelen van het A4-tekstmodel: de inleiding, het kader en de actie. Maar
voor elk lastig punt wordt een oplossing geboden. Het probleem van de inleiding verdwijnt eenvoudigweg door gebruik te maken van een ‘abc’tje’: aanleiding, belang en
centrale vraag. Het kader kan worden bijgeschaafd door het te beoordelen op de aspecten juistheid, relevantie en volledigheid. En
het slot van de tekst moet volgens de auteur
vooral aanzetten tot handelen: actie!
De auteur kondigt in het eerste deel aan
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een ‘dialogische kijk op teksten’ te hebben.
Toch worden de verworvenheden van de
pragma-dialectiek eigenlijk louter ingezet
voor de argumentatieve kern. Het overige
lijkt vooral bij retorische inzichten aan te
sluiten.
Het boekje is gebruiksvriendelijk, omdat ongeveer een derde deel gereserveerd
is voor samenvattingen, checklists, e.d. De
toon is zeer populair. Een verantwoording
is, op een summier lijstje ‘gebruikte boeken’
achterin na, helaas niet te vinden.
Een geoefende lezer van dit tijdschrift
zal vermoedelijk niet met Overtuigen op papier bij de kassa belanden, maar de welwillende leek zal, wellicht gegrepen door de
uitbundig vormgegeven kaft, in dit boekje
een vlot geschreven inleiding in de wereld
van het schriftelijke betoog vinden.
Robert Jan de Paauw
Verbiest, Agnes (2004). Als ik jou toch niet
had. De taal van complimenten. Amsterdam/
Antwerpen: Contact. ISBN 9025427014,
Prijs: e 14,90. (126 pp.)
Leuk! Mooi! Goed! Lekker! Als je een compliment geeft of krijgt, is de kans groot dat
het berust op een van deze vier kwalificaties.
Saai en inhoudsloos? Misschien, maar wel
zo handig. Origineel en creatief formuleren
brengt gevaren met zich mee: het compliment wordt niet herkend of heeft een ander
ongewenst gevolg; de gecomplimenteerde
kan bijvoorbeeld beledigd raken. Zo zal iemand die altijd zeer tevreden is geweest met
de zeegroene kleur van haar ogen niet erg
opgetogen raken van het compliment ‘Wat
kleurt het blauw van je T-shirt toch mooi
bij je blauwe ogen’.
Hoe gecompliceerd de taal van het
complimenteren eigenlijk is en waarom dat
zo is, valt allemaal precies te lezen in het
nieuwste boek van Agnes Verbiest. Waarom

ben je van sommige complimenten door
het dolle heen en wekken andere voornamelijk irritatie op? (En dan heb ik het niet
over complimenten die blijk geven van een
verkeerde inschatting van de kleur van je
ogen.) En wat is een gepaste reactie? ‘Dank
je, ik ben ook heel blij met mijn nieuwe
broek’ of ‘Dank je, ik ben ook heel blij met
mijn IQ’? Deze vragen worden beantwoord
vanuit het theoretische kader van de conversatieanalyse, met een belangrijke rol voor
de gezichtsbedreiging waartoe een compliment kan leiden en de machtsverhouding
tussen de gever en de ontvanger die op die
gezichtsbedreiging van invloed is.
In haar boek laat Verbiest zien welke
normen er gelden voor complimentgedrag
en hoe die normen voor mannen en vrouwen verschillen. De gevonden normen zijn
gebaseerd op een corpus van complimenten
die door haarzelf en anderen zijn verzameld,
op meningen over complimenten die uit
enquêtes naar voren zijn gekomen en in de
media zijn gevonden en op literatuur. Verbiests bronnen moeten duidelijkheid geven
over wat min of meer universeel-Westers,
en vooral wat Nederlands of Noord-Europees complimentgedrag is.
Waarover worden complimenten gegeven? Anno nu gaan complimenten over
uiterlijk, resultaat, bezit en persoonlijkheid.
Complimenten over het uiterlijk betreffen
kleding en kapsel en dan voornamelijk de
uiterlijkheden van voorbijgaande aard, dus
eerder dat de kapper je haar (nu) leuk geknipt heeft in plaats van dat je (altijd) mooi
haar hebt. Dit type compliment wordt het
meest door vrouwen aan vrouwen gegeven. Complimenten over resultaat gaan over
prestaties, bijvoorbeeld een rapport dat je
hebt geschreven of een maaltijd die je hebt
bereid. Dit type compliment wordt vooral
door mannen aan vrouwen gegeven. Complimenten over bezit gaan over materiële
zaken: nieuwheid dwingt tot complimenteren. Dit type compliment wordt vooral
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door mannen aan elkaar gegeven, hoewel
ze tegelijkertijd zeggen er huiverig voor te
zijn, want moet de lof nu gezien worden als
bewondering, jaloezie, sarcasme of nog iets
ergers? En waar wordt zo snel een passend
tegencompliment vandaan gehaald? Complimenten over persoonlijkheid ten slotte
kunnen de ontvanger in zijn diepste wezen
raken: ‘Jij bent echt een fijn mens’.
Wat is er nu eigenlijk gecompliceerd
aan deze complimenten? Deze vraag wordt
door Verbiest beantwoord aan de hand van
de functies die complimenten kunnen hebben. Een van die functies is het creëren
of bevestigen van solidariteit tussen gever
en ontvanger. 80% van de complimenten
wordt met dat doel gegeven, en dan vooral door vrouwen aan vrouwen (van gelijke
status) over het uiterlijk. Met de oprechtheidseis nemen vrouwen het in deze gevallen niet zo nauw: zo bijzonder hoef je die
nieuwe broek nou ook weer niet te vinden
en misschien zou je ‘m zelf absoluut nooit
kopen. Dat hoeft ook niet, want deze complimenten zijn bedoeld om een goede relatie te creëren of te behouden. En daar ligt
ook het probleem dat dit type compliment
kan veroorzaken: misschien wil de ontvanger die relatie wel helemaal niet.
De tweede hoofdfunctie van complimenten is de aanmoediging, bedoeld als een
echt waardeoordeel over de ontvanger. Het
onderwerp van zo’n compliment is meestal
resultaat, maar ook de andere categorieën
zijn mogelijk. Ze worden vooral gegeven
door een ‘hogere’ aan een ‘lagere’, zoals
een ouder tegen een kind zegt dat het z’n
bordje goed heeft leeggegeten. Opvallend
is evenwel dat dit type complimenten ook
van laag naar hoog worden gegeven, en dan
vooral door mannen met een lagere status
aan vrouwen met een hogere status.Verbiest
noemt twee mogelijke verklaringen voor
dit verschijnsel. De eerste is dat mannen, op
de hoogte van het vrouwelijke verlangen
naar complimenten, daarop inspelen. De
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tweede, gendergestuurde verklaring is dat
mannen zichzelf hoe dan ook hoger achten
dan vrouwen en dus weinig riskants in een
dergelijk compliment zien.
Minder leuke complimenten zijn dus
vooral die complimenten die de machtsverhouding tussen de gever en ontvanger beïnvloeden: solidariteit creëren met iemand
van een hogere status (of die zichzelf beschouwt als van een hogere status) of een
waardeoordeel uitspreken over iemand van
hogere status. Maar ook een waardeoordeel
uitspreken over iemand van gelijke status en
daardoor jezelf hoger plaatsen. De ontvanger zal dan iets moeten doen om het statusverschil te herstellen of te denivelleren.
Hoe op een compliment kan worden
gereageerd, wordt behandeld in een van de
laatste hoofdstukken. Verbiest noemt een
heel scala aan mogelijkheden, van niks terug zeggen, zenuwachtig lachen, bescheiden
afwimpelen, de oprechtheid van de complimenteerder bevragen, een compliment terugmaken, tot afwijzen of in dankbaarheid
aanvaarden. Dat het zo lastig is om passend
op een compliment te reageren, komt doordat hierbij het conversatieanalytische principe van voorkeur voor overeenstemming
strijdt met het jezelf niet te veel op de borst
willen slaan. Pasklare antwoorden geeft dit
hoofdstuk niet, want wat een passende reactie is, hangt af van ontelbare contextuele
factoren. Dat is jammer, maar begrijpelijk.
En deze reactie geldt eigenlijk het hele
boek. Het gevoel dat vooral blijft hangen na
lezing van Als ik jou toch niet had is dat de
materie van complimenten geven en ontvangen ontzettend complex in elkaar steekt.
Verbiest kan daar niets aan doen; het is juist
haar verdienste dat ze deze materie desondanks zeer leesbaar en met prachtige voorbeelden in kaart heeft gebracht.
Henrike Jansen

Hoofdstuktitel

Uit de
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Levende Talen Tijdschrift, jrg. 6, nr. 1.
Het eerste nummer van deze jaargang is een
themanummer over het taalgericht vakonderwijs, het onderwijs in verschillende schoolvakken waarin ook de taalverwerving wordt
gestimuleerd. In de eerste bijdrage betoogt
Maaike Hajer dat het tijd is voor een nieuw
vijfjarenbeleidsplan voor het taalgericht vakonderwijs en zet zij de belangrijkste ingrediënten op een rij. Dolly van Eerde laat zien dat
er tegenwoordig een nauw verband is tussen
(eerste- en tweede-)taalvaardigheid en wiskunde: zowel door docenten als door leerlingen wordt in de wiskundelessen veel meer
gepraat dan voorheen. Daarom zouden ook
daar het taal- en het vakonderwijs moeten
worden geïntegreerd. Dirkje Ebbers en Elisabeth van der Laan bekijken een evaluatie van
een experimenteel leerstofprogramma (Slash
21) waarin het onderwijs in taalvaardigheden
in de andere leergebieden is geïntegreerd.
Onze Taal, jrg. 74, nrs. 1, 2/3, 4.
In nummer 1 observeert Erwin Wijman dat
merknamen steeds vaker voor- dan achternamen zijn (Humberto in plaats van dr. Oetker). Raymond Noë en Marc van Oostendorp interviewen Wim de Bie over hedendaags taalgebruik. Het liefst zou De Bie alle
nieuwslezers ontslaan en iedereen tussen
de twintig en dertig het spreken verbieden.
Ton den Boon bespreekt een selectie uit de
nieuwe woorden van 2004. Er blijken tegenwoordig terreurverkenners te bestaan die foto’s
in pretparken nemen en ze later opblazen
(die pretparken). Mr. P.D.M. Pijnenburg dis-

cussieert met dialectoloog Jan Stroop of het
Standaardnederlands wel bestaat. Pijnenburg
denkt van niet, Stroop neemt een minder
duidelijk standpunt in. Matthijs de Winter
doet verslag van de uitreiking van de Philip
Bloemendal Prijs 2004 aan de radiopresentatrice Lucella Carasso die populair blijkt te
zijn door de lach in haar stem. J. Posthumus
is niet helemaal tevreden met de spellingsregels voor oorspronkelijk Engelse werkwoorden uit het Groene Boekje. Zo wil hij
bijvoorbeeld heel graag ik cros met dubbel s
schrijven, maar dat wordt hem door de huidige regels onmogelijk gemaakt.
In het dubbelnummer 2/3 inventariseert
Frank Jansen de meningen van Onze Taal-lezers over zijn stelling dat de lezers van een tekst
voor een algemeen publiek niet met je maar
met u moeten worden aangesproken. Het
blijkt moelijk om tot algemene adviezen te
komen. Frits Broeyer legt uit hoe het ‘getrouwelijck oversetten’ van de Statenvertaling van
1637 in zijn werk ging: zo letterlijk mogelijk.
Jacques Arends bespreekt de vijf belangrijkste
van de mede door hem opgestelde richtlijnen
voor immigratiediensten die willen vaststellen waar iemand gezien de taal die hij spreekt
vandaan komt. Jannemieke van de Gein betoogt dat kinderen niet meer weten dat er aan
het eind van een zin een punt komt doordat
de interpunctie op de basisschool niet bij de
grammatica maar bij de spelling wordt behandeld. Lau Kanen ziet de neutralisering van
beroeps- en functieaanduidingen waar emancipatoren en emancipatrices in het verleden
altijd voor pleitten helemaal niet als emanci-
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patie: die zit hem volgens Kanen juist in de variatie naar geslacht – zangeres naast zanger dus.
Marc van Oostendorp bereidt de lezer voor
op de publicatie van de twee nieuwe taalatlassen die vanwege het Meertens Instituut
worden gepubliceerd, waarin wordt beschreven hoe in de Nederlandse dialecten en het
Fries woorden en zinnen worden gemaakt en
waarmee Nederland zich een vooraanstaande
plaats in de dialectstudie verwerft.
In nummer 4 keert Kees van der Zwan
de mand met inzendingen om die hij heeft
ontvangen na zijn verzoek om voorbeelden
van verkeerde verstane liedteksten (“Vriendschap is er en ruzie”). Lo van Driel schrijft
een korte biografie van Johan Hendrik van
Dale (1828-1872), de ‘grondlegger’ van het
woordenboek uit Sluis. Frank Jansen keert
zich tegen de stelling van Jan Stroop die beweert dat het vak Nederlands tegenwoordig
nog slechts bestaat uit het leren van inhoudsloze vaardigheden: samenvattingen maken,
spreekbeurten houden, enzovoort. Jansen vat
Stroops stelling ironisch op als een vorm van
wishful thinking. Jan Erik Grezel interviewt
Jannemieke van de Gein over haar visie op
de gebrekkige resultaten van het schrijfonderwijs in het basisonderwijs. “Voolgens mij
vind niemant mij aarddig” blijkt na acht jaar
schrijfles nog heel gewoon te zijn. Nicoline van der Sijs betoogt dat de zogenoemde
ethnische variëteiten (Surinaams-, Turks- en
Marokkaans-Nederlands) een veel grotere
invloed op het Nederlands hebben dan het
Engels (“Mijn sus, hij is zo pienter”). Joop
van der Horst voorspelt dat Nederlandse
vormen zoals Ons volk heeft moeten wijken
zullen moeten wijken voor Vlaamse vormen
zoals Ons volk is moeten wijken. Over honderd
jaar zal een en ander een feit zijn.
Tekst[blad], jrg. 11, nr. 1.
Het nummer opent met een column van
Marijke de Rock, die zich opwindt over de
disclaimer (inclusief de term) die de stad Antwerpen sinds kort standaard toevoegt aan e166

mails die vanwege de stad worden gestuurd.
Vervolgens komen de tekstzaken aan de orde,
die ditmaal de juridische regels voor het contract tussen opdrachtgever en tekstschrijver, de
Europese regels ten aanzien van betalingsachterstanden en de verzekering tegen beroepsziekten tot onderwerp hebben. Ook gaat het
over muziek terwijl u werkt. De discussie over
tekst en emotie uit het vorige nummer (zie
deze rubriek in de vorige aflevering van het
Tijdschrift voor Taalbeheersing) wordt voortgezet.
Rudolf Geel betoogt dat de tekstschrijver zich
niet al te zeer moet laten gaan, omdat hij het
gevaar loopt de verkeerde of valse emoties op
te roepen. Wel moet de tekstschrijver persoonlijk schrijven, hetgeen hij door veel schrijven
kan leren ... is het idee. Hilde van Belle legt uit
hoe listig emoties kunnen worden opgeroepen met behulp van het spel der genres. Een
en dezelfde tekst kan de lezer in de context
van een bepaald genre in lachen doen uitbarsten maar hem in de context van een ander
genre tot razernij brengen en tot bloedvergieten aanzetten. Met andere woorden: ook
emoties zijn contextafhankelijk. Sietse Wolters
weerlegt de stelling dat de vormgeving en de
typografie van een tekst ‘gevoelswaardenvrij’
zouden zijn.Wie dat al werkelijk had gedacht
wordt door Wolters uit de droom geholpen:
elke vorm heeft een bijbehorende gevoelswaarde die automatisch wordt opgeroepen
zodra voor de betreffende vorm wordt gekozen. Olaf du Pont licht de lezer voor over
de vertaalwereld, die ook al vol blijkt te zitten
met projectmanagers en coördinatoren. Hij
kritiseert de vertalers en vertaalbureaus die op
hun websites niet duidelijk maken wat ze van
hun potentiële opdrachtgever verwachten,
daardoor onduidelijke opdrachten aannemen,
daardoor slecht werk afleveren en daardoor
de branche schaden. Leo Kop, Robert-Paul
Kop en Bas Andeweg gaan na hoe het sinds
de introductie ervan in 1987 is gegaan met
de ‘communicatieaudit’, een toets die is ontwikkeld om te meten hoe ‘gezond’ de communicatie in een organisatie is. De voordelen
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van deze ‘audit’ worden volgens de auteurs
nog lang niet voldoende onderkend. Sanne
van de Grift beziet het effect van de vormgeving van de zwemvestinstructie op de passenger safety briefing card, het geplastificeerde documentje waarmee je jezelf kunt bezighouden
terwijl het vliegtuig neerstort. De plaatjes die
je gedetailleerd vertellen hoe je je zwemvest
aan moet trekken waren volgens haar metingen effectiever dan de abstractere plaatjes
die voor de gelegenheid waren vervaardigd,
al kregen deze laatste wel meer waardering
van de proefpassagiers. Tekstschrijver Maartje
Tel rapporteert over haar ervaringen met het
gebruik van een bepaald soort Wordsjablonen
bij de Zweedse Belastingdienst in Stockholm.
Helene Bakker-Renes en Marian Hoefnagel
stellen het probleem aan de orde van de te
moeilijke overheidsbrief. Zo zeggen bejaarden
de thuiszorg op omdat ze uit de informatie
die ze door de overheid krijgen toegestuurd
abusievelijk opmaken dat ze die niet meer
kunnen betalen (en stemmen kiezers tegen de
Europese Grondwet omdat ze denken dat de
informatie die ze ontvangen geen informatie
bevat). Louise Cornelis verbaast zich over de
verontwaardiging die haar op een kinderwebsite uitgesproken oordeel dat ‘groter als’ in de
spreektaal wel mag bij de kleine gebruikers teweeg heeft gebracht. Ze hebben immers niet
voor niets net met veel moeite uit hun hoofd
geleerd dat het ‘groter dan’ is. Bas Andeweg
en Wim Blokzijl testen de kwaliteit van de
Word-grammatica- en stijlcontrole en komen
tot de conclusie dat het programma een gebrekkig afgerichte waakhond is die aanslaat
als er geen boeven aankomen en omgekeerd.
Felix van de Laar stelt de ontwerper Ivar van
Bekkum die met ingang van dit nummer het
omslagontwerp van Tekst[blad] verzorgt aan
de lezer voor. Joep Jaspers interviewt Ted Sanders naar aanleiding van diens oratie waarin
hij voor versterking pleit van de relatie tussen
de studie van taalgebruik en de verbetering
van tekstkwaliteit. De interviewer problematiseert de tekstnorm ‘samenhang’.

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jrg.
33, nr. 1.
Dit nummer bevat vier reguliere artikelen en
een oratie. Het eerste artikel is van Patti M.
Valkenburg, Moniek Buijzen, Maureen van
Althuis en Naomi Turnier. Zij doen verslag
van experimenteel onderzoek naar de invloed van persoonlijke en contextuele factoren op het ‘merkbewustzijn’ van jonge kinderen van 2 (!) tot 8 jaar. Uit het onderzoek
bleek dat het vermogen om merken te herkennen zich veel eerder manifesteert dan het
vermogen om zich merken te herinneren.
In het tweede artikel gaan Alexander Pleijten, Liesbeth Hermans en Frank Tebbe na
hoe Nederlandse journalisten in hun werk
gebruik maken van het internet. Dit blijkt
in de eerste plaats te worden gebruikt om
informatie te vergaren maar daarnaast ook
om interviews te houden, informanten te
zoeken, ideeën op te doen en van gedachten
te wisselen met het lezerspubliek. Arjen van
Dalen en Mark Deuze schetsen in het derde
artikel op basis van literatuuronderzoek, een
schriftelijke enquête en een reeks ‘diepte-interviews’ met Nederlandse ombudsmannen
een profiel van de instanties die heden ten
dage zijn aangewezen om verantwoording af
te leggen over de berichtgeving in de dagbladjournalistiek: de ombudsman en lezersredacteur. In het vierde artikel rapporteren
Luuk Lagerwerf, Erik Taal en Patricia Brouwer over onderzoek naar het verband tussen
inhoudelijke eigenschappen van persberichten en de publiciteit die er aan wordt gegeven. De journalisten die voor deze publiciteit
zouden moeten zorgen blijken een voorkeur
te hebben voor informatieve persberichten
zonder retorische rimram. De oratie is van
prof. dr. Betteke van Ruler. Hij is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Communicatie en Organisatie
aan de Universiteit van Amsterdam en handelt over de dynamiek van het communicatiemanagement.
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derzoek (hardopdenkprotocollen en on-line
registratie van het schrijfproces) en etnografie (participant observation, interviewing en
enquêtering).geert.jacobs@ugent.be

Subsidietoekenningen
De invloed van voorformulering in persberichten op het journalistieke herschrijfproces
– Universiteit Gent | Geert Jacobs (promotor), Tom Van Hout (medewerker)
Al sinds de jaren zeventig is uit heel wat
communicatiewetenschappelijk onderzoek
bekend dat persberichten een belangrijke
rol spelen in de constructie van het nieuws.
In uiteenlopende studies is aandacht besteed
aan de veelheid van externe variabelen die
het journalistieke werk beïnvloeden: de materiële omstandigheden van de redactionele
productiecyclus, de professionele normen
van journalisten en de economische context
van het mediabedrijf, om maar enkele voorbeelden te nemen.
Het is de bedoeling van dit project om
vanuit een tekstwetenschappelijke invalshoek
na te gaan of er aan die lijst van externe invloeden mogelijk (tekst-)interne variabelen
toegevoegd kunnen worden. De centrale
hypothese is dat de manier waarop een persbericht geformuleerd is, invloed heeft op het
gebruik van persberichten door de journalisten. Het project wil die hypothese toetsen
door de complexe herschrijfprocessen in
kaart te brengen. Daarvoor zullen journalisten geobserveerd worden van de economische redacties van drie Vlaamse kwaliteitskranten in een periode van een zestal weken
terwijl ze persberichten van bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties als
bronmateriaal hanteren voor hun berichtgeving. Qua methode wordt gekozen voor een
mix van cognitief-psychologisch schrijfon-

Congressen
ISSA
Van 27 tot 30 juni 2006 wordt aan de Universiteit van Amsterdam de “6th International
Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA)” gehouden. Het doel van de conferentie is wetenschappers samen te brengen
die in allerlei verschillende disciplines werkzaam zijn op het gebied van de studie van argumentatie. Er zullen keynote addresses worden
gehouden door Thomas Goodnight (Annenberg School for Communication, University
of Southern California), Trudy Govier (Calgary) en Marcelo Dascal (University of Tel
Aviv). Daarnaast worden er dagelijks tien parallelle sessies geprogrammeerd, waarvan ongeveer de helft zal zijn gewijd aan specifieke
thema’s. De congrescommissie, bestaande uit
Anthony Blair (University of Windsor, Canada), Frans van Eemeren (Universiteit van
Amsterdam) en Charles Willard (University
of Louisville, USA), nodigt iedereen die op
het gebied van de argumentatietheorie werkzaam is, vanuit welke invalshoek of benadering ook (normatief, analytisch, dialectisch,
retorisch, kwantitatief, kwalitatief, cognitief,
descriptief), van harte uit om op de conferentie origineel, niet eerder gepubliceerde werk
te presenteren. Geïnteresseerden dienen daartoe vóór 1 oktober 2005 als bijvoegsel in een
e-mail een Engelstalige samenvatting te sturen aan de congrescommissie op het e-mailadres issa-fgw@uva.nl. Op de ISSA-website
http://www.hum.uva.nl/issa zijn de richtlijnen te vinden voor het opstellen van een
samenvatting, alsmede uitgebreidere informatie over het congres. Het postadres van de
congrescommissie is (Frans H. van Eemeren)
Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep
Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
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Stijl en overtuigingskracht
Ter inleiding

De laatste jaren is er in het Nederlandse taalbeheersingonderzoek een groeiende belangstelling ontstaan voor de effecten van stijlkeuzes op de overtuigingskracht van teksten. Nadat
het accent in de schrijfadviezen jarenlang op de begrijpelijkheid van teksten had gelegen,
is er vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw in de vakliteratuur steeds meer aandacht
besteed aan de effecten van het gebruik van bepaalde stijlmiddelen op de aanvaardbaarheid
van teksten en de relatie tussen de aanvaardbaarheid en het te bereiken publiek. In 1993
verscheen het boek Formuleren van Margreet Onrust, Arie Verhagen en Rob Doeve, waarin
uitgebreid wordt ingegaan op de effecten van het gebruik van verschillende uitdrukkingswijzen op de voorstelling die de lezer zich van iets maakt en op het gewicht dat hij toekent
aan bepaalde informatie. In 1997 publiceerden Peter Burger en Jaap de Jong hun Handboek
Stijl, dat adviezen verstrekt voor aantrekkelijk schrijven. In 1998 deed Hans Hoeken in zijn
boek Het ontwerp van overtuigende teksten, dat gebaseerd was op zijn in 1995 verschenen dissertatie The design of persuasive texts, verslag van empirisch onderzoek naar de invloed van
bepaalde stijlkeuzes (en andere factoren) op de overtuigingskracht van persuasieve teksten in
de reclame en de voorlichting. Frans van Eemeren en Peter Houtlosser hebben in dezelfde
periode in de argumentatietheorie de toevoeging bepleit van een retorische component aan
het dialectische model voor geschiloplossing. Deze toevoeging heeft geleid tot een grotere
belangstelling voor de bijdrage die inzicht in het gebruik van de verschillende soorten presentatiemiddelen, zoals tropen en de diverse stijlfiguren, kan spelen in de analyse van betogende teksten. De aandacht gaat dan vooral uit naar de functie die de presentatie vervult in
het ‘strategisch manoeuvreren’, dat wil zeggen in de pogingen van taalgebruikers om hun
retorische doelen te verwezenlijken zonder daarbij in dialectische zin over de schreef te gaan.
‘Over zekere waarden’ en ‘De retorische functie van stijlmiddelen in een dialectisch proces’
zijn voorbeelden van Nederlandstalige artikelen van Van Eemeren en Houtlosser over de rol
van de presentatie bij het strategisch manoeuvreren (1999, 2000).
Sommige auteurs die zich momenteel met stijl bezighouden richten zich vooral op het
geven van stijladviezen aan schrijvers en sprekers. In dit themanummer zijn van dit type onderzoek drie voorbeelden te vinden: de artikelen ‘De anekdote als stijlmiddel in toespraakinleidingen. Advisering, gebruik en ontvangst van een veelzijdig stijlmiddel’ van Jaap de Jong
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en Bas Andeweg, ‘U en je in postbus51-folders’ van Frank Jansen en Daniël Janssen en ’Vermijd de naamwoordstijl! Over stijladviezen en retorica’ van Margreet Onrust.
Jaap de Jong en Bas Andeweg doen verslag van hun onderzoek naar de anekdote als een
stijlmiddel dat de spreker gebruikt om de aandacht te trekken, het publiek in een welwillende stemming te brengen, contact met het publiek te leggen en de toespraak bij het publiek
beter te laten beklijven. Met behulp van experimenteel onderzoek gaan deze auteurs na hoe
effectief de anekdote bij het realiseren van dergelijke doelen is in vergelijking met andere
technieken. Frank Jansen en Daniël Janssen onderzoeken – eveneens met behulp van experimenteel onderzoek – in hoeverre het gekozen medium (een geschreven of een digitale
versie van de tekst) en de houding van proefpersonen ten opzichte van het onderwerp van
de tekst van invloed zijn op de waardering voor het gebruik van de aanspreekvorm u versus
je. Margreet Onrust laat zien dat de retorische gebruiksmogelijkheden van nominaliseringen
(de zogenaamde ‘naamwoordstijl’) tot nu toe in de adviesliteratuur ten onrechte nauwelijks
aan bod zijn gekomen. Dit gebrek aan aandacht voor de strategische aspecten van het gebruik van nominaliseringen is volgens Onrust het gevolg van de in de advisering dominante
benadering van stijl die ertoe geleid heeft dat met name de negatieve eigenschappen van
de naamwoordstijl de nadruk krijgen. Aan de hand van een analyse van voorbeelden laat ze
zien hoe een andere benadering van stijl aanknopingspunten biedt om op een verantwoorde
manier aandacht te besteden aan het retorische gebruik van de naamwoordstijl.
Naast stijlonderzoek dat er rechtstreeks op gericht is stilistische adviezen aan schrijvers
te kunnen geven, is er ook experimenteel onderzoek waarin in meer algemene zin wordt
nagegaan wat de invloed van bepaalde stijlkenmerken is op de overtuigingskracht van persuasieve teksten. Het artikel ‘Stijl, cultuur en overtuigingskracht. De invloed van culturele
stijlverschillen op de overtuigingskracht van een fondswervingsbrief ’ van Berna Hendriks,
Marianne Starren, Hans Hoeken, Corine van den Brandt, Ulrike Nederstigt en Rob le Pair
in dit themanummer is een voorbeeld van dit type onderzoek. In het kader van hun belangstelling voor een effectief tekstontwerp doen de auteurs verslag van een experimenteel onderzoek naar de invloed van beknopt versus bloemrijk taalgebruik op de aantrekkelijkheid
en overtuigingskracht van een fondswervingbrief voor lezers uit vijf verschillende landen:
België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje.
Er is ook stijlonderzoek dat zich in het bijzonder richt op de analyse en beoordeling van
betogende teksten. Daarbij worden de verschillende manieren waarop schrijvers en sprekers
gebruik maken van de verschillende soorten presentatiemiddelen geanalyseerd als onderdeel
van strategische manoeuvres die erop gericht zijn de discussie zo te sturen dat de kans dat de
eigen positie aanvaard wordt voor de schrijvers en sprekers zo groot mogelijk wordt. Dergelijke manoeuvres kunnen binnen de grenzen van het dialectisch toelaatbare blijven, maar
ze kunnen ook ontsporen en tot ‘drogredelijke’ overtredingen van discussieregels leiden.
Francisca Snoeck Henkemans verkent in haar artikel ‘Strategisch manoeuvreren met metonymie’ de mogelijkheden om in de confrontatiefase en de argumentatiefase van een discussie strategisch te manoeuvreren met de troop metonymie. Bij het in kaart brengen van deze
mogelijkheden gaat zij na hoe het gebruik van verschillende typen metonymie er precies
toe kan bijdragen dat een standpunt zo voordelig mogelijk wordt gepresenteerd en dat de
argumentatie zo sterk mogelijk lijkt.
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De anekdote als stijlmiddel
in toespraakinleidingen
Advisering, sprekerspraktijk en effectiviteit van een veelzijdig stijlmiddel

1. Inleiding*

Samenvatting

Dames en heren.
Een bekend universitair docent taalbeheersing houdt een lezing bij een diner
voor de landelijke naturistenvereniging
Licht en Leven. Hij wordt ontvangen
door de leden van het bestuur, die niet
meer aan hebben dan waar de natuur
zelf de mens mee heeft uitgerust. Het
bestuur suggereert dat hij zich wel even
op wil frissen voor het diner. Hij gaat
naar zijn kamer en realiseert zich pas
dan dat hij zich zal moeten ontkleden
zoals de rest van zijn publiek. Zenuwachtig en besluiteloos ijsbeert hij door de
hotelkamer. De tijd voor het diner breekt
aan. Met de moed der wanhoop kleedt
hij zich uit en poedelnaakt loopt hij de
eetzaal in – om er achter te komen dat
alle gasten ter ere van hem hun avondkleding hebben aangetrokken.
In mijn presentatie over onderzoek
naar het conformeren als factor in interculturele communicatie wil ik vanmiddag
ingaan …1

Snijdt het advies om een toespraak met een anekdote
te beginnen wel hout? Deze vraag klemt des te meer
wanneer de spreker meer stof dan spreektijd heeft.
Met diverse onderzoeksmethoden is nagegaan wat
historische en hedendaagse adviesliteratuur beweert
over de anekdote. Daarnaast zijn opvattingen van
twee groepen sprekers geïnventariseerd over het
gebruik van dit stijlmiddel. Een analyse van de door
hen geschreven toespraken geeft die opvattingen
meer reliëf. Ten slotte is met behulp van enkele
experimenten de effectiviteit vastgesteld ten opzichte
van enkele andere inleidingstechnieken. Ook werd
een van de gebruiksvoorwaarden, de relevantie van
de anekdote, onderzocht. De anekdote blijkt een
veel geadviseerd en, wat betreft inleidingsfunctie,
veelzijdig stijlmiddel. Het gebruik ervan bij ingenieurs
is zeer gering en bij speechschrijvers minder dan
men zou verwachten. De effectiviteit ervan is deels
zoals voorspeld door de adviseurs. Een inleiding
die opent met een anekdote blijkt de toespraak
direct na de inleiding boeiender en begrijpelijker te
maken dan een inleiding die opent met nadruk op
deskundigheid van de spreker. Aan het eind van de
toespraak is dit verschil overigens vrijwel verdwenen.
Vergeleken met een inleiding zonder opening echter
blijkt een inleiding met een anekdote ook na afloop
van de toespraak het meest effectief. Al met al kan de
anekdote een goed begin van een toespraak vormen.

Wie weet hoeveel sprekers worstelen om de rijke inhoud van hun
lezing in de beperkte spreektijd te
persen (Blokzijl 2001), zou kunnen fronsen bij deze stijlkeuze: een
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anekdote van ruim 120 woorden in plaats van een bondiger no nonsense-begin. Is deze stijlfiguur wel goed gebruikt of wordt er kostbare tijd van het kritische publiek vermorst? Toch
wordt sprekers regelmatig de anekdote in de inleiding aangeraden in presentatieadviesboeken: “Vermijd abstracte en formele openingen, begin met een persoonlijke anekdote en uw
publiek luistert direct” (Van der Spek e.a., 2000:16).
Van het stijlmiddel anekdote bestaan uiteenlopende definities (zie bijv Burger & De Jong
1997 en Van Gorp 1991). Kern van de gegeven omschrijvingen is vaak: een korte vertelling
van een bepaalde, ware of fictieve gebeurtenis, met een schilderachtige of vermakelijke trek,
doorgaans afgerond met een pointe. De vertelling betreft veelal een beroemd persoon, eventueel de spreker zelf of een fictief personage. De anekdote kan een moraal hebben, maar dat
is geen noodzaak zoals bij de parabel.
De herkomst van het woord anekdote wordt wel toegeschreven aan een tekst van Procopius van Caesarea, biograaf van Keizer Justianus I. In dit werk, Ανεκδοτα genaamd (geschreven omstreeks 550 nChr, vaak vertaald als Ongepubliceerde dingen of De geheime geschiedenis; in contrast tot Procopius gepubliceerde werk over de keizer), beschrijft hij vaak pikante
gebeurtenissen aan het Byzantijnse hof.2
De anekdote, het kleine verhaaltje, mag dan oude papieren hebben, maar is dit stijlmiddel
met al dan niet vermakelijke of schilderachtige eigenschappen, wel zo’n geschikte inleidingstechniek als sommige adviseurs beweren?
Deze vraag wordt beantwoord in het kader van een groter onderzoek dat we hebben verricht als dissertatieproject naar uiteenlopende inleidingstechnieken in toespraken (Andeweg
& De Jong 2004). Dit artikel biedt een staalkaart van de soorten onderzoek die we in de dissertatie hebben gecombineerd, maar nu toegespitst op één inleidingstechniek. De onderzoeken naar advisering over de anekdote, het gebruik bij twee groepen sprekers en de ontvangst
van dit stijlmiddel (vastgesteld via experimenten) bieden in samenhang inzicht in de waarde
van deze openingstechniek. Hieronder beantwoorden we kortom:
• Wat raden klassieke adviseurs als Cicero en Quintilianus over het gebruik van anekdotes
in toespraakinleidingen aan?
• Welke effecten verwachten moderne, twintigste-eeuwse auteurs van de anekdote?
• In welke mate passen sprekende professionals (Nederlandse ingenieurs) en professionele
sprekers (speechschrijvers van Nederlandse bewindspersonen) deze techniek toe?
• Worden in de praktijk van het experiment de verwachte effecten wel waargenomen?
2. Klassieke adviezen over de anekdote
Voor ons 21e-eeuwers vormt het gedachtegoed van de Griekse en Romeinse retorici de
basis van ons denken over hoe een spreker zich te gedragen heeft in vele problematische situaties. Bij een analyse van een retorische openingstechniek is het daarom zinvol om te zien
welke ideeën er over deze aanpak bestonden. In ons onderzoek hebben we zes belangrijke
bronnen opnieuw gelezen en in context geanalyseerd.3 We werkten met een Nederlandse
vertaling van de bron – in enkele gevallen voor deze gelegenheid vertaald door de classicus
prof.dr. P. Schrijvers.
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De klassieke auteurs kenden het verhaaltje als stijlmiddel (o.m. paradeigma / exemplum). Dit
verhaaltje kon op verschillende plaatsen in de toespraak voorkomen: in de narratio, in de argumentatio en in de digressio.4 Het kende diverse functies, variërend van een argumentatieve
(probare) tot een diverterende (delectare) functie. Wellicht dat dit verhaaltje de stamvader van
de anekdote is te noemen.5
De klassieke auteurs hebben zich sporadisch uitgelaten over het middel van de anekdote
als techniek om een toespraak te beginnen. Bij de gebruikelijke toespraakinleiding – het
exordium – werd de spreker aanbevolen drie centrale doelen te bewerkstelligen. De spreker diende het publiek in de inleiding aandachtig te maken (attentum parare), welwillend
te maken (benevolum parare) en het publiek in staat te stellen de rest van de toespraak te
begrijpen (docilem parare). De volgorde waarin die doelen gerealiseerd dienen te worden
was niet vast omschreven. We kwamen nagenoeg elke mogelijke volgorde in de geschriften
tegen. Het belangrijkste middel dat de klassieke auteurs zagen om het publiek aandachtig
te maken was het benadrukken van het belang van de zaak voor de luisteraars. De gegeven welsprekendheidsadviezen hadden vooral betrekking op het spreken voor de rechtbank,
maar konden bijvoorbeeld ook bestemd zijn voor betogen in de volksvergadering of bij een
jaarlijkse herdenkingsplechtigheid. Slechts in een beperkt, specifiek soort gevallen zagen de
klassieke auteurs wel wat in het beginnen met de omweg van het vertellen van een verhaaltje.
Bijvoorbeeld bij een publiek dat al zeer vermoeid is van het luisteren naar eerdere sprekers
wordt een omweg aanbevolen. Dit type inleiding wordt een insinuatio genoemd: een sluipweg. Ook in gevallen dat de luisteraar al overtuigd is door de tegenstander of als de zaak
waarover gesproken wordt weinig verheffend is, wordt een insinuatio aanbevolen. Rhetorica
ad Herennium noemt in dit verband zonder verdere uitweiding maar liefst achttien middelen
die gelach kunnen opwekken:
een fabel, een plausibel verhaaltje, karikatuur, understatement, dubbelzinnigheid, suggestieve opmerking, sarcasme, dwaasheid, overdrijving, bagatellisering, woordspeling,
onverwachte wending, vergelijking, nieuwtje, (historische) anekdote, versregel, hatelijkheid of compliment aan het adres van iemand.6
Quintilianus (4.1.49) stelt: “Op zijn tijd werkt een geestigheid verfrissend, en als de rechter
zich om wat voor reden dan ook prettig voelt, voorkomt dat verveling.”
3. Moderne adviezen over de anekdote
Wij 21e-eeuwers spreken zelden voor rechters en jury’s. De gang in onze rechtsspraak is grotendeels via de schriftelijke weg. Een advocaat leest over het algemeen voor. Alleen in sommige gevallen – zoals het kort geding - lijkt de toespraak er nog toe te doen (Broekers-Knol
& Van Klink 2000). Tekenend is dat er in de 20e eeuw nauwelijks nog adviezen op schrift
verschenen voor de beginnende advocaat. Wel werd in 1989 een integrale uitgave uit de
eeuw daarvoor nog uitgebracht (Van der Linden 1827/1989), waarin de jurist Joannes van
der Linden ontraadt veel energie in de inleiding te steken, want:
Een regter derhalven, wiens hart wel geplaatst is, en die zijn pligt kent, laat zich door
geene winderige en zwellende voorafspraken voorinnemen. Deze mogen voor een
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oogenblik het oor kittelen, of zelfs den geest bedwelmen, doch zij hebben spoedig
uitgewerkt, en zijn geheel vervlogen, wanneer de Regter zich tot het onderzoeken
en beoordeelen der zaak met kalmte nederzet.” [p49/50]
Spreekadviezen voor gewone mensen verschijnen er echter des te meer. Welke mogelijkheden zien de twintigste-eeuwse presentatieadviseurs voor de anekdote? Is er in het begin van
de eeuw nog slechts sprake van enkele werken per decennium, aan het eind van de eeuw
noteerden we bij een onderzoek naar de verschenen adviesboeken over het voorbereiden en
houden van toespraken in het laatste decennium een productie van 79 boeken met adviezen
voor mondelinge presentaties. Van de verzameling van 136 door ons achterhaalde boeken
die in de afgelopen eeuw in Nederland verschenen over mondelinge presentaties hebben
we een selectie gemaakt. We legden de complete bronnenlijst voor aan een groep van tien
deskundigen op dit terrein. We vroegen hun een puntenwaardering toe te kennen aan ieder
werk op deze lijst. Hierdoor ontstond een top-honderd van adviesboeken van de 20e eeuw.
We selecteerden en analyseerden alle boeken die een minimum van drie punten hadden
toegekend gekregen (42 boeken). Om de analyse van de boeken betrouwbaar uit te voeren
namen we diverse maatregelen, o.m. gebruikten we een analyseformulier, voerden we de
analyses met twee beoordelaars uit en maakten we de resultaten gemakkelijker controleerbaar door als bewijsplaats alle gevonden adviesfragmenten als citaten toe te voegen (zie verder Andeweg & De Jong 2004: 90-98). Hoewel de moderne auteurs de klassieke functies niet
meer allemaal op dezelfde manier behandelden en benoemden, bleken verreweg de meeste
adviezen categoriseerbaar te zijn als (varianten van) klassiek-retorische functiedrieslag. In
de 20e eeuw worden tevens nieuwe – niet-klassieke – functies aan de inleiding toegekend.
Ruim een kwart van de auteurs noemt de functie contact maken (zie voor een vergelijkbare
ontwikkeling in Duitsland Bremerich-Vos 1991).
Hoe kijken de 20e-eeuwse auteurs aan tegen de anekdote als inleidingstechniek? De anekdote, een “korte, snedige en afgeronde vertelling” (Edens 1979:88), blijkt in het onderzoek de meest geadviseerde inleidingstechniek om de aandacht te trekken (67%). Aandachts
technieken als uitdagende bewering (55%), citaat (48%), vraag (48%), iets geestigs presenteren (45%)
en actuele invalshoek (45%) worden minder vaak aanbevolen.
De anekdote kan verschillende inleidingsfuncties realiseren:
• aandacht trekken en richten. Faber (1966) formuleert de attentum parare-functie als:
[zoek] een verhalend gedeelte waaruit het onderwerp, desnoods de titel, naar voren
komt, waarnaar het publiek met genoegen zal luisteren en waarmee de belangstelling
voor het onderwerp wordt gewekt (p56)
Edens (1979) verklaart de aandachttrekkende werking doordat “veel toehoorders zich erin
kunnen herkennen” (p17).
• in welwillende stemming brengen. De anekdote kent duidelijke benevolum parare-functies, volgens Pereboom (1989) omdat de luisteraar zich erdoor zal identificeren met het
onderwerp.
• contact maken.Van Eijk (1986) stelt dat een anekdote een goed contact mogelijk maakt
tussen spreker en zaal, een functie die sterke overeenkomsten vertoont met het benevolum parare.
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•

het geheugen stimuleren. Ook een docilem parare-functie wordt aan de anekdote-techniek
toegekend (Krusche 1986; Leeds 1991). Krusche: “[anekdotes] blijven bij de toehoorders ook in samenhang met het eigenlijke onderwerp, langer in het geheugen hangen.”
(p112). Zowel hij als Leeds (1991) wijzen er in dit verband op dat een anekdote een
toespraak “levendiger” maakt.

Niet ieder verhaal is bruikbaar als anekdote. De adviseurs stellen verschillende voorwaarden
aan de techniek en het gebruik ervan. Anekdotes moeten:
• relevant zijn. Faber (1966) stelt dat het onderwerp van de toespraak, “desnoods de titel”,
in het verhaal naar voren moet komen en ook dat het bij de gelegenheid moet passen.
Soms is overigens het aankondigen van het onderwerp in de anekdote niet gewenst. Als
insinuatio gewenst is, mag volgens Kerssemakers (1947) een anekdote het onderwerp
“nog niet verraden” (p38).
• kort zijn (Van Eijk 1986; Edens 1979).
Over sommige voorwaarden worden tegenstrijdige adviezen gegeven:
• inhoud van het verhaal. Het verhaal kan gaan over bekende of beroemde mensen zoals keizer Nero, generaal Wellington, Churchill en president Kennedy. Maar het kan natuurlijk
ook over de spreker gaan of iemand uit zijn directe omgeving. Geel (1984) stelt:
U vertelt een voorval dat uzelf is overkomen. “Toen ik gisteren in de Kalverstraat
liep…” is zo’n beginzin die aandacht trekt. (p405)
Edens (1979) waarschuwt hierbij:
Het is goed als de spreker zelf optreedt in het verhaal, het verschaft het verhaal iets
geloofwaardigs, minder juist is het als hij zelf de held speelt. Zoiets zal de sympathie
van de toehoorders voor de spreker niet doen toenemen. (p88)
•

•

waarheidsgehalte van het verhaal. Korswagen (1988) is duidelijk: “Anekdotes dient u overeenkomstig de werkelijkheid, d.w.z. ongekleurd en niet misleidend, weer te geven.”
(p103). Edens vindt enkel dat het verhaal geloofwaardig moet zijn: “ongeloofwaardige
verhalen kunnen [...] beter niet verteld worden” (p88). Andere adviseurs vinden andere
functies (levendigheid, spanning) belangrijker. Eckhardt & IJzermans (1994) vinden bijvoorbeeld “een gefingeerd verslag van de sfeer in de Apollo-capsule in de laatste minuut
voor de lancering” een bruikbaar middel. Sommige adviseurs raden standaardanekdotes
aan: “Beter goed gejat dan slecht bedacht is in dit verband een toepasselijke vuistregel”
(p11), zo formuleert Van der Spek (1995) het. Janssen e.a. (1989) verwijzen de lezer hierbij naar allerlei handboeken, zoals Het literair anekdotenboek. Schimpscheuten, venijn en vitriool en biografieën over bekende personen.
grappigheid van het verhaal. Anekdotes behoeven volgens Hesp (1951) zeker geen grappige geschiedenissen te zijn: “Liever niet humoristisch dan wel” (p71). Een zekere mate
van verrassendheid vindt Edens (1979) echter wel nodig. Ook Janssen e.a. (1989) menen
dat het moet gaan om een geestige geschiedenis. De voorbeelden die her en der in het
corpus zijn te vinden, zijn onzes inziens echter eerder veelbetekenend of treffend dan
geestig.
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•

de manier waarop het verhaal gebracht wordt. Hesp (1951) merkt op dat een anekdote niet te
nadrukkelijk in- en uitgeleid moet worden:
Niet aankondigen dat we een verhaaltje gaan vertellen […] en dat onze geschiedenis
dient om te komen tot ons onderwerp. (p72)
Ook Carnegie (1994) en Edens (1979) vinden een inleidende zin voor de anekdote onnodig. “Begin pakkend door u meteen midden in uw verhaal te storten”, zo stelt Carnegie (1994, 179).

Als we de verschillende meningen van deskundigen samen nemen, dan blijkt de anekdote
een veelzijdig middel: een alleskunner. Waarom is de anekdote zo’n populaire techniek?
“Mensen zijn gek op verhaaltjes”, stellen Van der Spek e.a. (1990). Wanneer een spreker
begint met “Op weg hiernaartoe kwam ik een wonderlijk geklede man tegen, die mij de
volgende nog wonderlijker vraag stelde”, schieten veel luisteraars in de vertrouwde luisterhouding van hun jeugd: ha, een verhaaltje, daar gaat iets leuks of spannends volgen.7 De
anekdote blijkt volgens velen een handige techniek om een toespraak te beginnen; het wordt
niet gezien als een tijdverspiller. Wie een verhaal begint te vertellen kan in het algemeen op
een aandachtig gehoor rekenen. De moderne adviseurs kennen ook andere functies toe aan
de techniek: het publiek in welwillende stemming brengen (benevolum parare-functie), het
geheugen stimuleren (docilem parare-functie), contact maken.
In de moderne adviesliteratuur wordt de anekdote een geschikte inleidingstechniek geacht in talrijke genres.Van der Spek (1995) stelt echter dat anekdotes minder gepast zijn bij
formele toespraken (uitreiken van decoraties) of toespraken met een negatieve aanleiding
(slecht-nieuwstoespraken) en herdenkingsredes. Het is voorstelbaar dat de anekdote ook
minder bruikbaar is op momenten waarbij het publiek erg gespannen is en gericht is op wat
er over het onderwerp van de toespraak gezegd zal worden (en het verwerven van aandacht
dus geen probleem is). Niet ieder verhaal is bruikbaar als anekdote. Relevantie en kortheid
zijn belangrijke voorwaarden aan (het gebruik van) de techniek.
Moderne adviseurs zien veel in een toespraakopening met een anekdote. Passen ervaren
sprekers deze techniek toe? Bij gebrek aan voorstudies kozen we voor brede, inventariserende onderzoeken onder twee groepen sprekers – ingenieurs en speechschrijvers – aangevuld
met gedetailleerdere analyses van hun inleidingspraktijk.
4. Sprekende professionals
De eerste groep sprekers, Nederlandse ingenieurs, kozen we omdat het een beroepsgroep is
in vaak belangrijke maatschappelijke posities, waarin het houden van presentaties van belang
is. In brede kringen bestaat er overigens een even taaie als negatieve opvatting over de communicatieve kwaliteiten van deze groep, die vaak de taak heeft complexe kennis en strategische keuzes met behulp van toespraken met andere belanghebbenden te delen. Weller &
Stuiveling (1961, 207) stellen zelfs:
Veel ingenieurs zijn door een tekort aan taalkundige vaardigheid en aan concentratie
niet in staat hun gedachten op de juiste manier tot uitdrukking en daarmee tot geldigheid te brengen.
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In samenwerking met de ingenieursberoepsverenigingen KIvI en NIRIA is een grootschalig
en uitgebreid survey-onderzoek (130 open en gesloten vragen) gedaan onder Nederlandse
ingenieurs (ir. en ing.) om hun visie te achterhalen op diverse aspecten van mondeling presenteren (o.m. de anekdote als inleidingstechniek). De op leeftijd en opleiding gestratificeerde random steekproef (N=4000) leverde een acceptabele response op van 25%.
De ingenieurs in dit onderzoek presenteren relatief vaak, gemiddeld zo’n één keer per twee,
drie weken. Ze vinden het een belangrijke taak en een plezierige activiteit. De respondenten
vinden een presentatie over het algemeen niet bijzonder moeilijk. Het belangrijkst vinden
ingenieurs het bepalen van de doelstelling en het aanbrengen van een structuur in het verhaal. De significant minst belangrijke voorbereidingsactiviteit, maar altijd nog 3.8 op een
vijfpuntsschaal, is het verzinnen van een pakkende opening.
Wat zou een goede inleiding moeten bevatten? Uit tabel 1 blijkt dat een grap of anekdote
tot de minder vaak gekozen technieken behoort. 8
Tabel 1: Kenmerken van een inleiding
Een goede inleiding bevat doorgaans:

N

Gem. Sd.
a

een doelstelling (aanduiding van wat de spreker wil bereiken met zijn
presentatie)

Eens# Oneens
%
%

877

4,3*

0,80

87,5

3,0

een structuuraankondiging (overzicht van hoofdpunten van het verhaal) 878

4,1*

0,89

79,0

5,9

een opening met een aandachtstrekker erin (bijvoorbeeld een
prikkelende stelling, citaat of vraag)

879

3,7*

0,96

64,2

12,0

een passage over de spreker en zijn professionele achtergrond

877

3,0

1,00

30,6

31,2

een grap of een anekdote

878

3,0

1,09

34,6

31,6

a
#
*

vijfpuntsschaal 1 sterk oneens – 5 sterk eens
Eens: waarde 4 en 5 op een vijfpuntsschaal; Oneens: waarde 1 en 2 op een vijfpuntsschaal
verschilt significant (p<.01) van alternatief met lagere waarde

De docilemtechnieken (doelstelling en structuuroverzicht) voeren de lijst aan. De ethosopening
– een benevolumtechniek – sluit samen met anekdote of grap de rij. Uit een multivariate analyse
blijkt dat er een effect is van leeftijd (F(5, 829)=6.60 p<.001) en van opleiding (F(5, 829)=2.95
p<.05). Oudere (> 40 jaar) ingenieurs vinden een anekdote of grap in de inleiding belangrijker
dan jongere ingenieurs. Ook vinden ouderen een opening met een aandachtstrekker en een
ethos verhogende passage over de spreker (en zijn achtergrond) belangrijker dan de jongeren.
De survey bevatte ook een aantal open vragen over de twee laatst gehouden presentaties.
Zo werden over 966 presentaties bruikbare gegevens verzameld. De antwoorden werden
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gecategoriseerd (de betrouwbaarheid van de categorisering, vastgesteld door middel van een
partiële hercategorisering, kwam uit op een acceptabele Cohens Kappa van .80).
Het trekken van aandacht in de inleiding gebeurt, zo bleek uit de antwoorden, op uiteenlopende manieren. Tabel 2 geeft een overzicht van de gesignaleerde technieken:
Tabel 2: Gesignaleerde attentumtechnieken [N presentaties: 966]
Techniek*

Voorbeelden zoals door respondenten aangegeven

Pres

Perc

Belang van het onderwerp (K)

Aangeven belang onderwerp in ingenieurspraktijk
En wat kunnen wij hiermee?
Noodzaak halen QS9000;
Relevantie presentatie;
Klantvraag centraal.

47

3,1

Aanhef (M)

Welkom
Welkomstwoord
Begroeting
Goedemiddag

25

1,7

Beeld- en geluidseffecten (M)

Tekeningen uitleggen, ophangen
Een diareeks van het bedrijf
Kleuren overhead van space ongeluk met de challenger
Het in brand steken van afval

17

1,1

15

1,0

Het aantal ongelukken in de NL-bouw met dodelijke afloop
Resultaat enquête
Uitdagende bewering doen (M)
Slotconclusie dat een gedegen FHECA niet tot deze ramp zou hebben
geleid
Actuele invalshoek (M)

In haken op de voetbalwedstrijd Nederland - Brazilië.
Eerst een opmerking over een lopende discussie
Inleiding actualiteit -Schiphol alles wat daar mis is-

14

0,9

Voorbeeld (M)

Voorbeeld
Voorbeelden van projecten
Concreet voorbeeld
Cases

11

0,7

Vraag (M)

Stellen eerste vraag
Hoe is het milieu er nu aan toe?

8

0,6

Iets geestigs presenteren (K)

Grapje over mijzelf en de volgende spreker
Grap over het bedrijf

8

0,5

Anekdote (M)

Anekdote
Hoe het er voor mij uitzag - hoe kwam ik [in] Singapore

7

0,5

Citaat (M)

Aansluiting bij reclame –“dat is snel”Herhaling van zeer stereotiepe uitspraak van de chef
5
Motto van het jaar
Kotler: Your company does not belong in any market where it cannot be the best

0,3

Titel (M)

Titel van de presentatie
Een verklaring en uitleg van de titel

3

0,2

Vergelijking en metafoor (K)

Analogie Physica
Teamgeest van Oranje elftal ondanks de nederlaag [zo ook…]

3

0,2

Presentaties met attentum

151

15,6

Presentaties zonder attentum

815

17984,4

* - K=klassieke techniek; M=moderne techniek
Pres.: aantal presentatie met techniek; Freq: aantal keer voorkomen van techniek;
Perc.; percentage voorkomen techniek
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In slechts 15,6 % van de presentaties is er sprake van een attentumtechniek. Veel attentumtechnieken worden zelden ingezet. Opvallend is dat de meest geadviseerde aandachtstechniek,
anekdote, (net als de grap – iets geestigs presenteren) zelden door ingenieurs wordt verkozen.
Hoewel de ingenieurs – zo blijkt elders uit de vragenlijst – als luisteraars een humorvolle presentatie duidelijk waarderen, lijken ingenieurs als sprekers in de praktijk te volstaan met een
rechttoe-rechtaan aanpak en erop te rekenen dat hun eigen publiek niet verleid hoeft te worden om geconcentreerd te gaan luisteren. Deze op informatieoverdracht gerichte werkwijze
strookt met het cliché van de “vierkant sprekende en schrijvende” ingenieurs.
5. Professionele sprekers
Naast de groep van sprekende professionals, ingenieurs die vrij regelmatig voor hun beroep
moeten presenteren, is gekozen voor een tweede groep: professionele sprekers, sprekers voor wie
het houden van toespraken tot de essentiële beroepsvaardigheden behoort en die wekelijks enkele speeches voor hun rekening nemen. Professionele sprekers bij uitstek zijn de bewindslieden:
de ministers en staatssecretarissen. Zij spreken de teksten wel uit, maar het is een publiek geheim
dat die worden vervaardigd – in al dan niet nauw overleg – door hun speechschrijvers. Immers,
als ze al die speeches zelf zouden schrijven kwamen de ministers niet meer toe aan regeren.
Wat zijn de opvattingen van de speechschrijvers over de anekdote als inleidingstechniek? We
stuurden een enquête naar alle Haagse speechschrijvers (N=29; response 72%). Een focusgroepbijeenkomst (Krueger 1994) en een analyse van de twee door hen laatst geschreven speeches
vulden het onderzoek aan. In de enquête – gemodelleerd naar de ingenieursenquête – werd
naar hun opvattingen gevraagd over aspecten van hun speechschrijverswerk; veel vragen waren
gericht op de inleiding. In de vragenlijst werden over de twee recentste speeches van de schrijvers concrete vragen gesteld.
In vergelijking met de ingenieurs vinden de speechschrijvers het trekken van de aandacht een
veel belangrijker inleidingsfunctie (4.2 op een vijfpuntsschaal; zie tabel 3).
Tabel 3: Een goede inleiding bevat doorgaans: ... [op schaal 1 zeer oneens t/m 5 zeer eens]
Een goede inleiding bevat doorgaans:

N

Gem.
a

Sd.

Eens
%

een opening met een aandachtstrekker erin (bv. een prikkelende stelling,

21

4,2

0,94

76,2

4,8

21

3,1

1,01

28,6

28,6

21
21
21
21

3,0
2,9
2,9
1,9

0,97
1,22
1,18
0,99

33,4
28,5
38,1
10,0

28,6
28,5
38,1
80,0

citaat of vraag)
een doelstelling (aanduiding van wat de spreker wil bereiken met zijn
presentatie)
een compliment of andere vriendelijkheid ten opzichte van het publiek
een structuuraankondiging (overzicht van de hoofdpunten van het verhaal)
een grap of een anekdote
een passage over de spreker en zijn professionele achtergrond

a vijfpuntsschaal 1 sterk oneens – 5 sterk eens
# Eens: waarden 4 en 5 op een vijfpuntsschaal; Oneens: waarden 1 en 2 op een vijfpuntsschaal.
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In tabel 3 is verder te zien dat ook de speechschrijvers de anekdote niet bijzonder hoog
plaatsen (2.9). Dit is opmerkelijk want in diverse publicaties van speechschrijvers (Groot &
Broekmeulen e.a.1999:17; Groen 2001) wordt de anekdote juist als een krachtig stijlmiddel gezien om aandacht te trekken. De speechschrijvers van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat omschrijven het verzoek om publieksgericht te zijn als volgt: “Zorg voor krenten
in de pap. Bijvoorbeeld […] anekdotes als: ‘Het regende zo hard dat de noodvuurpijlen al
na twee meter neerstortten. Gelukkig had kapitein Jansma van de Reddingsmaatschappij dat
tijdig in de gaten.’ ”(Groen 2001). 9
Tijdens de focusgroepbijeenkomst werd het belang van de anekdote onderstreept. Ook zijn
we daar met de speechschrijvers nader ingegaan op de noodzaak van een relevante anekdote:
mag een aandachtstrekker in de inleiding los staan van de daarop volgende tekst, bijv. een losse anekdote? Deze vraag wordt door sommigen positief beantwoord.Toch stelden de meeste aanwezigen dat ze als schrijver geen losse aandachtstrekker invoegen. Dat vinden ze niet professioneel: “Als schrijver doe ik het niet, want ik vind het beneden mijn stand, maar als luisteraar
blijk ik er positiever over te zijn dan ik had verwacht. Ik ben er dus ambivalent over.”
De speechschrijvers vinden het gebruik van een anekdote ook afhankelijk van het soort
speechgelegenheid. Een anekdote wordt bruikbaar geacht in een meer informele setting
(‘palen- en lintenspeech’ in tegenstelling tot meer inhoudelijke speech). In formele internationale speeches is het voorop plaatsen van een anekdote vaak niet geëigend, omdat daar
eerst allerlei plichtplegingen (bedanken van voorzitter e.d.) afgewerkt moeten worden.
De enquête en focusgroep leverden een beeld op van wat de speechschrijvers in het algemeen vinden van het gebruik van anekdotes. Hun speeches geven een beeld van wat ze doen.
Om dit beeld scherp te krijgen hebben we op twee manieren informatie verzameld.
1 De schrijvers leverden bij de enquête hun twee laatst geschreven speeches aan en ze
somden per inleiding op wat ze voor inleidingstechnieken hadden toegepast. In totaal
hebben we hun oordelen over een steekproef van de meegeleverde speeches (21 van de
in totaal 38 speeches) in het onderzoek betrokken. Daarbij kozen we voor een maximale
spreiding in sprekers.
2 Wij zelf analyseerden de inleidingen op de daarin toegepaste inleidingstechnieken met
behulp van een door ons ontwikkeld retorisch exordiummodel (Andeweg & De Jong,
2003).10
In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de aandachtstechnieken die volgens de schrijver
aanwezig waren in de inleidingen van de speeches en de technieken die bij analyse bleken
voor te komen in dezelfde speechinleidingen.
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Tabel 4: Aangetroffen attentumtechnieken in 21 speeches
Technieken
Anekdote
Citaat
Uitdagende bewering

Schrijver*

Analyse*

5

3(4)

4

4

2(4)

9

Vergelijking / metafoor

2

4(6)

Vraag

1

6

Voorbeeld

1

1

Actueel

1

0

Omstandigheden, tijd, plaats, personen

1

0

Aanhef

0

9

Belang

0

3(4)

Iets geestigs presenteren

0

2

Overige stijlmiddelen

0

2

Beeld- en geluidseffecten

0

1(3)

Spreekwoord

0

1

Geen attentum

7

1

* Schrijver: technieken in inleiding die door de speechschrijvers zijn benoemd
Analyse: door ons aangetroffen technieken
Getallen geven aan in hoeveel speeches de technieken voorkomen (met tussen haakjes de absolute frequentie in het
corpus)

De aandachtstechnieken anekdote en het belang van het onderwerp benadrukken komen met
enige regelmaat voor (in 3 van de speeches; 14%). Secretaris-generaal Borghouts opent zijn
speech over klachtenafhandeling met een anekdote:
Een paar weken terug las ik iets opmerkelijks. Het stond in de krant, u zult het ook
gezien hebben. Het ging om een kwestie waar we jaren niets van gehoord hadden,
namelijk de kwestie Aantjes. Ik doel op het bericht dat de historicus De Jong erkent
dat hij in 1978 fouten heeft gemaakt in deze zaak, dat hij te kort door de bocht ging
bij het presenteren van zijn bevindingen. Dat het 22 jaar heeft geduurd voordat De
Jong zoiets zegt, geeft aan hoe moeilijk het is om fouten toe te geven. En dat geldt
niet alleen voor personen, dat geldt ook voor organisaties – die immers uit mensen
bestaan (Borghouts; speech 611).
Minister van Landbouw L.J. Brinkhorst koppelt een anekdote aan een vleierij:
Toen ik bij de voorbereiding van deze bijeenkomst een blik wierp in het AVEBEjaarverslag dacht ik even dat ik een receptenboek in handen had. Ik stuitte op een
gerecht voor croutons voor pastei en soep, een stevig garengerecht en een gerecht
voor polyester flensjes. Bij nader inzien bleek het toch om uw jaarverslag te gaan. Ik
kan u zeggen: de culinaire illustraties in uw jaarverslag bevielen mij wel. Want met
deze recepten geeft u aan dat u de eindgebruiker goed in beeld heeft. U laat zien dat
u gericht bent op de wensen van uw afnemers (Brinkhorst; speech 10).
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Het valt met name op dat de meest geadviseerde twintigste-eeuwse aandachtstechniek, de
anekdote, in dit corpus relatief weinig voorkomt (in 5 van de speeches; 24%), dit overigens
in tegenstelling tot wat de schrijvers zelf zeggen gebruikt te hebben. De anekdote blijkt bij
de speechschrijvers een ruimere verzameling aan technieken te vertegenwoordigen, waar
naast de echte anekdote (korte, snedige en afgeronde vertellingen) ook voorbeelden, vergelijkingen en concretiseringen deel van uit maken. Een deel van de speechschrijvers hanteert blijkbaar een lossere definitie van de anekdote-techniek.12 Zo werd het onderstaande
voorbeeld door de speechschrijver van de staatssecretaris van defensie Van Hoof als anekdote
gekarakteriseerd, waar wij eerder een uitgewerkte vergelijking zien.
Een ander beeld dat de titel “Spel zonder Grenzen” oproept, is dat van het immens
populaire tv-programma in de jaren zeventig, waar veel Nederlanders voor thuis bleven. Een vast onderdeel van de uitzending was de zeephelling, waar de deelnemers
uit alle macht tegenop krabbelden.Vaak mislukten de pogingen omdat ze tevergeefs
houvast zochten en eindigde de klauterpartij weer aan de voet van de helling. Andere
bezienswaardige onderdelen speelden zich af boven een waterbak. Voor je het wist
ging er iemand kopje onder. In het Spel zonder Grenzen dat materieelverwerving
heet, zijn er soms van die momenten dat ik mij op een zeephelling waan of het gevoel
heb dat een nat pak dreigend dichtbij is (Van Hoof; speech 18).
Overigens, ook als we een minder strikte definitie van de anekdote zouden hanteren, blijft dit
aantal achter bij de verwachting. De ruimere definitie van de anekdote-techniek kan mogelijk
toegeschreven worden aan de achtergrond en opleiding van de speechschrijvers. Hoewel sommigen een taal- en communicatieopleiding achter de rug hebben, blijken de meesten eerder vakinhoudelijk geschoolde beleidsmedewerkers met een vlotte pen dan opgeleide speechschrijvers.
Een verdere scholing zou wellicht niet alleen tot eenduidiger gebruik van terminologie kunnen
leiden, maar het zou ook kunnen leiden tot bewuster gebruik van het exordiaal potentieel.
We maken een tussenbalans op.Voor de moderne adviseurs is de anekdote een zeer belangrijke aandachtstechniek. De sprekende professionals, de ingenieurs, hebben aan hun adviezen
geen boodschap. Aandacht trekken in het algemeen is voor hen geen primaire functie van de
inleiding en ten opzicht van andere aandachtstechnieken neem de anekdote een middenpositie in; zelfs als de humoristische anekdote of grap daarbij wordt samengenomen.
Aandacht trekken is voor de professionele sprekers en hun speechschrijvers de belangrijkste inleidingsfunctie. De anekdote-techniek wordt door hen zelf het meest gebruikte
stijlmiddel genoemd om aandacht te trekken. In onze analyse van de praktijk blijft de techniek in kwantiteit evenwel achter bij andere gebruikte aandachtstechnieken zoals de uitdagende bewering, de vraag en de metafoor.
6. Experiment: de effectiviteit
Veroorzaken de geadviseerde inleidingstechnieken de effecten die door de adviseurs voorspeld worden? Met andere woorden: levert een aandachtstechniek als de anekdote een meer
aandachtig en geboeid publiek op? De ideeën over inleidingsfuncties en -technieken zijn
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over het algemeen gebaseerd op de ervaringen van retoricadocenten en sprekers. Sociaalpsychologisch onderzoek naar de effecten van de anekdote als inleidingstechniek ontbreekt
echter.13 Ook is het interessant om na te gaan of die verwachte effecten lokaal zijn, met
andere woorden, alleen kortstondig waarneembaar direct na de inleiding, of dat ze invloed
blijven uitoefenen op de perceptie van de luisteraars gedurende de gehele toespraak. In deze
paragraaf presenteren we een aantal experimenten over verschillende technieken waarbij we
in dit artikel vanzelfsprekend de anekdote centraal stellen.
6.1 Direct na de inleiding. We construeerden drie verschillende inleidingen die aan meerdere groepen luisteraars werden vertoond (zie tabel 5). De anekdote-techniek definiëren we
binnen het kader van deze experimenten als een kort, snedig, afgerond verhaal waarin het
onderwerp van de toespraak wordt geïntroduceerd op een levendige en verbeeldingsvolle
manier. Het is geen verhaal waarin de spreker een (hoofd)rol speelt. De focus van de techniek richt zich op het onderwerp van de toespraak; de techniek beschrijft een gebeurtenis op
zo’n manier dat de aandacht van het publiek wordt getrokken en op het onderwerp wordt
gericht. Van de overige twee inleidingstechnieken is de eerste de uw probleem-inleiding: de
focus ervan is gericht op de luisteraars. Het onderwerp wordt gepresenteerd in het licht van
de relevantie ervan voor de luisteraars. En de tweede is de ethos-inleiding: de focus ligt hier
primair op het positief beïnvloeden van het beeld dat het publiek van de spreker heeft, met
name van diens deskundigheid met betrekking tot het onderwerp.
Iedere inleiding werd afgesloten met een vooruitblik op de presentatie. Deze vooruitblik
was een combinatie van de docilemtechnieken: kern van de zaak geven (stelling of standpunt)
en aankondiging van hoofdpunten (partitio). Iedere inleiding duurde ongeveer 1.45 minuten
(anekdote 1.55; uw-probleem 1.45; ethos 1.35). We construeerden als meetinstrument een
vragenlijst om de mogelijke effecten na te gaan. De lijst bestond uit drie delen, waaronder
een beoordeling van de afzonderlijke inleidingen op de factoren geboeidheid, geloofwaardigheid,
begrijpelijkheid (vijfpuntsschaal; factoren geëxtraheerd door middel van factoranalyse; >.75).
De proefpersonen (N=278) zagen alle drie de inleidingen op video. De vertoonvolgorde
werd systematisch gewisseld. Ieder van de zes mogelijke vertoonvolgordes werd aan een deel
van de totale groep gepresenteerd.
Een multivariate analyse geeft significante hoofdeffecten op de waardering voor boeiendheid F(2, 269)=45,41 p<.001, geloofwaardigheid F(2,272)=26,74 p<.001 en begrijpelijkheid F(2,
274)=31,48 p<.001. De resultaten zijn verder geanalyseerd met hulp van t-tests.
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Tabel 5: Inleidingsvarianten (zie video-opname van de verschillende condities op www.deEersteMinuten.nl)
Inleiding
Inleiding 1: anekdote
Goedemorgen. Een goede vriend van mij werkte in een groot,
nieuwgebouwd kantoor in Den Haag. Een kantoortuin. Anders
dan in het vorige pand had hij hier vaak last van hoofdpijn en
was bijna doorlopend verkouden. Hij naar zijn baas, en klagen.
“Ik word ziek van dit gebouw.” De manager zei dat er niks aan de
hand was. Gewoon een aanloopprobleem. Maar na drie maanden
waren de klachten nog steeds niet over.Toen is er toch maar eens
onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. De hoeveelheid verse
lucht per persoon is gemeten en wat bleek: die voldeed volledig
aan de normen. Pas toen ook andere collega’s gingen klagen heeft
een ander bureau de klachten nogmaals onderzocht. Zij kwamen
op het idee om de lucht zelf te onderzoeken. En wat bleek toen?
Er zaten diverse verontreinigingsbronnen in de luchtinstallatie.Wel
genoeg lucht, maar niet echt fris dus. Dit verhaal maakt duidelijk dat
een goede diagnose van het binnenklimaat van kantoren een groot
probleem is. [161 wrd.]
Inleiding 2: Uw probleem
Goedemorgen.Veronderstel u komt enige tijd na uw studie te
werken als manager van een middelgroot technisch bedrijf. Of u
wordt lid van de ondernemingsraad van dat bedrijf. En stel u wordt
dan geconfronteerd met klachten van werknemers over het gebouw
en hun werkplek: het is te warm, het is te koud; de lucht is bedompt;
ze hebben last van hoofdpijn; droge ogen; neus- en keelklachten; pijn
in de nek en zelfs van slecht zittende stoelen. Uw bedrijfsgebouw
zou, volgens sommigen, zelfs lijden aan het geheimzinnige Sick
Building Syndrome. Nu overdrijven de medewerkers wel eens
meer, maar zoveel klachten dat kan geen toeval zijn.Wat doet u met
deze klachten? Hoe diagnosticeert u ze? De problemen die u zult
ondervinden bij de diagnose ervan is het onderwerp van mijn lezing
voor u. [132 wrd.]
Inleiding 3: Zichzelf geloofwaardig voorstellen (ethos)
Goedemorgen. Mijn naam is Erik de Graaff. Ik werk nu zo’n zes jaar
als consultant bij het ARBO-adviesbureau Bruin Slot en Partners in
Delft.Wij zijn de marktleider op het gebied van werkplekonderzoek
en binnenklimaat in het kader van de ARBO-wet. De laatste jaren
hebben wij veel ervaring opgedaan met de zogenaamde ARBOkwaliteitsscan. Dit is een speciale, door ons ontwikkelde methode,
om de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven de diagnosticeren.
Deze methode hebben we onder meer met succes toegepast
bij erkende Sick Buildings zoals het hoofdkantoor van KPN in
Den Haag, het ministerie van Sociale Zaken en de Koninklijke
Bibliotheek. Op basis van deze ervaring wil ik duidelijk maken dat
een degelijke kwaliteitsscan mogelijk is met de meestal beperkte
middelen die binnen een bedrijf aanwezig zijn (124 wrd).

Vast standaardelement [directe aanpak]
In de komende 20 minuten wil ik tonen hoe u straks in uw
beroepspraktijk op een eenvoudige manier kunt vaststellen hoe ziek
het kantoor is waarin u en uw collega’s de dag moeten doorbrengen.
In mijn verhaal ga ik achtereenvolgens in op de volgende vragen
[Wijst op sheet op overheadprojector]: Een:Welk misverstand
bestaat er over de term Sick Building Syndrome? Twee:Wat zijn de
symptomen van het syndrome? Ik ga niet op alle karakteristieken
in. Dat zou ons tot ver in de middag voeren. En drie tot slot: Hoe
kunnen we een diagnose stellen? Als de tijd het toelaat ga ik graag in
op enkele mogelijke remedies.

Kenmerkende aspecten
Standaard verhaalbegin.
Personages sprekend opgevoerd “Ik word ziek van dit gebouw”.
Narratieve elementen:
ellipsen,
“Hij naar zijn baas, en klagen”

“En wat bleek?” [Chronologische vertelvolgorde]
Afgerond: ”En wat bleek toen … maar niet echt fris dus.”
Conclusie en brug naar onderwerp: “dit verhaal maakt duidelijk dat …”

Standaard uw-probleemopening: “Veronderstel …´
Het probleem wordt voorgesteld als een probleem van het publiek:
veelvuldig gebruik van U en Uw.
Herhaald gebruik van vraagvorm betrekt het publiek meer bij het
onderwerp. Op publiek toegesneden vraag: “Hoe diagnosticeert u ze.”
Het probleem wordt geconcretiseerd, “het is te warm, pijn in de nek en
zelfs van slecht zittende stoelen”, en zo gedetailleerd beschreven dat
de deskundigheid van de spreker wordt onderstreept.
Behandeling probleem wordt aangekondigd: “De problemen die u zult
ondervinden ] is het onderwerp van mijn lezing voor u.”

Presenteren van de naam van de spreker en de naam van het bedrijf (Erik
de Graaff, Bruin Slot en partners14), het beroep van de spreker en zijn
functie en positie in de organisatie (consultant).
Een ik/ons-gerichte benadering: goede prestaties worden direct aan
de persoon zelf of aan de persoon in samenwerking met anderen
toegeschreven (vaak gebruik van ik of ons in relatie tot goede
prestaties)
Opvoeren van kwaliteit van het bedrijf (marktleider), dat op de spreker
afstraalt
Gebruik van vakjargon en moeilijke woorden (consultant, ARBOadviesbureau, werkplekonderzoek, diagnosticeren, ARBO kwaliteitsscan)
Kwaliteit beschrijven (zo’n zes jaar, marktleider, veel ervaring, op basis
van deze ervaring)

Kern van de zaak geven: “wil ik u tonen hoe […] de dag moet
doorbrengen”
Aankondiging van hoofdpunten: “Een:Welk misverstand […] mogelijke
remedies”
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Figuur 1: verschillen tussen inleidingstechnieken (N= 278)
[waarden met verschillende subscripten verschillen significant van elkaar Paired sample t-tests; a/b/c : p<.01]

De anekdote-techniek en de uw-probleemtechniek worden even boeiend gevonden, zij het dat
ze in absolute zin niet erg hoog gewaardeerd worden (3.3 op een vijfpuntsschaal). De ethostechniek scoort hier significant lager.Wat betreft geloofwaardigheid is er een duidelijke rangorde
waarneembaar. De spreker in de ethosinleiding wordt als meest geloofwaardig gewaardeerd.
De spreker wordt met de uw-probleeminleiding op zijn beurt weer als geloofwaardiger gewaardeerd dan met de anekdote-inleiding. De luisteraars reageren op wat de spreker over
zichzelf zegt. De ethosinleiding wijkt eveneens af op de factor begrijpelijkheid: deze inleidingstechiek wordt het laagst gewaardeerd. Ook de verschillen tussen de anekdote-inleiding en de
uw-probleeminleiding zijn significant in het voordeel van de uw-probleeminleiding.
Samenvattend kan gezegd worden dat de verschillende inleidingstechnieken op verschillende
wijze de luisteraars beïnvloeden. De manier waarop dat gebeurt, ligt in het verlengde van wat
de adviseurs erover te berde brengen. De anekdote-techniek heeft als verwacht effect dat de
luisteraars geboeid(er) verder luisteren. De techniek zichzelf geloofwaardig voorstellen versterkt de
geloofwaardigheid van de spreker, maar is minder bruikbaar om het publiek te boeien dan de
andere twee technieken. De uw-probleemtechniek lijkt wat meer een alleskunner. De luisteraars zijn even geboeid als bij de anekdote, maar ook meer overtuigd van zijn deskundigheid.
6.2 Na de toespraak. Traditioneel is de inleiding slechts een klein deel van de toespraak,
gemiddeld zo’n tien procent van het geheel. Hoe groot is het belang nu van dit geringe deel
van de toespraak als we kijken naar het oordeel van het luisterend publiek? Heeft een gerea186
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liseerd effect in de inleiding een gevolg voor de toespraak als geheel? Onze vraag luidde immers of het zinvol is om kostbare spreektijd te besteden aan retorische middelen als een pakkende anekdote. Misschien zijn de effecten slechts lokaal en van korte duur en verdwijnen
ze in de loop van de verdere presentatie. Misschien is een directe aanpak, waarbij de kern van
de informatie voorop wordt gezet, voor de luisteraars een teken dat de informatie belangrijk
is en onthouden ze er dientengevolge meer van (Reynolds & Shirey 1988). De effecten zoals
die gemeten werden in het eerste experiment, waren gebaseerd op meningen: een score op
een lijst met stellingen – wat de luisteraars echt onthielden maten we nog niet.
Om deze vragen te beantwoorden was het noodzakelijk te beschikken over een volledige, levensechte presentatie.We schreven een presentatie die kon volgen op de eerder onderzochte
drie inleidingen. De speech werd gepresenteerd door dezelfde spreker als uit het eerste experiment. Drie verschillende presentaties ontstonden door de drie inleidingen uit het eerste
onderzoek te monteren voor de opgenomen presentatie. Een vierde presentatie werd gecreëerd door een presentatie die begon met het tweede, vaste deel van de inleiding; we noemden dit de directe-aanpakvariant. Ook hier werd een driedelige vragenlijst geconstrueerd; de
factoren echter hadden nu betrekking op de gehele presentatie en niet alleen op de inleiding
ervan. Een van de delen bestond uit een begripstoets (open vragen).
De proefpersonen (N=195) zagen in groepen van gemiddeld 48 proefpersonen één van
de vier video’s. De open-vragentoets leverde een begripsscore op (scoring open vragen door
twee onafhankelijk beoordelaars; Cohens kappa: .77). Uit de multivariate analyse bleek een
algemeen effect (F(15, 514)=2.99 p<.001) van het type inleiding. Nadere univariate analyse
gaf aan dat het effect onder meer gelokaliseerd kon worden bij de begripsscore: de directe
aanpak scoorde lager dan bij de beide attentumvarianten anekdote en uw-probleem. De ethosaanpak neemt een middenpositie in. Een multivariate analyse gaf geen effect aan voor de
overige factoren boeiendheid van de hele toespraak (gemiddeld 2.19), geloofwaardigheid (gemiddeld 3.33) en begrijpelijkheid (gemiddeld 3.38).
Samenvattend: als we de onderzochte technieken met elkaar vergelijken direct aan het einde
van de inleiding dan blijken de attentumtechnieken beduidend meer aandacht te genereren en de gebruikte benevolumtechniek meer geloofwaardigheid. Meten we evenwel aan
het eind van de presentatie na achttien minuten, dan blijken de verschillen tussen de drie
technieken grotendeels verdwenen. Ze dempen uit. Er zijn aan het eind van de presentatie
echter nog wel verschillen tussen de directe aanpak en de drie varianten. De luisteraars naar
de toespraak met de directe aanpak onthouden minder van de toespraak dan de overige luisteraars in het onderzoek.
Het is goed om stil te staan bij de beperkingen van het onderzoek, en de gevolgen daarvan
voor de generaliseerbaarheid van de conclusies.
In de eerste plaats de operationalisering van de gebruikte technieken. Waren de beschre
ven inleidingsvarianten realistisch en representatief voor de inleidingen zoals ze in de werke
lijkheid voorkomen? De geraadpleegde experts beoordeelden de geconstrueerde inleidingen
als reëel en niet afwijkend in positieve of negatieve zin van wat ze doorgaans in de praktijk
aantreffen. Anderzijds is het niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld een veel minder relevante
anekdote andere scores zou opleveren.
In de tweede plaats is op voorhand niet duidelijk wat de werkzame bestanddelen zijn
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van de geoperationaliseerde technieken. De verschillen tussen de technieken zijn immers ve
lerlei. De inleidingen en vooral ook de toespraken verschillen qua lengte (de toespraak met
de directe aanpak is een kleine minuut korter) waardoor mogelijk de luisteraars minder tijd
hebben gehad om te wennen aan de spreker, het onderwerp en de spreeksituatie. Hoewel we
doen alsof er één eenvoudig verschil in techniek is tussen de varianten, bestaan er in feite diverse kleinere en grotere stilistische verschillen waarvan het niet ondenkbaar is, dat die ieder
op zich hun effecten hebben op de luisteraars.
Ten derde beperkt de eenzijdige onderzoekspopulatie (studenten van een Nederlandse
technische universiteit) en het genre (lezing op studiedag) de generaliseerbaarheid naar andere populaties en omstandigheden. Zo is het niet ondenkbaar dat dit onderzoek in een
andere cultuur en genre tot andere resultaten zou leiden. Wannet & Gerritsen (2002) maken
bijvoorbeeld duidelijk dat een ethosopening bij een productpresentatie in Frankrijk hoger
gewaardeerd wordt dan in Nederland en dat een anekdote in Senegal hoger gewaardeerd
wordt dan in Nederland. Anderzijds lijken de resultaten binnen onze Nederlandse context
weer zeer relevant.15
Ten slotte beperkt het gebruik van slechts één presentatie over één onderwerp, het
Sick Building Syndrome, de mogelijkheden tot generaliseren enigszins (one message fallacy,
O’Keefe 2002).16
6.3 De relevantie van de anekdote. Het onderzoek in de vorige paragraaf maakt duidelijk dat een anekdote in de inleiding door de luisteraars als boeiend wordt ervaren. Veel
boeiender dan een verhaaltje over de eigen kwaliteiten van de spreker in ieder geval. Aan het
eind van de toespraak merkten we dat de luisteraars nog wat meer onthielden en begrepen
van de toespraak wanneer deze vooraf werd gegaan door een combinatie van een anekdote
met een overzicht van wat er te verwachten was, dan wanneer het overzicht zonder de anekdote werd gegeven (de directe aanpak).
Het gebruik van de anekdote-techniek lijkt daarmee de adviezen van vele moderne
adviseurs te ondersteunen. De analyse van de adviesboeken maakte duidelijk dat niet ieder
verhaaltje geschikt wordt bevonden om als anekdote te dienen. Een belangrijke eis aan het
verhaal was dat de inhoud relevant moest zijn voor wat er volgde in de toespraak. Janssen e.a.
(1989:258) stellen dat een niet-relevante anekdote de luisteraar zou kunnen verwarren: “het
publiek wordt dan op het verkeerde been gezet”.
Ook de klassieke auteurs benadrukken het belang van een relevante inleiding gezien het
vitium separatum.17 In hoeverre is die eis van relevantie cruciaal? Loopt de spreker met een
wat te ondoordachte keuze uit een standaard anekdoteverzameling gevaar om de luisteraars
op het verkeerde been te zetten? En presteert het minder relevante verhaal minder dan de
toepasselijker anekdote uit de vorige experimenten? In een beperkt aanvullend onderzoek
zijn we daarom nagegaan of een variant op de gebruikte anekdote andere effecten teweeg
brengt dan de oorspronkelijke anekdote, beide gemeten aan het eind van de gehele toespraak.18
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Tabel 6: Anekdotes
Relevant (zie ook tabel 4)

Niet-relevant (nieuw)

Goedemorgen. Een goede vriend van mij werkte
bij in een groot, nieuwgebouwd kantoor in Den
Haag. Een kantoortuin. Anders dan in het vorige
pand had hij hier vaak last van hoofdpijn en was
bijna doorlopend verkouden. Hij naar zijn baas, en
klagen. “Ik word ziek van dit gebouw.” De manager
zei dat er niks aan de hand was. Gewoon een
aanloopprobleem. Maar na drie maanden waren de
klachten nog steeds niet over.Toen is er toch maar
eens onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. De
hoeveelheid verse lucht per persoon is gemeten en
wat bleek: die voldeed volledig aan de normen. Pas
toen ook andere collega’s gingen klagen heeft een
ander bureau de klachten nogmaals onderzocht.
Zij kwamen op het idee om de lucht zelf te
onderzoeken. En wat bleek toen? Er zaten diverse
verontreinigingsbronnen in de luchtinstallatie.Wel
genoeg lucht, maar niet echt fris dus. Dit verhaal
maakt duidelijk dat een goede diagnose van het
binnenklimaat van kantoren een groot probleem is.
[162 wrd.]

Goedemorgen. Een goede vriend van mij werkte in
een groot, nieuwgebouwd kantoor in Den Haag. Een
kantoortuin. Gedurende de dag hoorde hij zijn collega’s
praten. Hij hoorde de secretaresse bellen met haar moeder.
Hij hoorde hoe zijn collega’s de wedstrijd van FC Den
Haag van afgelopen zaterdag analyseerden. Hij naar zijn
baas, en klagen. “Dit gebouw maakt me ziek”, zei hij.
De manager zei dat er niks aan de hand was. Gewoon
een aanloopprobleem. Maar na drie maanden waren de
klachten nog steeds niet over.Toen zocht hij maar een
nieuwe baan en vond er een in een mooi oud gebouw in
Delft. Daar kreeg hij een kamer voor hem zelf alleen. En
wat waren de resultaten? Heerlijke rust, geen geklets meer.
En wat bleek toen? Zonder het contact met zijn collega’s
verloor hij zijn productiviteit. Het was er wel rustig, maar
niet echt inspirerend meer. Dit verhaal maakt duidelijk
dat je je van tevoren goed moet bezinnen voor je je
werkomgeving verandert. [162 wrd.]

De nieuwe (niet-relevante) variant legt nadruk op het belang van een zekere mate van zelfkennis bij het zoeken van een nieuwe werkomgeving. Het verhaaltje maakt duidelijk dat het
werken in de naaste omgeving van anderen voordelen kan hebben, ook al is het soms wat
rumoerig. Het verband met de navolgende toespraak is los. Beide inleidingen hebben het
onderwerp werkomgeving gemeen. Ze verschillen in de aard van de problemen, de analyse en
vooral in de conclusie, die bij de niet-relevante anekdote niet aansluit bij het behandelde in
de daarna volgende toespraak.
Bij de constructie zijn zoveel mogelijk overeenkomsten tussen de varianten nagestreefd:
de opbouw is vergelijkbaar; sommige zinnen zijn identiek; het aantal woorden is gelijk.
De nieuwe niet-relevante anekdote werd met dezelfde spreker opgenomen als bij de vorige
experimenten en voor de ontwikkelde toespraak over het Sick Building Syndrome gemonteerd. Hiermee werd dus naast de reeds bestaande vier versies beschreven in de vorige
paragraaf een vijfde variant gevormd. Deze variant is in combinatie met de overige vier onderzocht en geanalyseerd. Een multivariate analyse blijkt een vergelijkbaar algemeen effect
voor het type inleiding (F(20, 777)=2,50 p<.001 ηp2=.05). De posthoc-tests geven aan dat
er geen verschillen zijn te constateren tussen de beide anekdotevarianten.
Beide groepen zijn vergelijkbaar ten aanzien van het belang van het onderwerp en hun
interesse ervoor. De groep met een niet-relevante anekdote (N=49) blijkt iets ouder (21,9
tegen 22,9 jaar)) en geeft aan wat meer voorkennis te hebben van het onderwerp (2.39
tegen 1.95 op een vijfpuntsschaal) dan de groep met de (wel) relevante anekdote (N=57).
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De verschillen tussen de resultaten van de groep met een relevante anekdote en de groep
met de niet-relevante anekdote (zie tabel 7) zijn geanalyseerd met behulp van t-tests. Uit
die t-toetsanalyses blijkt dat de beide anekdotegroepen zich grotendeels gelijk gedragen op
de verschillende factoren. De toespraken die met een relevante dan wel niet-relevante anekdote worden ingeleid, worden even boeiendheid en begrijpelijk gevonden. Ook de spreker
wordt in beide gevallen vergelijkbaar geloofwaardig gevonden. De luisteraars kwalificeren
beide inleidingen als even geslaagd. Het verschil op de Begripsscore is nog het grootst tussen
de beide varianten en tendeert in de richting die door de adviseurs voorspeld is. Dat verschil
is overigens statistisch niet significant (p=.30).19
Tabel 7: Verschillen tussen relevante en niet-relevante anekdotes
Factor

Inleiding

Gem.

Sd.

N

Boeiendheid

Anekdote R

2,19

0,81

57

Anekdote NR

2,27

0,89

49

Anekdote R

3,45

1,16

57

Anekdote NR

3,51

1,01

49

Anekdote R

3,43

0,65

57

Anekdote NR

3,48

0,78

49

Anekdote R

2,18

0,83

57

Anekdote NR

2,18

0,74

49

Anekdote R

2,15

0,68

56

Anekdote NR

2,00

0,77

49

Begrijpelijkheid

Geloofwaardigheid

Geslaagde inleiding

Begrip

In hoeverre verschilt de inleiding met een niet-relevante anekdote nu van de andere gebruikte inleidingsvarianten? De groep met de niet-relevante anekdote blijkt zich door de
lagere begripsscore niet statistisch te onderscheiden van de directe aanpak, in tegenstelling
tot de groep met de relevante anekdote die dat wel deed. In de overige opzichten wijken
beide groepen niet van elkaar af.
De kleinschaligheid van het onderzoek vereist enige terughoudendheid bij de beoordeling
van de resultaten van dit onderzoek. Het gaat hier om kleine groepen luisteraars, die weinig
betrokken zijn bij de inhoud van de toespraak. Kleine verschillen in de samenstelling van de
groepen kunnen daardoor een storend effect hebben gehad. Anderzijds is de context zoals
we die schiepen in het onderzoek wel een heel gebruikelijke voor de betreffende proefpersonen. Binnen die context hebben de resultaten waarschijnlijk meer betekenis. Een tweede
punt is de operationalisering van het begrip relevante anekdote. Misschien is onze uitwerking
van de irrelevante versie nog behoorlijk relevant voor de daarop volgende toespraak. Misschien zijn we te subtiel geweest. Een inleiding volgens het principe van de bekende komiek
John Cleese die na de klassieke zin “And now for something completely different” overgaat
tot de rest van de toespraak of sketch, was vast méér irrelevant geweest.We hebben ons in dit
onderzoek laten leiden door het mogelijke gebruik van de resultaten in ons onderwijs.
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We hebben daarom gekozen voor minder extreme uitwerkingen van technieken, omdat die
meer realistisch en daardoor didactisch bruikbaarder zijn.
Samenvattend, wat stelden we vast? Een minder goed aansluitende inleiding blijkt hetzelfde
soort effect te realiseren als de relevante variant. Dat klinkt contra-intuïtief, maar men moet
bedenken dat ook de wel bestaande verschillen direct na de inleiding tussen bijvoorbeeld
de anekdote en de ethosopening aan het eind van de toespraak waren weggeëbd. Als het
aankomt op het onthouden van de hoofdzaken van de toespraak wijst het absolute verschil
tussen beide varianten wijst in de verwachte en door de adviseurs voorspelde richting, het
verschil is echter statistisch niet significant. Dit onderzoek geeft dus geen ondersteuning
voor de uitspraak van Janssen e.a. (1989) dat een niet-relevante anekdote het publiek op het
verkeerde been zet. Het publiek onthoudt immers niet aantoonbaar minder dan bij een toespraak met een relevante anekdote. Anderzijds lijkt een spreker er verstandig aan te doen om
een beter been voor te zetten om een optimaal effect van zijn toespraak te bewerkstelligen.
Het blijft voorstelbaar dat bij een nog minder relevante anekdote de verschillen serieuzer
worden.Verdere onderzoek naar de robuustheid van de anekdote-techniek is van belang.
7. Conclusie / discussie
De anekdote is een aandachtstechniek van alle tijden. De anekdote is in onze opvatting een
korte, snedige en afgeronde vertelling, die op een levendige en verbeeldingsvolle manier gepresenteerd wordt, bijvoorbeeld:
De Romeinse keizer Nero had geen last van het werklozenprobleem: hij wierp christenen voor de leeuwen. Op een dag dat hij weer hier mee bezig was gebeurde een wonder, want één van de christenen fluisterde de leeuw die hem bespringen wilde iets in
het oor en de leeuw kromp in elkaar en sloop weg. De volgende leeuw deed hetzelfde
en degeen die daarna aan de beurt was ook. Nero beloofde de man vrijheid als hij zou
opbiechten wat deze toverformule inhield. “Ik zei: ‘Smakelijk eten, maar er wordt natuurlijk wel van je verwacht dat je een paar woorden zegt’”, antwoordde de christen.
Wij allen kennen die ramp even een paar woorden te moeten zeggen. Maar is het
werkelijk zo’n ramp?” (Tonckens 1985:46)
Hoewel de klassieke auteurs het stijlmiddel van de anekdote zeker kenden, adviseerden ze
deze niet expliciet voor de gewone inleiding. Wel werd een grappig verhaaltje aangeraden
als insinuatiotechniek om een vermoeid publiek aandachtig te maken. Bij twintigste-eeuwse
adviseurs is de anekdote de vaakst genoemde inleidingstechniek, net als bij de onderzochte
groep speechschrijvers. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de veelzijdigheid van dit middel. Een anekdote wekt volgens de adviseurs niet alleen de aandacht van de luisteraars, maar
helpt soms ook de welwillendheid van en het contact met het publiek te vergroten en kan
een beter begrip van de inhoud mogelijk maken.
Ingenieurs zijn niet bijzonder uitgesproken over de vraag of een anekdote een onderdeel van een goede inleiding is. De ouderen onder hen vinden een anekdote belangrijker
dan de jongeren. De speechschrijvers daarentegen noemen de anekdote als de belangrijkste
aandachtstechniek, maar gebruiken deze desondanks relatief weinig – in ieder geval minder
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dan ze zelf zeggen. Dit wordt deels veroorzaakt door de lossere definitie van de anekdotetechniek die een deel van de speechschrijvers hanteert. Uit de analyse van hun teksten blijkt
dat ze er ook voorbeelden, vergelijkingen en concretiseringen onder rekenen.
Experimenteel onderzoek maakt duidelijk dat een anekdote in de inleiding door de
luisteraars als boeiend wordt ervaren en zij vinden dit in ieder geval duidelijk boeiender dan
een passage over de eigen kwaliteiten van de spreker. Het gebruik van de anekdote-techniek
lijkt daarmee de adviezen van de moderne adviseurs te ondersteunen. Ook na de inleiding
doet de spreker er goed aan te blijven proberen zijn publiek te boeien; aan het eind van de
toespraak is het effect van de inleiding nagenoeg weggeëbd.
Loopt de spreker met een ondoordachte keuze uit een standaard anekdoteverzameling
het gevaar de luisteraars in verwarring te brengen? De adviseurs stellen dat niet ieder verhaaltje geschikt is om als anekdote te dienen. Naast de eis van bondigheid is de belangrijkste
voorwaarde volgens de adviseurs dat de inhoud relevant moet zijn voor wat er volgt in de
toespraak. Immers, een niet-relevante anekdote kan wellicht wel de aandacht trekken, maar
richt die vervolgens niet op het onderwerp en kan de luisteraar daarmee op het verkeerde
been zetten. En gezien het vitium separatum, onderschreven ook de klassieke auteurs het
belang van een relevante inleiding. In ons kleinschalig experiment blijkt een minder goed
aansluitende inleiding echter hetzelfde soort effect op te leveren als de relevante variant: even
boeiend, begrijpelijk, geloofwaardig en geslaagd. Al te grote kieskeurigheid bij de selectie
van verhaaltjes lijkt dus niet noodzakelijk te zijn.
Nog een opmerking over de veelzijdigheid van de gebruikte onderzoeksmethodes. Door
de anekdote als stijlmiddel in de inleiding van toespraken van verschillende kanten te benaderen, hebben we enerzijds een rijkgeschakeerde beschrijving van het onderzoeksobject
kunnen maken en anderzijds hoopten we dat de, soms inherente, methodologische eigenaardigheden van iedere aspectstudie elkaar enigszins zouden compenseren. De beschreven
ideeën over anekdotes bij twintigste-eeuwse adviseurs zijn van een historische achtergrond
voorzien waardoor het contemporaine aspect in die ideeën verduidelijkt wordt. De opvattingen van de sprekers zelf verscherpen het inzicht in de gebruikswaarde van het stijlmiddel.
De aanvullende analyses van het feitelijke gebruik door de speechschrijvers verkleinen de
afstand tussen opvatting en praktijk. De experimenten ten slotte bevestigen de effectiviteit
van de anekdote als stijlmiddel in de inleiding en nuanceren de kracht ervan voor de gehele
toespraak. Ook lijkt een van gebruiksvoorwaarden minder kritisch dan verwacht.
Leveren onze onderzoekingen direct toepasbare adviezen op voor de spreker, speechschrijver of adviseur? Kan de stap van ons deels historische, deels descriptieve en deels experimentele onderzoek gezet worden naar de prescriptie van een advies? Geïnspireerd op een
metafoor van een navigatiekaart voor zeilers, die Patricia Wright (1987) ooit gebruikte in
een lezing voor formulierontwerpers, kunnen we dit probleem als volgt verduidelijken. Onderzoek maakt intekening van de navigatiekaart mogelijk. Soms op de vierkante millimeter,
soms met schetsmatige streken. De kaartenmaker is geen adviseur, hij draagt geen verantwoordelijkheid voor de route die een zeiler kiest. Het doel van de zeiler is niet dat van de
kaartenmaker. Hij zet zelf zijn koers uit, rekening houdend met weer en wind, en uitgaande
van zijn eigen ervaring, de kwaliteit van de boot en de informatie op de kaart. Deze metafoor maakt de verschillen in taken en doelen duidelijk. Onze studie beschrijft een aantal
essentiële en minder essentiële bakens en stromingen. De studie levert daarmee argumenten
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voor een deel van de ontwerpkeuzes die van belang zijn in de eerste paar minuten van de
toespraak. Beginnen moet de spreker zelf. Een veelzijdig stijlmiddel als de anekdote kan een
prima begin van een toespraak vormen.
Noten
* Met dank aan Toine Braet, Carel Jansen,Wim Blokzijl, de redactie en een anonieme beoordelaar voor hun nuttige
commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Vrij naar: Donald Culrose Peattie. In: J.M. Braude (1992), Complete Speakers and Toastmasters Library. Volume 2
Human Interest Stories. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 2e dr. (G.Van Ekeren, revisor), p27. Er zijn
talrijke anekdote- en citatenverzamelingen beschikbaar voor de ontwerper van speeches.
2 Zie http://www.fordham.edu/halsall/basis/procop-anec.html voor een integrale uitgave van deze tekst. Het
lijkt er echter op dat de echte voorouder van het woord anekdote – de korte vertelling met een clou – ouder
is. De teksten in Hierocles Philogelos lijken wel erg veel op hedendaagse anekdotes en grappen. “een jongeman
met twee hitsige oude vrouwen bij zich zei tot zijn slaven: geef er een te drinken en vrij met de ander. De
vrouwen antwoordden in koor: we hebben geen dorst (47) (Hierocles the Grammarian).
3 Rhetorica ad Alexandrum, Rhetorica van Aristoteles, Rhetorica ad Herennium, en van Cícero: De inventione, De Orator en De Partitione Oratoria. En Institutio Oratoria van Quintilianus.
4 Voor narratio zie: Lausberg par. 410-422, met name 411-414; voor argumentatio zie: Aristoteles Rhetorica 1393
a 25 – 1394 a 18; voor digressio zie: Cicero, De inventione 1.79 en Quintilianus 4.3.
5 De begrippen paradeigma en exemplum kennen een rijke betekenisontwikkeling buiten de welsprekendheid.
“[…] in Rome verschenen verzamelingen exempla, meestal zakelijk gerangschikt, b.v. van Cornelius Nepos.
In de 7de eeuw werden sermoenen voor monniken doorspekt met illustratieve, vooral bijbelse verhalen. In de
12de eeuw werden deze verhaaltjes ook gebruikt in preken voor leken. De bronnen werden stilaan ook profaan, b.v. de Gesta Romanorum en klassieke liefdesverhalen. Tergen het einde van de middeleeuwen werden de
exempelen meer en meer komisch, zodat zij door de Reformatie geweerd werden.” (Van Gorp e.a., 134.).
6 Rhetorica ad Herennium 1.10.
7 Onderzoek suggereert dat anekdotes ook overtuigende eigenschappen kunnen bezitten, in het bijzonder in
vergelijking met statistische informatie (Baesler & Burgoon 1994; Zillman & Brosius 2001). Dit wordt overigens door Hoeken & Van Wijk (1997) genuanceerd. Onderzoek van Hoeken & Hustinx (2003) naar de invloed
van een voorbeeldgeschiedenis in een fondswervingsbrief toont eens te meer aan dat ‘exemplars’, zoals deze
voorbeeldgeschiedenissen worden genoemd, een krachtig effect kunnen hebben. De geschetste casus in anekdotevorm blijkt een sterk effect te sorteren op de beeldvorming van de lezers van de fondswervingsbrief, en vervolgens ook op attitude, intentie en – niet onbelangrijk bij fondswervingsbrieven – op de hoeveelheid geld die
men van plan is te doneren. Aan de moderne speechadviseurs lijkt dergelijk onderzoek voorbij te zijn gegaan.
8 Om het aantal categorieën te beperken zijn grap en anekdote – overigens net als stelling, citaat of vraag aandachtstrekkers – bij dit onderzoek gecombineerd. De waardering voor de combinatie van beide technieken
hoeft niet exact gelijk te zijn aan die voor een van beide afzonderlijk.
9 We vermoeden dat de lage score voor de combinatie grap/anekdote in de vragenlijst mogelijk verklaard kan worden door de grote terughoudendheid die de speechschrijvers hebben ten opzicht van het gebruik van humor. Ze
achten het gebruik van grappen en humor een risicostrategie, belangrijk maar gevaarlijk omdat het gemakkelijk
mis kan lopen.
10 We hanteerden daarbij de inleidingsgrenzen zoals die door schrijver zelf werd aangegeven. Analyse van de
speeches leidt overigens regelmatig tot andere grenzen tussen inleiding en rest van de speech. Voor het aantal
aangetroffen anekdotes hebben deze variaties in grensbepaling geen verschil gemaakt. De betrouwbaarheid van
de tekstanalyse was vergroot door deze afzonderlijk door twee onderzoekers (beide auteurs) uit te laten voeren.
Bij de analyse zijn toekenningsverschillen telkens door discussie beslecht. Een klassieke betrouwbaarheidsanalyse zoals elders in het proefschrift regelmatig is uitgevoerd (Cohens Kappa) is hier achterwege gebleven in
verband met de complexiteit van het materiaal. Wel is gepoogd de controleerbaarheid van de analyse voor de
1

193

Bas Andeweg en Jaap de Jong

11
12

13
14
15

16
17

18

19

lezer zo groot mogelijk te houden door zowel basisteksten als citaten integraal te presenteren in de bijlagen op
de CD bij het proefschrift (zie ook www.deeersteminuten.nl).
De nummering van speeches verwijst naar Bijlage 6 in de dissertatie van Andeweg & De Jong (2004).
Het hanteren van een lossere definitie van de anekdotetechniek zal zeker ook hebben gegolden voor de sprekende professionals, waardoor ook in dat deelonderzoek ruis zal zijn opgetreden bij de interpretatie van de
beschrijving van hun inleidingstechnieken. Het totaal aantal genoemde aandachtstechnieken is echter te gering
om invloed van betekenis te hebben op de resultaten in dat deelonderzoek.
Wel is er allerlei onderzoek naar de waardering van concrete of levendige formuleren in het algemeen boven
abstractere, bijvoorbeeld Sadoski, Goetz & Fritz (1993).
De namen zijn fictief; eventuele overeenkomst met bestaande bedrijfsnamen moet als toevallig worden beschouwd.
Wannet & Gerritsen volgen in grote lijnen de opzet van onze eerste experimenten (meting vlak na de inleiding) en gebruikten een vergelijkbaar meetinstrument. Hun onderzoeksprocedure wijkt echter af: ze gebruiken een ander type toespraak (productpresentatie), de teksten worden schriftelijk aangeboden (afgezien werd
van videopresentatie); ook worden de teksten tegelijk aangeboden, waarna een vergelijking plaats vindt en ten
slotte wordt per opening een vragenlijst ingevuld (in ons geval andersom: eerst oordeel per inleiding en achteraf de vergelijking). Deze afwijkingen bemoeilijken de vergelijking met onze experimenten. Onzes inziens
moeten uitkomsten van onderzoek waar met schriftelijke media gewerkt wordt met enige terughoudendheid
van toepassing worden verklaard voor toespraken.
Zie voor een discussie over de one message fallacy Hunter & Hamilton (1998). Zij schatten overigens de risico’s
van de one message fallacy lager in dan O’Keefe.
Zie voor een bespreking van dit vitium en andere ‘afraadadviezen’ Andeweg & De Jong (2004b). Cicero en
Quintilianus benadrukken dat een inleiding relevant moet zijn voor de daarop volgende inhoud. Zij zijn het
oneens met Aristoteles die stelt dat de inleiding in het geval van een gelegenheidsredevoering los zou kunnen
staan van de redevoering (Aristoteles 3.14.4).
De kwestie of een anekdote relevant of irrelevant is kan pas beoordeeld worden in het licht van een hele toespraak, omdat de rest van de toespraak immers de relevantie van het begin bepaalt. Daarom was een meting
direct na de inleiding niet zinvol.
De gebruikte steekproef is mogelijk onvoldoende groot om een effect van gemiddelde grootte (d=.50) te kunnen signaleren (power=.72; zie voor powerberekeningen Buchner, Erdfelder & Faul (2001)).
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Vermijd de naamwoordstijl!
Over stijladviezen en retorica

1. Inleiding1
Retorisch gebruik van taalmiddelen is
een belangrijk instrument in handen
van professionele schrijvers. Vooral in de
meer persuasieve (voorlichtings)teksten
zijn hier sprekende voorbeelden van te
vinden. Zelfs de alom verguisde naamwoordstijl kan in de handen van geoefende schrijvers ingezet worden voor
strategische doelen. In (1), uit een voorlichtingsfolder, is bijvoorbeeld te zien hoe
de naamwoordstijl gebruikt wordt om redenen van gezichtszorg:
(1)

De kans op het oplopen van aids
via seksueel contact kan sterk worden verkleind door het gebruik
van een condoom.

Samenvatting
Het stijlmiddel dat bekend staat als ‘de naamwoordstijl’ wordt door professionele schrijvers
veelvuldig ingezet voor strategische doeleinden.
In de Nederlandse praktijk van stijladvisering
blijft de retorische kracht van naamwoordstijl
echter sterk onderbelicht. Hierdoor krijgen
beginnende schrijvers en stilisten over een belangrijk domein van professioneel gebruik van
de naamwoordstijl onvoldoende advies. In dit
artikel wordt nagegaan op welke manier de
hantering van het concept ‘stijl’ in de adviesliteratuur deze stand van zaken heeft beïnvloed.
Uiteengezet wordt hoe de benadering van ‘stijl’
heeft bijgedragen aan het ontstaan van een stijl
adviespraktijk die beginnende schrijvers met
name aanspoort de naamwoordstijl te vermijden. In kort bestek komt ten slotte aan de orde
wat de contouren zijn van een aanpak die betere mogelijkheden biedt voor advisering over
het retorisch gebruik van de naamwoordstijl.

Met deze formulering heeft de auteur
van deze zin twee doelen tegelijk bereikt.
Om te beginnen is hij erin geslaagd de
doelgroep niet te direct en te persoonlijk
te confronteren met onaangename zaken.
Daarmee is de ontvankelijkheid van de
doelgroep voor de boodschap in ieder
geval niet negatief beïnvloed. Daarnaast is het hem gelukt rond de inhoudelijke boodschap
een sfeer van algemene wetmatigheid te creëren die bijzonder goed past bij het persuasieve
doel van de folder.
Ook in andere teksttypen dan persuasieve voorlichtingsteksten wordt de naamwoordstijl
voor strategische doeleinden ingezet. Steehouder (1998:110) laat bijvoorbeeld zien dat in
instructieve teksten ondermeer nominaliseringen worden gebruikt bij verwijzingen naar de
mogelijkheid dat de gebruiker foutieve, eventueel ‘domme’ handelingen zal gaan uitvoeren.
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In gevallen als (2), bijvoorbeeld, maskeren de nominaliseringen de betrokkenheid van de
gebruiker bij onverantwoord gedrag:
(2)

Het incorrecte gebruik van oplaadapparaten, of het gebruik van andere oplaadapparaten, kan uw telefoon beschadigen.

In de Nederlandse praktijk van stijladvisering is echter weinig te vinden dat de beginnende
schrijvers en stilisten kan helpen met het hanteren van de retorische kracht van de naamwoordstijl. Beginnende schrijvers worden daarmee niet ingewijd in een belangrijk deel van
het professionele domein. Bovendien worden de negatieve kanten van de naamwoordstijl
niet of nauwelijks besproken in termen van gemiste retorische kansen. Beginnende schrijvers krijgen hierdoor onvoldoende informatie over de redenen waarom het gebruik van
naamwoordstijl in (3) retorisch gezien juist weer niet effectief is.
(3)

Bij het besluit genomen door de burgemeester, is mijn cliënt niet gevraagd om zijn
zienswijze naar voren te brengen, hij had gehoord moeten worden op grond van art.
4.7 en 4.8 Awb. Het naar voren brengen van de zienswijze door mijn cliënt, zou mogelijk
een impact kunnen hebben op de beslissing die genomen zou worden.

Geoefende schrijvers formuleren zoiets anders, bijvoorbeeld als (4):
(4)

Bij het besluit genomen door de burgemeester, is mijn cliënt niet gevraagd om zijn
zienswijze naar voren te brengen, hij had gehoord moeten worden op grond van art.
4.7 en 4.8 Awb. Als mijn cliënt zijn zienswijze naar voren had kunnen brengen, zou dat
mogelijk een impact kunnen hebben op de beslissing die genomen zou worden.

Met de keuze voor een werkwoordelijke formulering bereiken zij dat de kern van de bewering duidelijker voor het voetlicht komt. De inhoudelijke informatie is opgenomen in een
‘als…dan’- constructie en speelt daardoor een expliciete rol in het betoog van de schrijver
dat zijn of haar cliënt ten onrechte niet heeft mogen spreken.
Waarom wordt er in de stijladvisering zo weinig aandacht besteed aan de retorische mogelijkheden van de naamwoordstijl?2 Dat heeft zonder twijfel te maken met de algemene
positie van retorica in Nederland, en met het feit dat de stijladvisering is geworteld in tekstgenres waar zuivere ‘informatie-overdracht’ centraal staat, zoals beroepsgerichte en wetenschappelijke rapportages. In deze bijdrage wil ik nagaan wat de rol is van een andere factor:
de manier waarop het concept ‘stijl’ in de advisering wordt gehanteerd. Allereerst ga ik in op
de manier waarop stijladviezen, in essentie adviezen over formuleringen en hun effecten, in
de Nederlandse adviespraktijk worden benaderd. Ik zal daarbij de meest gehanteerde aanpak
vergelijken met een andere, veel minder gehanteerde, benadering. Daarna komt aan de hand
van de advisering over naamwoordstijl aan de orde hoe de retorische mogelijkheden van dit
taalmiddel in het gedrang zijn gekomen, en hoe het heeft kunnen gebeuren dat de essentie
van de advisering over de naamwoordstijl, in weerwil van (1) en (2), kan worden samengevat met de bekende kreet ‘vermijd de naamwoordstijl’. Ik besluit met een korte verkenning
van een aanpak die mogelijkheden biedt voor advisering over het retorisch gebruik van de
naamwoordstijl.
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2. Stijl, stijlanalyse en stijladvisering
Hoe het begrip ‘stijl’ precies gedefinieerd zou moeten worden, weet eigenlijk niemand.3
Desalniettemin wordt de term veelvuldig gebruikt om allerlei vormen van taalgebruik te
benoemen. Het kan dan gaan om bepaalde genres (journalistieke stijl, instructieve stijl), een
bepaald medium (de stijl van De Volkskrant) of bepaalde personen of groepen van personen
(de stijl van Theodor Holman, ambtenarenstijl).Wanneer er specifieke analytische uitspraken
gedaan worden over het karakter van deze stijlen gebeurt dat vaak in de vorm van algemene
uitspraken over teksten, auteurs of groepen teksten, al dan niet tegenover andere (groepen
van) teksten of auteurs. Meestal gebeurt dit op basis van frequentiemetingen van het voorkomen van (combinaties van) kenmerken in het werk van een auteur, of in een bepaalde verzameling teksten. Op deze manier is het mogelijk om iets te zeggen over de stijl van de ene
krant tegenover die van de andere krant, of over de stijl van nieuwsberichten tegenover die
van achtergrondverhalen. Deze uitspraken worden gedaan op basis van analyses van uitsluitend vormelijke kenmerken, zoals complexiteit van zinnen, aantal bijvoeglijke naamwoorden
e.d.. Bekend is het geval van de Italiaanse computer die zonder ‘kennis’ van het Nederlands
kon vaststellen dat de boeken van Marek van der Jagt en Arnon Grunberg door dezelfde
schrijver geschreven moeten zijn.
Tegenover deze vormelijke benadering van ‘stijl’ staat een aanpak die in de analyse stijl
juist verbindt aan inhoud. Stijl wordt benaderd als de keuze die een schrijver maakt (gemaakt
heeft) uit mogelijke formuleringen om een bepaalde inhoud vorm te geven. Die keuze heeft
betrekking op woorden, zinsbouw en structuur en wordt mede bepaald door onderwerp,
doel, publiek en genre, maar belangrijk is dat de inhoud altijd bij de beschouwing betrokken
wordt. Iedere koppeling van een bepaalde inhoud aan een bepaald stukje van de taalvorm
brengt op deze manier ‘stijl’ te weeg. In deze opvatting van stijl zijn de taalmiddelen het
vertrekpunt van de analyse: ze hebben vanuit hun eigenschappen als taalvorm (constructie)
bepaalde stilistische effecten die gegeven een bepaalde combinatie met inhoud een bepaalde
‘stijl’ opleveren. Uiteraard is het ook in deze benadering mogelijk om algemene uitspraken te
doen. Het zullen dan wel altijd algemene uitspraken zijn over de manier waarop keuzes voor
combinaties van vorm en inhoud gemaakt zijn; in de analyse wordt steeds een verband gelegd
tussen kenmerkende aspecten van taalgebruik en kenmerkende aspecten van de inhoud van
de tekst. Een typerende uitspraak binnen deze benadering is bijvoorbeeld de constatering in
Van Leuvensteijn en Wattel (2002) dat een kenmerkend onderdeel van de stijl in Vondels toneelstuk Jeptha is, dat in clausen met korte hoofdzinnen felle gemoedsbewegingen worden
weergegeven, terwijl in clausen met lange hoofdzinnen redelijkheid en verstandelijk overleg
domineert. Een ander voorbeeld is Anbeek en Verhagen (2001). Hier worden vanuit een iets
andere invalshoek uitspraken gedaan over de stijl van Voskuils Het Bureau, door een analyse te
maken van het type taalmiddelen dat gecombineerd wordt met subjectieve kwalificaties.
Wie in stijladviesboeken nagaat op welke manier het concept ‘stijl’ besproken wordt, ziet
deze beide benaderingen terug, maar op verschillende plaatsen. In algemene, vaak inleidende
paragrafen of hoofdstukken over stijl wordt stijl meestal omschreven als een combinatie van
vorm en inhoud: als manier van formuleren, of als keuzes die een schrijver gaat maken om zijn
gedachten vorm te geven. Maar bij de concrete advisering gaat men uit van een stijlconcept
dat de vorm heeft van een algemene uitspraak over de karakteristiek van teksten, zonder dat
daarbij een relatie met de inhoud wordt gelegd. Uiteraard gaat het bij de advisering dan niet
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om een uitspraak over een bestaande tekst, maar over het karakter waaraan de tekst als geheel
moet gaan voldoen. Stijl wordt gepresenteerd in termen van een desideratum, een uiteindelijk
resultaat dat de schrijver na afloop voor zijn of haar tekst behaald moet hebben.
Met deze benadering functioneren de concrete taalmiddelen (en hun effecten) niet zozeer
als uitgangspunt of vertrekpunt van de advisering, maar in de eerste plaats als talige invulling van het stilistische totaalconcept. Dit totaalconcept heeft de verschijningsvorm van een
stijldeugd, waaraan de tekst dus in zijn algemeenheid moet gaan voldoen. In de Nederlandse
traditie zijn dan aan de orde de stijldeugden ‘correct’, ‘begrijpelijk’, ‘duidelijk’, ‘levendig’ of
‘aantrekkelijk’.4 Heeft de stijladviseur het stijlconcept eenmaal gepresenteerd, dan wordt dat
vervolgens opgebroken in taalmiddelen die met elkaar dat concept zullen realiseren. De stijladviseur draagt voor de lezer als het ware taalmiddelen aan die zullen helpen bij het totstandkomen van een ‘heldere’, ‘begrijpelijke’ of ‘aantrekkelijke’ stijl.Vaak gebeurt deze opdeling van
een stijlconcept in taalmiddelen eerst nog via een tussenstap van subconcepten. Een voorbeeld:
voor het bereiken van een ‘begrijpelijke’ tekst zijn er volgens Renkema (1989) op het gebied
van de stijl een aantal subconcepten van belang: eenvoud, nauwkeurigheid, bondigheid en levendigheid. De concrete taalmiddelen worden vervolgens gerubriceerd als invulling van een
van deze subconcepten. Een ander voorbeeld: in Burger en De Jong (1997) wordt het stijlconcept ‘aantrekkelijkheid’ eerst onderverdeeld in de subconcepten concreetheid, beeldendheid,
menselijkheid, duidelijkheid en bondigheid. Vergelijkbaar is de aanpak in de diverse drukken
van Leren Communiceren (vgl. Steehouder e.a. 1984, 1992, 1999).Voor een communicatief doelmatige stijlkeuze noemt Steehouder 1992 bijvoorbeeld twee stijldeugden waaraan formuleringen moeten voldoen: begrijpelijkheid en passendheid. In dat kader wordt een groepering
in 6 stijldimensies opgesteld (uiterlijke structuur, moeilijkheid, exactheid, informatiedichtheid,
levendigheid, afstandelijkheid en correctheid). De diverse taalmiddelen (tekstkenmerken) worden gegroepeerd onder de dimensies waar ze ‘primair’ en eventueel ‘secundair’ bijhoren.
De groepering van taalmiddelen onder de vlag van een stijldeugd heeft een belangrijk
gevolg voor de presentatie van de eigenschappen van dat taalmiddel. Onvermijdelijk komt de
nadruk te liggen op die eigenschap die de groepering van het taalmiddel onder een bepaalde
stijldeugd het meest rechtvaardigt. Andere eigenschappen van het taalmiddel, die veel minder logisch horen bij de overkoepelende stijldeugd, zullen onderbelicht blijven en daarmee
wordt de gebruikswaarde van een taalmiddel in de advisering vernauwd tot alleen die waarde
die bijdraagt aan het tot stand komen van een bepaalde stijldeugd. Een complicerende factor
is dan bovendien, dat de relatie tussen de overkoepelende stijldeugd en de taalmiddelen die
bijdragen tot de totstandkoming ervan negatief geformuleerd wordt. Stijldeugden als ‘begrijpelijkheid’ en ‘aantrekkelijkheid’ worden door de meeste adviseurs behandeld als diamanten
die gaan glanzen als het nodige vuil is verwijderd. Dat wil zeggen, ze worden bereikt via het
vermijden of verwijderen van een aantal taalmiddelen. De gekozen stijldeugd wordt dus met
name opgebroken in taalmiddelen die door hun afwezigheid het beoogde stilistische ideaal
tot stand brengen. Kenmerkend voor de stijladvisering in Nederland zijn dan ook adviezen
als ‘vermijd de lijdende vorm’, ‘vermijd dubbele ontkenningen’, ‘vermijd de tangconstructie’, en ‘vermijd de naamwoordstijl’. De aanpak van de stijladvisering resulteert met andere
woorden niet alleen in een concentratie op een bepaalde eigenschap van een taalmiddel, met
uitsluiting van andere. Ook komt de nadruk te liggen op een negatieve eigenschap, of op zijn
minst de negatieve aspecten van zo’n eigenschap. De opsomming van taalmiddelen die een
rol spelen bij het bereiken van een bepaalde stijldeugd heeft dus heel vaak het karakter van
een opsomming van taalmiddelen die bedreigend zijn voor die stijldeugd.
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Als de stijldeugd bepaalt welke eigenschap van individuele taalmiddelen wordt benadrukt, en welke eigenschappen buiten het brandpunt van de aandacht blijven, is de identiteit
van de stijldeugden zelf van groot belang. Het feit dat de stijladvisering in Nederland met
name uitgaat van de stijldeugden ‘correctheid’, ‘begrijpelijkheid’ of ‘duidelijkheid’ en ‘levendigheid’ danwel ‘aantrekkelijkheid’ (en niet van, bijvoorbeeld, overtuigingskracht) heeft
daarmee bijna buitenproportionele gevolgen voor de advisering over de stilistische mogelijkheden van individuele taalmiddelen. Dat deze stijldeugden prominent zijn is overigens
bijna altijd een zaak van culturele of politieke factoren. Zo wordt de aandacht voor de stijldeugd ‘begrijpelijkheid’ in de jaren zeventig van de vorige eeuw wel in verband gebracht
met de democratiseringsgolf uit die tijd; met name overheidsteksten moesten voor iedereen
begrijpelijk zijn.5 Niet alleen in Nederland is dat zo. Het feit dat Amerikaanse stijladviseurs
traditioneel sterk pleiten voor een sobere, onopgesmukte stijl wordt vaak in verband gebracht met het verlangen van Amerikanen om zich ook in hun taalgebruik los te maken van
de Engelsen, en hun (naar Amerikaans oordeel) door bureaucratie en Franse woorden overwoekerde teksten.6 In paragraaf 3 zal ik schetsen wat de prominente positie van de stijldeugden begrijpelijkheid (duidelijkheid) en levendigheid (aantrekkelijkheid), in samenhang met
de manier waarop de stijladvisering in overwegende mate wordt aangepakt, voor gevolgen
heeft gehad voor de benadering van het fenomeen naamwoordstijl.
3. Naamwoordstijl en stijldeugden
‘Naamwoordstijl’ (ook wel: ‘naamwoordelijke stijl’) als begrip doet met Veering (1969) zijn
intrede in de Nederlandse stijladvisering. Eerder (Veering 1962) bespreekt Veering in het
kader van de stijladvisering aan ambtenaren twee problemen rond ‘de onbepaalde wijs als
zelfstandig naamwoord’ in rapporten7. De eerste is het ontbreken van persoon en actie, wat
op zichzelf kan leiden tot een ‘kille, zakelijke onbepaaldheid’ in rapporten. Het tweede probleem ontstaat als om de gesubstantiveerde infinitieven heen ook bijwoorden en andere
voorwerpen gezet worden. Volgens Veering ontstaat in dat geval gevaar voor ‘verstarring’
(Veering 1962:102). Zijn voorbeeld:
(5)

Het hier plaatsen van rijwielen is verboden

Deze verstarring treedt met name op in die gevallen waar gesubstantiveerde infinitiefconstructies in de plaats komen van werkwoorden die bewegingen, daden en gebeurtenissen
omschrijven. Dit bezwaar geldt overigens evenzeer voor ‘gewone’ zelfstandig naamwoorden
waarin acties en gebeurtenissen op die manier worden geneutraliseerd:
(6)

De berekening van de gevraagde waarden vindt plaats door hem.

Veering behandelt beide aandachtspunten rond zelfstandig naamwoorden, en dan met name
substantiveringen en afleidingen, vanuit een doelstelling van praktische taalverzorging voor
schrijvers in de administratieve beroepen. Ook de literatuuropgave wijst op deze praktische
oriëntatie; er zijn verwijzingen naar publicaties van klassieke taalverzorgers als Damsteegt,
Diemer en Kapp8.
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Als Veering het fenomeen naamwoordstijl (‘naamwoordelijke stijl’) introduceert (1969),
is de eerder gesignaleerde problematiek rond zelfstandig naamwoorden uitgedijd tot een
problematiek rond een conglomeraat van verschijnselen. Dat mag blijken uit de volgende
voorbeelden van naamwoordelijke stijl (Veering 1969:53):
(7)

Betreffende de instellingen voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, werd
de nadruk gelegd op de dubbele rol van nationale ontwikkelingsbanken, namelijk
als katalysator bij het aantrekken van buitenlandse beleggingen en als middel voor
de ontwikkeling van kapitaalmarkten ter versnelling van het tempo van particuliere
kapitaalvorming in eigen land.[…]

(8)

De door de boorploegen te verrichten boringen moeten ten dele worden beschouwd
als behorende tot het onderzoek, namelijk verkenning van de ondergrond mede ten
behoeve van de interpretatie van de uitkomsten van de geo-elektrische metingen, het
inrichten van putten voor het waarnemen van stijghoogten van het grondwater en
het nemen van monsters van het grondwater.

Bij (7) en (8) zijn niet alleen zelfstandig naamwoord(groep)en betrokken, maar ook ‘lege’
werkwoorden, ingewikkelde voorzetselketens, voorzetseluitdrukkingen, deelwoorden (behorende), nominale tangconstructies en verbonominale constructies (de nadruk gelegd). Veerings
analyse van de aard van naamwoordstijl concentreert zich op de verhouding tussen vervoegde werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Die is uit balans: veel te veel naamwoorden in verhouding tot de werkwoorden, terwijl de werkwoorden ook nog eens weinig
expressief zijn. Hij beschrijft het resultaat met termen als ‘overwoekering’ van de zin door
naamwoorden en een ‘algehele verslapping aan uitdrukkingswaarde’. Met die terminologie
laat hij merken dat hij goede nota genomen heeft van het gedachtegoed in die kringen in
de taalverzorging waar taalkritiek al snel wordt verbonden met kultuurkritiek. Veering is
op zichzelf genomen gewend flinke afstand te nemen van dit soort taalverzorging. In 1966
levert hij bijvoorbeeld een zeer kritische bespreking van Korn (1959): ‘[…] de (voor Korn)
verwerpelijke verschijnselen van onze tijd zijn er niet doordat er bepaalde taalvormen bestaan en gebruikt worden. Met andere woorden: massificatie, praalzucht, neiging tot kleurloosheid, nivellering, daling van cultuurpeil enz. zijn van andere oorsprong dan bepaalde (althans voor Korn) verwerpelijke verschijnselen als: substantivering van infinitief, gebruik van
vreemde woorden, woekering van ondoorzichtige samenstellingen”. (Veering 1966:30).
Het fenomeen naamwoordstijl wordt door de gebruikte terminologie desalniettemin vanaf
de introductie enigszins beladen met deze morele component.Te meer daar Veering de voorbeelden die hij van naamwoordstijl geeft omlijst met Engelse voorbeelden van hetzelfde
fenomeen, uit de koker van Orwell 9. Orwell behoort nadrukkelijk tot degenen die vanuit
culturele en vooral politieke motieven bepaalde taalverschijnselen afkeuren. Zijn oppositie
tegen versluierend taalgebruik (als in de voorbeelden 7 en 8) is dan ook van politieke aard;
een heldere stijl is voor Orwell vooral een morele imperatief.
Belangrijk is, dat met deze enigszins moreel getinte presentatie van het fenomeen naamwoordstijl een bijzonder breed taalmiddel zijn intrede doet. In de stijladvisering na Veering (1969) zijn alle bovengenoemde verschijnselen terug te vinden in de omschrijving van
naamwoordstijl. De breedheid blijkt ook uit de manier waarop het fenomeen wordt gedefinieerd. De meest gangbare definiëringen concentreren zich in het voetspoor van Veering
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(1969) op de wanverhouding tussen naamwoorden en werkwoorden, of op het proces van
nominaliseren zelf: als er een omzetting van een werkwoord naar een naamwoord heeft
plaatsgevonden is er sprake van naamwoordstijl. Definiëringen die de relatie met andere
verschijnselen (de aanwezigheid van ‘lege’ werkwoorden, ingewikkelde voorzetselketens,
verbonominale constructies etc.) stipuleren zijn er in de adviesliteratuur ook. Een speciale
plaats hebben de stijladviseurs die naamwoordstijl definiëren als een stijl waarbij de handeling van de zin in het zelfstandig naamwoord zit en niet in het werkwoord, waar het zou
horen. Daarmee concentreren ze zich op een specifiek gevolg van de wanverhouding tussen
naamwoorden en werkwoorden in een zin.
Naamwoordstijl is met andere woorden een verzamelterm voor allerlei talige fenomenen die te maken hebben met zelfstandig naamwoorden (nominaliseringen), en de combinaties die deze kunnen aangaan met voorzetsels, attributieve bepalingen en werkwoorden.
Dat brengt met zich mee dat er veel verschillende eigenschappen, en daarmee ook veel
mogelijke stilistische effecten, verbonden zijn aan naamwoordstijl. Een vergelijking van de
volgende gevallen die in de stijladviesliteratuur als ‘naamwoordstijl’ gelden kan dit nog verduidelijken:
(9)	Tot slot wil ik er op wijzen dat door deze ambtenaren een nauwlettend volgen plaatsvindt
van de actuele ontwikkelingen.
(10) Zij waren gekomen tot de constatering van hun in bijna alle kwesties aanwezige overeenstemming.
(11) Onze doelstelling is handhaving in de eredivisie.
(12) Dit is bepalend voor het verdere verloop van het genezingsproces.
In (9) zullen stilistische effecten vooral te maken hebben met het gegeven dat een omslachtige omschrijving van een actie (waarbij de ‘echte’ actie in een zelfstandig naamwoord is terechtgekomen) met behulp van voorzetsels verder is gelardeerd met twee nadere bepalingen
waarin ondermeer de actor ten tonele wordt gevoerd. In (10) is essentieel dat met behulp
van voorzetsels een zware zelfstandig naamwoordgroep is ontstaan waarin bovendien een
nominale tangconstructie figureert. In (11) en (12) zullen stilistische effecten vooral voortkomen uit de omslachtigheid zonder meer (12) en met het volledig ontbreken van een actor
in de zin (11).
Wat gebeurt er nu met de advisering over naamwoordstijl in de onder paragraaf 2 geschetste ‘top-down’-benadering van de stijladvisering? Met name in de jaren zeventig van
de vorige eeuw10 is de overkoepelende stijldeugd ‘begrijpelijkheid’ (of ook wel: ‘duidelijkheid’) het toonaangevende stijlconcept. Binnen het bestek van deze stijldeugd wordt de
naamwoordstijl vooral ingedeeld op basis van de eigenschap Abstract. Deze eigenschap kan
de basis zijn voor het ontstaan van onduidelijkheid, zoals in Gerritsen (2001) bijvoorbeeld
wordt betoogd. Als bedreiger van de duidelijkheid wordt de naamwoordstijl hier samen met
de tangconstructie, zinnen met een lange aanloop en de lijdende vorm tot één categorie
verschijnselen gerekend. De naamwoordstijl kan ook als bedreiging van de begrijpelijkheid worden opgevoerd omdat de taalvorm moeilijk te verwerken is. Ook voor dit oordeel
is de eigenschap Abstract de basis, zoals valt af te lezen uit bijvoorbeeld Lamers (1989a) en
(1989b). In deze publicaties wordt de naamwoordstijl gepresenteerd als een verschijnsel dat
net als de lijdende vorm en het woordje ‘men’ de handelende persoon niet of nauwelijks
zichtbaar maakt, en door deze ‘abstractheid’ het verwerken van de zin bemoeilijkt. Eveneens
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op basis van de eigenschap Abstract wordt de naamwoordstijl in de stijladvisering in Hendrickx en Van der Spek (1993) geplaatst in een wat ander groepje moeilijk te verwerken taalvormen. Als vergelijkbare verschijnselen gelden hier de lijdende vorm, modale bepalingen
en abstracte woorden11.
De behandeling van de stilistische effecten van de naamwoordstijl (beter: de wijze waarop de effecten van naamwoordstijl een goede, begrijpelijke stijl bedreigen) komt hiermee
sterk in het teken van de (negatief te duiden) eigenschap Abstractheid te staan. Als andere eigenschappen of anderssoortige effecten worden genoemd, gebeurt dat in de context van neveneffecten en uitzonderingen (meestal: gevallen van goed gebruik). Gerritsen (2001) noemt
bijvoorbeeld niet direct aan de opgevoerde Abstractheid gerelateerde extra effecten als ‘onaantrekkelijk’, ‘indirect’, en stelt dat naamwoordstijl wel goede diensten doet als er vaktermen nodig zijn. Huigen (2003) noemt in de marge een neveneffect als ‘minder levendig’.
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw neemt de aandacht voor de stijldeugd ‘levendigheid’, of ‘aantrekkelijkheid’ toe 12. In veel publicaties wordt de naamwoordstijl dan ook gegroepeerd bij verschijnselen die levendigheid bevorderen of (met name)
bedreigen. In sommige gevallen gebeurt dat op basis van dezelfde eigenschap Abstract, die
in het geval van Van der Horst (1996) bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor een classificatie
onder zowel ‘begrijpelijkheid’ als ‘levendigheid’. In Nederhoed (1981) krijgt naamwoordstijl
op basis van deze eigenschap samen met de lijdende vorm en ‘zinsdeelvolgorde’ een plaats bij
die factoren die de aantrekkelijkheid van zinsbouw bedreigen. In veel gevallen worden er nu
ook ander eigenschappen van naamwoordstijl benadrukt. Bij Verhoeven en Wekking (1991)
speelt naamwoordstijl bijvoorbeeld op basis van de eigenschap Eentonigheid een negatieve
rol bij het bereiken van de stijldeugd ‘aantrekkelijkheid’. Renkema (1989, 2002) rubriceert
naamwoordstijl onder het substijlconcept ‘levendig’ (1989) of ‘aantrekkelijk’13 (2002) op basis van de eigenschap Saai en Droog (1989) of Saai (2002). Droogheid is ook de eigenschap
op basis waarvan de naamwoordstijl in Steehouder e.a. 1992 en 1999 wordt ingedeeld op de
dimensie Levendigheid.
Bij de stijladvisering onder de stijldeugd ‘levendigheid’ of ‘aantrekkelijkheid’ worden de
eigenschappen van naamwoordstijl dus vooral vernauwd tot de eigenschap Saai, Droog en in
mindere mate tot Abstract. Andere effecten worden ook hier wel vermeld (genoemd worden
bijvoorbeeld effecten als ‘overladen’, ‘irritant’, ‘overdreven plechtstatig’ of ‘wijdlopig’) maar
hebben niet meer dan een bijrol. Vermeldingen van goed gebruik van de naamwoordstijl
blijven evenmin achterwege, maar krijgen de status van uitzondering. Een paar voorbeelden
van zulke uitzonderingen: als het abstracte effect passend is in de tekst hoeft naamwoordstijl
niet vermeden te worden. Dat geldt ook als de personen die de actie uitvoeren niet belangrijk zijn en dus ook niet genoemd hoeven te worden, als een omschrijving met een nominalisering beknopter is, of het gebruik minder overvloedig is.
Zoals blijkt uit bovenstaande opsomming is er in de categorie uitzonderingen in principe
plaats voor effecten die niet direct volgen uit de eigenschappen Abstract, Eentonig, Saai of
Droog. Toch is er ook in deze categorie zelden plaats voor aspecten van retorisch gebruik.
Dat geldt zelfs voor publicaties waarin noties van overtuigingskracht wel degelijk op de een
of andere manier aan de orde komen. Voorzover ik kan overzien is dat laatste het geval in
Drop en De Vries (1977), Lamers (1989a) en (1989b), Gillaerts en Heynderickx (1999) en
bij uitstek in Burger en De Jong (1997). Tot besluit van deze paragraaf laat ik zien hoe de
naamwoordstijl in deze publicaties wordt gepresenteerd.
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In Drop en De Vries (1977) wordt uitgegaan van de stijldeugden duidelijkheid, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid. Hoewel de echte betrouwbaarheid uiteraard grotendeels
in de inhoud zit, kan de formulering de geloofwaardigheid van de schrijver aanmerkelijk
beïnvloeden – en daarmee het oordeel over de betrouwbaarheid van een stuk, aldus Drop
en De Vries. Het geloofwaardigheidsaspect komt echter niet terug in de behandeling van de
naamwoordstijl; de naamwoordstijl wordt gegroepeerd onder de stijldeugden levendigheid
en duidelijkheid, wat er toe leidt dat de eigenschap van Algemene Ondoorzichtigheid en
Abstractheid (door de versluiering van relaties in de zin, en met name het wegvallen van de
handelende persoon) centraal gesteld wordt. Lamers (1989a), een publicatie die zich richt
op adviezen voor het schrijven van beleidsteksten, ziet begrijpelijkheid (het voorkomen van
moeilijkheid) als eerste voorwaarde voor geloofwaardigheid. Hierdoor wordt bij de behandeling van naamwoordstijl het accent uitsluitend gelegd op de bedreiging die deze constructie vormt voor de begrijpelijkheid (op basis van de eigenschap Abstract). Precies dezelfde
analyse van de naamwoordstijl wordt gegeven in Lamers (1989b), dat adviezen beoogt te
geven voor het schrijven van PR- en reclameteksten.
Ook Gillaerts en Heynderickx (1999) legt een relatie tussen begrijpelijkheid en ‘aanvaardbaarheid en retorica’: ‘wie zijn tekst reviseert, doet dat niet alleen met het oog op
een correcte tekst. Hij wil ook dat zijn tekst voor de lezer begrijpelijk is. Dat is veeleer
een stilistische aangelegenheid dan een zaak van correct of verkeerd, eerder een zaak van
aanvaardbaarheid en retorica dan van spelling en woordzuiverheid en van grammaticaliteit.
(1999:127). ‘Retorica’ wordt als factor echter niet verder in relatie gebracht met de effecten
van naamwoordstijl. ‘Nominale stijl’, opgevat als grote hoeveelheid nominaliseringen, wordt
behandeld in het bestek van de stijldeugd aantrekkelijkheid, op basis van de eigenschap Statisch. Alleen in de algemene context van de ambtelijke stijl worden nominaliseringen opgevoerd als onderdeel van ‘imponeergedrag, statustaal die deskundigheid moet suggereren’
(1999:136), maar er worden hier geen relaties met eigenschappen van nominaliseringen of
naamwoordstijl gelegd.
Aspecten van overtuigingskracht (vooral: geloofwaardigheid) werken in de tot dusver
besproken publicaties dus niet verder door in de behandeling van naamwoordstijl, en dus
ook niet in de behandeling van mogelijke uitzonderingen op het devies ‘vermijd de naamwoordstijl’. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de toch al weinig prominente status van
deze aspecten in het geheel. In Burger en De Jong (1997) is de relatie tussen stijl en overtuigingskracht nadrukkelijker. Net als veel andere modernere stijladviseurs hanteren Burger en
De Jong de stijldeugd aantrekkelijkheid als uitgangspunt voor hun adviezen, maar bijzonder
is dat ze deze stijldeugd niet opvoeren met het oog op de prettige leesbaarheid van teksten,
dus in het kader van ‘leesgemak’, maar in het kader van het achterliggende doel van overtuigen. Met deze doelstelling alleen al hebben Burger en De Jong een eigen plaats in de Nederlandse stijladviesliteratuur14. Burger en De Jong wijken echter voor het overige niet af van de
gebruikelijke opzet en delen het overkoepelende stijlconcept op in subconcepten, om daar
vervolgens de bijbehorende taalmiddelen bij te geven. De stijldeugd aantrekkelijkheid wordt
opgedeeld in de subconcepten concreetheid, beeldendheid, menselijkheid, duidelijkheid en
bondigheid. Naamwoordstijl wordt niet geclusterd onder de concepten duidelijkheid of
bondigheid, maar komt aan de orde binnen het bestek van het subconcept ‘concreetheid’,
en speelt zo een rol als een taalmiddel dat te maken heeft met het verschil tussen abstract en
concreet. Concreet is, net als bij veel andere stijladviseurs, een stijldeugd die erop gericht is
dat er teksten ontstaan waarbij de lezers zich iets kunnen voorstellen. Bijzonder aan Burger
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en De Jong (1997) is, dat dit adagium wordt uitgewerkt door het verschil tussen vertellen
en vertonen gelijk te stellen aan het verschil tussen iets zeggen en iets laten zien, en tussen iets
beweren en iets bewijzen (Burger en De Jong 1997: 63)15. Concreetheid in de betekenis van
voorstelbaarheid is in de visie van Burger en De Jong een kwaliteit die nodig is om een
bewering te ondersteunen: ‘Wat u schrijft is overtuigender naarmate de lezer zich er meer
bij kan voorstellen. Gebruik daarom concrete, specifieke en duidelijke woorden’ (1997:63).
Concrete mededelingen zijn dan ook het beste middel om lezers van algemene uitspraken
te overtuigen (Burger en De Jong 1997:65). Algemene uitspraken moet je waarmaken met
concrete details16, en op deze manier staat ‘vertonen’ in dienst van de bewijskracht.
In deze benadering wordt de naamwoordstijl, uiteraard juist als een bedreiging voor concreetheid, gegroepeerd tussen allerlei concretiseringstechnieken. Genoemd worden technieken als ‘laat de feiten voor zichzelf spreken’, ‘wees specifiek’,‘vertoon met veelzeggende
details’,‘maak rake beschrijvingen’, ‘schrijf filmisch’, ‘prikkel alle zintuigen’, ‘geef voorbeelden’, ‘gebruik opsommingen’,‘verlevendig door personificatie’, ‘maak het verleden actueel
met de tegenwoordige tijd’, ‘bewijs het met cijfers’, en ‘presenteer cijfers met de menselijke
maat’ (Burger en De Jong 1997:66). Naamwoordstijl bevindt zich hiermee in het gezelschap
van duidelijk anderssoortige middelen dan de lijdende vorm, modale bepalingen of ‘zinsdeelvolgorde’. Desalniettemin benadrukken Burger en De Jong een al bekende eigenschap
van naamwoordstijl: Abstractheid. Deze eigenschap staat centraal in verband met het feit dat
de uitvoerders van de handeling niet worden genoemd (zij zijn dus een belangrijk concreet
element) of op een minder prominente positie geplaatst zijn.
De keuze voor een behandeling van de naamwoordstijl als (negatieve) invulling van het
subconcept concreetheid (onder de stijldeugd aantrekkelijkheid) leidt dus met andere woorden ook hier tot een voorstelling van zaken waarin de naamwoordstijl wordt vastgepind op
de eigenschap Abstract. Ook hier krijgen andere eigenschappen de status van bijzondere
gevallen. Zo wordt gesteld dat het abstracte karakter van naamwoordstijl ook kan zorgen
voor een nodeloos vage of zwaarwichtige zin, met name bij overvol, overladen gebruik. De
aandacht voor de rol van concreetheid in het overtuigingsproces heeft er echter wel toe
geleid dat de uitzonderingsgevallen van ‘goed gebruik’ meer dan in andere publicaties van
retorische aard zijn. Burger en de Jong bespreken bijvoorbeeld het effect dat handelingen
via gebruik van naamwoordstijl een algemeen, wetenschappelijk tintje kunnen krijgen, of
de status van algemene waarheid.Verder attenderen ze hun lezers op een mogelijk effect van
strategische veralgemening. Met naamwoordstijl kan bovendien, aldus Burger en De Jong,
voorkomen worden dat een zin een wat al te beschuldigend karakter krijgt.
Maar hoewel de naamwoordstijl door de bijzondere invulling van het concept ‘concreet’
wordt gegroepeerd in het gezelschap van heel andere taalmiddelen dan onder de stijldeugden begrijpelijkheid en (in mindere mate) ‘gewone’ aantrekkelijkheid, functioneert ook hier
de naamwoordstijl primair als een middel dat de concreetheid, en daarmee in dit geval de
overtuigingskracht, bedreigt. Dit als gevolg van de overheersende eigenschap Abstract.
4. Naamwoordstijl en retorica
Aan de hand van de advisering over naamwoordstijl heb ik aannemelijk proberen te maken
dat de overheersende benadering van stijladvisering niet gunstig uitwerkt voor beginnende
schrijvers die zich willen oriënteren op het retorisch gebruik van naamwoordstijl. Doordat
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een overheersende stijldeugd als desideratum voor de tekst in zijn geheel wordt gesteld, en
concrete taalmiddelen als de naamwoordstijl geclusterd worden onder de vlag van deze stijldeugd (of een substijldeugd), wordt de identiteit van zo’n middel gemakkelijk verengd tot
die eigenschap die als grond voor de toedeling in een bepaald cluster wordt gezien. Door
het karakter van de stijldeugden die in Nederland de boventoon voeren, en door de benadering van deze stijldeugden als idealen die bereikt kunnen worden als belemmerende
factoren worden weggenomen, raakt de identiteit van naamwoordstijl meer dan wenselijk is
teruggebracht tot negatieve eigenschappen als Abstract en Saai, ook in die schaarse gevallen
waarin aantrekkelijkheid of begrijpelijkheid in enigerlei relatie worden gebracht met overtuigingskracht. Dit resulteert in de situatie dat retorisch gebruik van naamwoordstijl in de
stijladvisering niet wordt gethematiseerd en sterk onderbelicht blijft. Hierdoor blijft er een
kloof tussen het actieve gebruik dat professionele schrijvers van de naamwoordstijl maken,
en de stilistische mogelijkheden die beginnende schrijvers krijgen aangereikt.
Tot besluit van deze bijdrage wil ik kort verkennen hoe een andere benadering van het
concept ‘stijl’ mogelijkheden kan bieden om het professionele retorische gebruik van de
naamwoordstijl te belichten en bespreekbaar te maken. Ik keer daarvoor terug naar het type
retorisch gebruik dat in de inleiding al ter sprake kwam
(13)

De kans op het oplopen van aids via seksueel contact kan sterk worden verkleind
door het gebruik van een condoom.

Zinnen als (13) behoren tot dezelfde categorie als (14) en (15):
(14)

Dit lastig vallen op het werk (ook wel seksuele intimidatie genoemd) komt heel vaak
voor en kent verschillende vormen.

(15)

Na aankoop van twee pakken Persil Color ontvangt u een waardebon van vijf euro.

De vormgeving in de vorm van naamwoordstijl is er in (13) en (14) op gericht te voorkomen dat de doelgroep (mannen) zich te zeer aangesproken voelt op negatieve of bedreigende
zaken, en/of zich te zeer onderwerp voelt van overheidsbemoeienis op een privédomein. De
gedachte is uiteraard dat de doelgroep zich daardoor eerder zal openstellen voor de boodschap dan bij werkwoordelijk geformuleerde alternatieven als ‘U moet een condoom gebruiken want dan loopt u veel minder snel aids op’, of ‘Mannen vallen heel vaak vrouwen
lastig op het werk’.
Voorbeeld (15) komt uit een reclamefolder17. De aard van de retorische zet van de
schrijver wordt duidelijk als (15) vergeleken wordt met de werkwoordelijk geformuleerde
pendant (16):
(16)

Als u twee pakken Persil Color koopt, ontvangt u een waardebon van vijf euro

In (15) heeft de schrijver er voor gezorgd dat het feit dat de lezer niet alleen iets krijgt, maar
ook iets moet uitgeven, zo min mogelijk opvalt. Daarvoor is de naamwoordstijl ingezet. In de
werkwoordelijke formulering van (16) is de relatie tussen krijgen en geven veel duidelijker.
Binnen de aanpak van de stijladvisering zoals die besproken werd in paragraaf 2 en 3,
zou dit type gebruik van de naamwoordstijl niet anders dan moeizaam aan beginnende
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schrijvers kunnen worden uitgelegd. Abstractheid of saaiheid zijn in zinnen als (13) en (14)
geen relevante bezwaren, en bovendien is de essentie van het gebruik niet te vangen in de
uitzonderingen van goed gebruik zoals die in omloop zijn. Het kan in (14) bijvoorbeeld niet
zo zijn dat de handelende persoon in deze gevallen er niet toe doet. De alternatieve aanpak,
waarin niet een overkoepelende stijldeugd, maar de syntactische en semantische eigenschappen van het taalmiddel zelf het vertrekpunt vormen, levert meer mogelijkheden op.
In het geval van (13), (14) en (15) hebben we te maken met de meest basale verschijningsvorm van naamwoordstijl: handelingen zijn niet vormgegeven met behulp van werkwoorden, maar met behulp van naamwoorden en dan met name gesubstantiveerde infinitieven en afleidingen. Er is geen sprake van overwoekering door grote hoeveelheden naamwoorden, of van tangconstructies en grote voorzetselketens. Het specifieke effect van dit
type naamwoordstijl moet dan ook gezocht worden in de kern van het syntactische verschil
tussen werkwoorden en nominaliseringen. Syntactisch gezien is het grote verschil tussen
een nominalisering en het werkwoordelijke alternatief de relatie tussen actie en uitvoerder
en de status van de actie. In een werkwoordelijke formulering is de actie in de vormgeving
direct gerelateerd aan de ‘uitvoerder’ van de actie (het onderwerp). Dat is bijvoorbeeld al
te zien aan de persoonsuitgang van de persoonsvorm. Bovendien heeft de actie door de
vormgeving als persoonsvorm daadwerkelijk het karakter van een concrete activiteit of een
concreet proces.
Een dergelijke directe koppeling van de uitvoerder van een actie en de actie zelf is in
een nominalisering niet aanwezig. Daarbij wordt de actie door de nominale vormgeving
geneutraliseerd tot verschijnsel, entiteit of toestand. Het verschil tussen ‘U loopt aids op’ en
‘het oplopen van aids’ is niet alleen dat in het laatste geval de handeling tot een verschijnsel
is geneutraliseerd, maar ook dat daar in de syntactische vormgeving zelf een ontkoppeling
plaatsvindt tussen de geneutraliseerde handeling en de eventueel hierbij betrokken uitvoerder. Dit is niet alleen aan de orde als die uitvoerder niet genoemd wordt (‘dit lastig vallen op
het werk’). Ook als dat wel het geval is (‘dit lastig vallen op het werk door Piet’) is syntactisch
gezien de relatie tussen ‘lastig vallen’ en ‘Piet’ minder direct.18
Vanuit een dergelijke karakterisering van de constructie nominalisering vallen allerlei
effecten te verklaren die in de stijladvisering al of niet als uitzondering of bijkomend effect
worden aangestipt: ‘statisch’, of ‘niet dynamisch’, ‘verhullend’ of zelfs ‘abstract’. Maar ook
het retorisch gebruik van de constructie kan hiermee verhelderd worden, als een specifieke
keuze voor het weergeven van de positie van (leden van) de doelgroep van een tekst ten
opzichte van bepaalde activiteiten. In (13) en (14) heeft de schrijver ervoor gekozen geen
enkele koppeling met een uitvoerder te maken en de betrokken uitvoerder zelfs helemaal
niet te noemen. Het oplopen van aids en het gebruik van condooms is in (13) via twee
nominaliseringen maximaal losgekoppeld van concreet menselijk handelen, waardoor er in
combinatie met het predikaat een sfeer van algemene wetmatigheid kan ontstaan. In (14)
vindt er maar één ontkoppeling plaats, maar wel een belangrijke: de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ‘mannen’ als uitvoerders van ‘lastig vallen’ wordt hiermee geminimaliseerd. In het geval van (15) bestaat de retorische zet er juist in dat de beoogde lezer (‘u’)
door de schrijver wel direct gekoppeld is aan de activiteit van ‘ontvangen’, maar niet aan de
activiteit van ‘aankopen’. Die laatste activiteit wordt van zijn handelingskarakter ontdaan en
expliciet niet aan de lezer verbonden. Dat is het belangrijkste verschil met (16). Daar geeft
de expliciete koppeling van de ‘u’ aan het aanschaffen een duidelijker signaal over het feit dat
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er aan de baten ook kosten zijn verbonden. Ook de nu ontstane constructie van ‘als...dan’
attendeert de lezer op het voorwaardelijk karakter van de toezegging.
Een belangrijke syntactische eigenschap van nominaliseringen biedt, samenvattend, een goede mogelijkheid om beginnende schrijvers te adviseren over een veel voorkomende vorm
van retorisch gebruik van naamwoordstijl. Daarvoor is het wel nodig stilistische effecten te
benaderen als lokale combinaties van talige vormgeving en inhoud, en deze te beschouwen
in nauwe relatie met de doelstelling van een tekst (of van een tekstgedeelte). Met een dergelijke benadering kan ook inzichtelijk worden gemaakt waarom in voorbeeld (3) uit paragraaf
1 de naamwoordstijl retorisch gezien juist niet effectief is.
(3)

Bij het besluit genomen door de burgemeester, is mijn cliënt niet gevraagd om zijn
zienswijze naar voren te brengen, hij had gehoord moeten worden op grond van art.
4.7 en 4.8 Awb. Het naar voren brengen van de zienswijze door mijn cliënt, zou mogelijk
een impact kunnen hebben op de beslissing die genomen zou worden.

Specifiek voor de toepassing van naamwoordstijl in (3) is, dat de inhoudelijke informatie
over de mogelijkheid dat ‘de client’ iets naar voren zou kunnen brengen, dus de mogelijkheid
van een activiteit, vormgegeven is in een nominalisering. Net als in (13) en (14) is deze activiteit daarmee geneutraliseerd tot een gegeven, waarover in de rest van de zin nog het nodige
wordt meegedeeld. Ook hier is de koppeling tussen de uitvoerder en de geneutraliseerde
activiteit geminimaliseerd: de uitvoerder bevindt zich in een door-bepaling binnen de naamwoordgroep die met behulp van de nominalisering is ontstaan. Dat alles is in het licht van de
doelstelling van de tekst (een pleitnota) niet gunstig. Strategisch gezien is het juist belangrijk
om dit gedeelte van de inhoud nadrukkelijk de status van een eigen activiteit te geven (in dit
geval van een activiteit die had moeten gebeuren en daarmee de loop van de gebeurtenissen
een andere wending had kunnen geven), met een expliciete rol voor de cliënt als gewenste
maar niet in actie gekomen uitvoerder van die activiteit. In dit geval zou een vormgeving in
de vorm van een werkwoordelijke formulering dus een betere retorische keuze zijn.
Een laatste voorbeeld kan illustreren dat het retorisch gebruik van de naamwoordstijl
vooral te maken heeft met de positie van uitvoerders ten opzichte van bepaalde activiteiten.
Een geval als (3) lijkt veel op de formuleringen in (10) en (17), die in veel adviesboeken als
saillante voorbeelden van naamwoordstijl worden opgevoerd:
(10)	Zij waren gekomen tot de constatering van hun in bijna alle kwesties aanwezige overeenstemming.
(17) 	De oorzaak hiervan was het niet naadloos op elkaar aansluitende aanbod van de diverse toeleverende opleidingen
(10) en (17) hebben een belangrijk kenmerk met (3) gemeen: informatie die voor de redenering belangrijk is, hier ‘in bijna alle kwesties’ en ‘niet naadloos op elkaar aansluitend’,
springt te weinig in het oog. In (10) en (17) is het daardoor voor een lezer lastig uit te maken wat de informatieve kern van de zin is. De oorzaak van deze minder gelukkige situatie
is net als in (3) gelegen in de toepassing van naamwoordstijl, maar verschilt daar in die zin
van, dat de positie van een uitvoerder ten opzichte van bepaalde activiteiten hier niet in het
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geding lijkt te zijn19. Zowel ‘aanbod’ als ‘overeenstemming’ zijn nominaliseringen die sterk
zijn ingeburgerd als begrip, en daarmee is het karakter van ‘geneutraliseerde handeling’ minder evident. Daarmee is ook de positie van een eventuele uitvoerder ten opzichte van de
activiteiten ‘overeenstemmen’ of ‘aanbieden’ inhoudelijk gezien niet van belang, en moet
de problematiek van het gebruik van naamwoordstijl in (10) en (17) niet gezocht worden in
het ten onrechte minimaliseren of versluieren van de betrokkenheid van de uitvoerder ten
opzichte van een activiteit of in de status van die activiteit.
De oorzaak van het feit dat de schrijvers van (10) en (17) er niet in geslaagd zijn om
de pointe van de mededeling helder te presenteren moet hier worden gerelateerd aan een
andere syntactische eigenschap van naamwoordstijl. Het probleem is hier dat de informatief
belangrijke elementen ‘in bijna alle kwesties’ en ‘niet naadloos op elkaar aansluitend’ zijn
vormgegeven als bijvoeglijke voorbepalingen bij de nominaliseringen ‘overeenstemming’ en
‘aanbod’. Syntactisch gezien krijgen deze elementen daarmee de rol van nadere informatie bij de beide nominaliseringen, met als effect dat hun rol in de zin beperkt blijft tot het
verder specificeren van het karakter van de ‘overeenstemming’ dan wel het ‘aanbod’. Deze
stukjes informatie worden daarmee als het ware en passant meegedeeld, terwijl ze juist het
belangrijkste deel van de informatie-overdracht uitmaken. Een herformulering van de zin
in de richting van een werkwoordelijke vormgeving is daarom geschikter, zoals uit de herschrijvingen (18) en (19) inzichtelijk wordt.
(18)

Zij waren tot de constatering gekomen dat ze in bijna alle kwesties overeenstemden

(19)

De oorzaak hiervan was dat het aanbod van de diverse toeleverende opleidingen niet
naadloos op elkaar aansluit (aansloot).

De overeenkomsten en verschillen tussen voorbeelden als (3), (10) en (17) maken nog eens
duidelijk dat het voor een adequate analyse van het gebruik van de naamwoordstijl, en in
het verlengde daarvan voor een adequate advisering daarover aan beginnende schrijvers,
bijzonder nuttig is om scherp te differentiëren tussen de diverse verschijningsvormen van
naamwoordstijl. Dit demonstreert nogmaals hoezeer het belangrijk is om de eigenschappen (en daarmee de stilistische effecten) van deze taalvorm niet te zeer te verengen tot één
overheersende.
Noten
1
2
3
4
5
6

Mijn dank gaat uit naar de anonieme beoordelaars voor hun nuttige commentaar op een eerdere versie van dit
artikel.
Ik baseer mij op een corpus van 43 boeken en boekjes waarin stijladviezen gegeven worden.
Zie Renkema (1987) of Leech en Short (1981) voor uiteenzettingen over de problemen bij het definiëren van
het begrip ‘stijl’.
Zie ook Maureau (1979).
Vergelijk ook Renkema (2000), waarin een verband wordt gelegd tussen de stijldeugd ‘helderheid’ en het ideaal
van betere communicatie.
Er is ook een ander soort dynamiek mogelijk: Biber (2003) beschrijft hoe een modieuze orientatie op het
gesproken register in bepaalde tekstgenres (romans, brieven, essays) in de Engelstalige wereld van de 19e eeuw
er toe leidde dat constructies die erg geassocieerd werden met het geschreven register (lijdende vorm, relatieve
zinnen en uitgebreide naamwoordconstructies) uit de gratie raakten.
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Veering borduurt hierbij voort op eerdere kanttekeningen bij het gebruik van de onbepaalde wijs als zelfstandig naamwoord, en het gebruik van zelfstandig naamwoorden voor het omschrijven van akties (Veering 1955,
1957).
Damsteegt (1960), Diemer (1959), Kapp (1948).
Het gaat hier om de volgende beroemde voorbeeldzin uit Orwell (1946): ‘Objective consideration of contemporary phenomena compels the conclusion that success or failure in competitive activities exhibits no tendency
to be commensurate with innate capacity, but that a considerable element of the unpredictable must invariably
be taken into account’. Orwell breekt de staf over dit voorbeeld door te laten zien dat deze zin in feite een
versluierende herschrijving is van de volgende passage uit het boek Prediker: ‘I returned and saw under the sun,
that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor riches to men of
understanding, nor yet favour to men of skill; but time and chance happeneth to them all’.
Maar lang niet uitsluitend.
Factoren als lange zinnen en ingewikkelde zinsconstructies worden hier overigens opgevoerd als verschijnselen
die tot een iets ander soort verwerkingsproblemen aanleiding geven en daarmee functioneren als invulling van
een ander subconcept.
Al is het niet zo dat er een duidelijke chronologische volgorde van ‘begrijpelijkheid’ naar ‘levendigheid’ valt
waar te nemen.
Uiteraard als een factor die de levendigheid of aantrekkelijkheid bedreigt.
Mogelijkerwijs heeft dit te maken met het gegeven dat Burger en De Jong zich niet alleen aansluiten bij de
heersende adviestraditie, maar zich ook duidelijk oriënteren op literatuur uit Journalistiek, PR en reclame.
Meer dan andere stijladviseurs oriënteren zij zich bovendien op de Amerikaanse stijladviesliteratuur, die vanouds een veel grotere nadruk legt op retorica dan de Nederlandse.
Met het overnemen van het adagium ‘show, don’t tell’ plaatsen Burger en De Jong zich nadrukkelijk in de
Amerikaanse traditie.
De relatie met de journalistieke literatuur is evident. Zie bijvoorbeeld Van Leeuwen en Truijens 1987.
Zie Jansen (1992) voor vergelijkbare gevallen in Direct Mail.
Voor een uitgebreide beschrijving van de syntactische kenmerken van de naamwoordstijl, zie Onrust e.a.
(1993).
Op basis van geïsoleerde zinnen valt dit niet volledig uit te maken. Er is in voorbeeld (17) een context denkbaar
waarin een bepaalde opleiding met opzet cursussen heeft aangeboden die slecht aansluiten op die van andere
opleidingen. In dat geval zou de relatie tussen deze uitvoerder en de activiteit ‘aanbieden’ wel van belang zijn,
en zou de geminimaliseerde koppeling tussen uitvoerder en activiteit via het inzetten van de naamwoordstijl
kunnen worden beschouwd als een strategische zet van de schrijver.
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U en je in Postbus51-folders

1

1. Inleiding
Samenvatting
In elk adviesboek over zakelijk schrijven
staat te lezen dat een tekst de lezer letterlijk moet aanspreken. Zo schrijven Burger & De Jong ‘door uw lezers direct aan
te spreken – met u of jij (…) – kunt u
hun aandacht trekken en hun betrokkenheid vergroten’ (1997, p. 131). En professionele tekstschrijvers volgen dat advies
doorgaans op. In zakenbrieven, handleidingen en brochures proberen de schrijvers de tekst lezersgericht te maken door
met u en je hun lezers direct bij de tekst
te betrekken. Voor schrijvers van Nederlandse teksten brengt dat een lastig keuzeprobleem met zich mee: moet ik nu kiezen voor u of voor je? Welke vorm stelt
mijn lezer eigenlijk het meest op prijs?
Met name voor schrijvers van massamediale teksten, zoals Postbus51-brochures,
is dit probleem pregnant. Een paar decennia geleden had het advies nog simpelweg kunnen luiden: ‘jongeren tot 21 jaar
spreek je aan met je, ouderen met u.’ In
overheidsteksten voor een zeer heterogene doelgroep leek dan een keuze voor het
meer algemeen geschikte u voor de hand
te liggen. Maar gelden dit soort overwegingen nog steeds? Zeker nu we weten
dat het aantal gebruikscontexten van u de
laatste jaren sterk verminderd is (Vermaas
2002)? Het heeft er alle schijn van dat u
en je meer equivalent zijn geworden. Een
214

Schrijfadviseurs zijn het erover eens dat tekstontwerpers er goed aan doen, hun lezers in de
tekst direct aan te spreken. In het Nederlands
heeft men dan de keuze tussen u dan wel je.
Vooralsnog is niet duidelijk welke vorm de
voorkeur verdient. We weten weinig over de
waardering van lezers voor u en je; de resultaten van eerder onderzoek spreken elkaar tegen.
In ons onderzoek gaan we na in hoeverre de
houding van de lezer ten opzichte van het onderwerp van de tekst en het medium de waardering voor de verschillende aanspreekvormen
beïnvloeden. Proefpersonen beoordeelden u- en
je-versies van twee Postbus51-teksten in een
papieren en digitale versie. Eén van de folders
(over Geweld op straat) kon rekenen op een
grote betrokkenheid; in het onderwerp van
de andere brochure (over de Keuringsdienst
van waren) waren de lezers minder geïnteresseerd. De resultaten wijzen uit dat medium
geen invloed heeft op de waardering van de
aanspreekvorm, maar de verhouding van de
lezers tot het onderwerp wel. Als lezers van
Postbus51-folders lauw staan ten opzichte van
het onderwerp en de adviezen, maakt de aanspreekvorm niets uit. Maar lezers die daarover
enthousiast zijn, worden nog enthousiaster over
de tekst als ze met u worden aangesproken, terwijl de keuze voor je een dempend effect heeft.
De leeftijd van de lezer is hierbij geen factor
van betekenis.
Tijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 3, 214-229
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indicatie daarvoor is dat het regelmatig voorkomt dat beide vormen door elkaar worden
gebruikt. Zo vinden we op een overheidswebsite over ‘Geweld op straat’ (onderdeel van
http://www.postbus51.nl/html/index.cfm (laatst geraadpleegd op 18/5/05):
• Weet wat je te doen staat als het om geweld gaat
• Hoe help je slachtoffers van geweld zonder jezelf in gevaar te brengen
• Wat kunt u doen? Mag u een verdachte aanhouden?
• Wat mag wel en niet als u ingrijpt bij een vechtpartij?
Oudere tekstadviseurs (en wellicht ook lezers van dit tijdschrift) mogen hiervan gruwen
omdat de eis van eenheid van stijl hier wordt overtreden; voor ons zijn deze teksten interessant omdat ze erop wijzen dat een aspect van de stijl van het Standaardnederlands aan het
veranderen is. De vraag is nu of de lezerswaardering voor u en je zich eveneens ontwikkelt.
Maakt het nog uit hoe de schrijver zijn lezers aanspreekt?
1.1 Aanspreken in functionele teksten. Een dimensie van stijl in functionele teksten is de
mate waarin de schrijver wenst aan te sluiten bij de conventies in gesproken taal. Omdat de
deelnemers van gesprekken elkaar gewoonlijk direct aanspreken, ligt het voor de hand om als
schrijver hetzelfde te doen. De schrijver kiest dan voor het lezersperspectief (Jaspers 1987).
Dat is echter niet altijd zo geweest. Tot in de Tweede Wereldoorlog bestond er voor veel
functionele tekstgenres in dit opzicht een zekere terughoudendheid. Men gaf er de voorkeur
aan het zogenaamde zakelijke perspectief te kiezen en de lezer impliciet te houden (zie Jansen (1995) voor aanspreken in oude en recente handleidingen). Na een overgangsfase die tot
circa 1968 duurt, wordt het lezersperspectief gebruikelijk, een ontwikkeling overigens die
tegen de zin was van oudere geletterden (Jansen & Baeyens 1984). Aanspreken heeft theoretisch als voordeel dat het lezers uitnodigt om de tekst op zichzelf te betrekken, zodat zij makkelijker en sneller beseffen dat zij de taken moeten uitvoeren die de schrijver van de tekst
hen zo graag wil laten uitvoeren (Jansen 2000; Pander Maat 2004). Daarbij komt dat teksten
met aansprekingen attractiever zouden zijn dan die zonder aansprekingen, omdat deze laatste
gebruik moeten maken van ingewikkelde passieve constructies (Hoeken & Poulssen 1991).
Er is empirische evidentie voor de superioriteit van aanspreekteksten, maar ook ertegen.
Hoeken & Poulssen (1991) waren op zoek naar het effect van onder meer aanspreken op de
aantrekkelijkheid van de tekst.. Zij vonden significante positieve effecten van aanspreken op
tekstwaardering en attitude ten opzichte van het onderwerp. Spooren, Smith & Renkema
(2000) namen de frequentie van aanspreken mee in hun onderzoek naar de effecten van
inhoud en stijl op de overtuigingskracht van een direct-mailbrief. Uit hun onderzoek komt
naar voren dat stijl helemaal geen invloed heeft. Daarbij sluiten de bevindingen van Pander
Maat (2004) aan. Hij manipuleerde alleen het al dan niet aanspreken in diverse teksten. Uit
de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat aanspreken geen positieve effecten heeft, maar
juist negatieve. Desondanks menen wij te kunnen stellen dat het aanspreken van de lezer de
tekstnorm is geworden voor functionele genres.
Aan deze aanspreeknorm is voor Nederlandse teksten wel een nadeel verbonden. De
schrijver is – zoals gezegd - verplicht te kiezen tussen u en je (Jansen 1989). Nu was dat in de
tijd van de opkomst van de norm nog niet zo’n probleem: de keuze voor u lag immers voor
de hand. Over het waarom gaat de volgende paragraaf.
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1.2 De sociale betekenis van u en je. Welke sociale betekenis hebben u en je? Daarover geeft
sociolinguïstisch onderzoek inzicht. Een goed uitgangspunt daarbij is Van den Toorn (1977),
die op grond van observaties concludeert dat de interpretatie van het onderscheid tussen
je en u in de loop van de vorige eeuw veranderd is. Geformuleerd in de termen van de invloedrijke typologie van Brown & Gilman (1960): het Nederlands is veranderd van een taal
waarin het onderscheid tussen u en je het verschil in macht uitdrukt dat tussen spreker en
aangesprokene bestaat, naar een taal waarin het onderscheid gebruikt wordt om aan te geven
wie tot de eigen groep behoort waarmee men zich solidair voelt en wie niet. Aan het begin
van de 20ste eeuw gebruikte een lagergeplaatste in gesprekken u ten opzichte van ‘machtigeren’, terwijl deze machtigere zich ten opzichte van hem van je bediende. Deze interpretatie
is geleidelijk aan vervangen door één waarin mensen je gebruiken ten opzichte van hen die
zij als leden van de eigen groep beschouwen, en u voor diegenen die buiten de groep vallen.
Een laatste spoortje van de oude machtsinterpretatie is wellicht de conventie dat ouderen
ook onbekende kinderen en jongeren (tot ca 21 jaar) altijd met je aanspreken.
Deze verandering in sociale betekenis is gedocumenteerd door middel van interactionele
data en enquêteresultaten. Huls (2001: 79) analyseert het aanspreekgedrag van bewoners van
de Rotterdamse arbeiderswijk Spangen, zoals dat in een televisierapportage uit 1994 naar
voren komt. Daaruit blijkt dat deze bewoners alleen je of jij gebruiken, ook ten opzichte
van machthebbers zoals politieagenten en maatschappelijk werkers. Alleen mensen die totaal
vreemd in de wijk zijn, worden met u aangesproken.
Het uitgebreide enquêteonderzoek van Vermaas (2002) biedt een vollediger beeld. Zij
toont aan dat de normen voor het aanspreken binnen de familie, namelijk door (klein)kinderen
van (groot)ouders, in drie generaties veranderd zijn van u naar je, een ontwikkeling die goed
aansluit bij de observaties van Van den Toorn. Overigens blijkt uit de enquêteresultaten van
Vermaas ook dat u algemeen in gebruik blijft in zakelijker contexten.
Nu lijkt deze interpretatieverandering op het eerste gezicht geen gevolgen te hebben
voor de keuze van de aanspreekvorm in zakelijk-functionele teksten omdat volgens beide
interpretaties u daar de voorkeur zal krijgen. Immers, de schrijver van een je-tekst hoeft niet
meer bang te zijn dat hij de lezer het gevoel geeft dat hij deze als ondergeschikt beschouwt,
maar omdat die lezer voor hem even onbekend is als vroeger, zal hij ook nu voor u kiezen.
Maar misschien is dat wat te statisch en mechanistisch gedacht. Alsof de keuze van aanspreekvormen alleen de initiële sociale verhouding tussen de gesprekspartners zou reflecteren. Een functionele tekst kan zijn werk pas goed doen, als de lezer begrijpt dat de schrijvende instantie hem wil helpen, of ten minste als de lezer het standpunt van de schrijver
respecteert en zo mogelijk aanvaardt. Daarvoor is het van belang dat de lezer een zekere verbondenheid voelt met de schrijver. Deze laatste kan dit gevoel proberen op te roepen door je
in te zetten. Het gebruik van dit voornaamwoord is dan niet een reflectie van verhoudingen,
maar een strategie om die verhoudingen bij te stellen. Met andere woorden, de inzet van je
(in de moderne solidariteitsinterpretatie) kan opgevat worden als een positief-beleefde strategie in de zin van Brown & Levinson (1987: 110).
In dit licht wordt het fenomeen van het ´zwabberen´ tussen u en je begrijpelijk – zoals
in het voorbeeld uit het begin – waarin beide voornaamwoorden in een en dezelfde tekst
door elkaar heen worden gebruikt, zonder dat de schrijver daar een duidelijke bedoeling
mee lijkt te hebben (Jansen 2004; Janssen (ms)). Hoe waardevol genoemde collages van taalgebruikersoordelen op zichzelf ook kunnen zijn, voor een goed onderbouwd advies zijn ze
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slechts van beperkte waarde. Zo kunnen we er geenszins zeker van zijn dat de mensen die in
dit soort onderzoeken welbespraakt een stellig oordeel vellen over deze of gene aanspreekvorm, hetzelfde oordeel hebben als een dergelijke vorm in een tekst gebruikt wordt. Immers,
misschien merken ze die vorm wel helemaal niet op. Bovendien kan het geen kwaad de
aanspreekvormen ook te laten beoordelen door mensen uit andere kringen dan de spraakmakende gemeenschap alleen (vgl. Jansen 2005).
Tegen deze achtergrond is de vraag gewettigd of u nog steeds de meest aangewezen aanspreekvorm in functionele teksten voor een algemeen publiek is. Iets weten we daar intussen wel van: de afgelopen jaren zijn er in Utrecht verschillende experimenten gedaan naar
de effecten van aanspreken op lezerswaardering.
1.3 Eerder onderzoek naar het effect van de aanspreekvorm in papieren en electronische
teksten. Van Zalk & Jansen (2004) doen verslag van een tussen-proefpersonen waarderingsexperiment met de aanspreekvormen u en je. Hun proefpersonen moesten surfen naar een
webpagina waarin een reisbureau klanten wierf voor een wandelvakantie in Ierland. Zij rapporteren een interactie-effect van aanspreekconditie en leeftijd van de lezer. Oudere proefpersonen waarderen de je-tekst duidelijk hoger, terwijl de jongeren een, overigens minder
uitgesproken, voorkeur voor de u-tekst lijken te hebben.
Crombach (2004) deed vergelijkbaar onderzoek naar de waardering voor de beide aanspreekvormen in een advertentie voor reisverzekeringen. De tekst was een bewerking van
een pagina op de website van de ANWB, maar werd om technische redenen aangeboden
op papier. Crombach constateert eveneens een leeftijdeffect, maar wel een dat verschilt van
dat van Van Zalk & Jansen. Jongeren vinden de in de je-conditie de tekst aantrekkelijker en
de auteur betrouwbaarder dan de ouderen. De teksten in de u-conditie worden door beide
leeftijdsgroepen gelijkelijk gewaardeerd. Nog sterkere effecten vond Crombach bij stellingen van het type ´Deze tekst is geschikt voor oudere lezers´ of ´Deze tekst is voor mijn type
mensen geschreven´. Uit haar resultaten blijkt dat ouderen menen dat de je-tekst voor jongeren geschikter is dan de u-tekst. Maar de jongeren vinden de je-tekst juist meer geschikt
voor ouderen. Huigen (2004) onderzocht het effect van de aanspreekvormen in twee personeelsadvertenties (op papier) van een fictieve gemeente. Zij deed een vooronderzoek om
de advertentie zo realistisch mogelijk te maken, en zorgde er ook voor dat advertenties en
vragen werden voorgelegd aan leden van de echte doelgroep: oudere en jongere gemeenteambtenaren van drie gemeenten. Dit alles leidde niet tot significante resultaten: de gemeenteambtenaren waardeerden de u- en de je-teksten hetzelfde.
De Vries (2004) ten slotte, deed een onderzoek met twee folders van postbus-51. Het
oogmerk van de eerste was de lezer adviezen te geven hoe te handelen als hij met zinloos
geweld geconfronteerd werd. De tweede folder, van de Keuringsdienst van Waren, gaf tips
over de aanpak van mogelijk bedorven voedsel. De Vries had op twee punten een iets andere
onderzoeksopzet. Vergeleken met de vorige onderzoeken gebruikte zij meer algemeen geformuleerde stellingen over de kwaliteit van tekst en organisatie.Verder achtte ze het waarschijnlijk dat de afwezigheid van significante verschillen bij Huigen toegeschreven moest
worden aan haar ietwat amateuristische lay-out. Daarom liet De Vries haar proefpersonen in
full-color gedrukte, niet van echt te onderscheiden, folders beoordelen. Maar ook dat leidde
niet tot andere resultaten dan bij Huigen. Ook De Vries vond geen enkel significant effect
van de aanspreekvorm, en ook geen leeftijdeffect. In gesprekken achterafgaven haar proef217
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personen te kennen dat zij in het algemeen er de voorkeur aangaven met u aangesproken te
worden. Dit normatieve oordeel werd echter niet weerspiegeld in de oordelen over de twee
tekstvarianten: de je-versie werd door ouderen hetzelfde beoordeeld als de u-versie.
Kortom, het betoog tot dusver laat maar één conclusie toe: het is nog niet helemaal duidelijk
of er wel een relatie bestaat tussen aanspreekvorm en tekstwaardering, en zo ja, door welke
factoren deze relatie beïnvloed wordt. In de volgende paragraaf zullen we enkele factoren
nader bekijken.
1.4 Waarom nu eens wel en dan weer niet aanspreekvormeffecten? Als we de genoemde
vooronderzoeken met elkaar vergelijken, zien we enkele verschillen waaraan we de aan- dan
wel afwezigheid van effecten kunnen toeschrijven.
In de eerste plaats zou het tekstgenre verschil kunnen maken. De teksten met een aanspreekeffect waren commercieel: de intentie van de schrijver was zijn lezers over te halen
om op de transactie die hij aanbood in te gaan. In dergelijke teksten legt de schrijver zijn
lot helemaal in handen van de lezers, die haarfijn aanvoelen dat de klant koning is. Zij kunnen dus kritisch zijn, en eisen stellen, bijvoorbeeld aan de meest gewenste aanspreekvorm.
Mogelijk ook willen lezers meer afstand houden ten opzichte van een – altijd opdringeriger
– commercieel aanbod en stellen zij daarom de u-vorm meer op prijs. We hebben nog geen
gelegenheid gehad om deze mogelijke verklaring te toetsen en laten deze dan ook verder
onbesproken
In de tweede plaats kan het effect toegeschreven worden aan het medium (of kanaal)
waarvoor de tekst bedoeld was. Huigen (2004) en De Vries (2004) werkten met papieren
teksten.Van Zalk & Jansen (2004) met een webtekst en Crombach (2004) met een tekst die
zij weliswaar op papier aanbood maar waarvan de webachtergrond op allerlei manieren duidelijk was. En er is wel een reden te bedenken waarom lezers van een webtekst gevoeliger
zijn voor aanspreekvormen dan lezers van een traditionele papieren tekst. Die redenering
gaat als volgt. Lezers van webteksten zijn eraan gewend geraakt dat dit type teksten meer of
minder aan hun wensen aangepast is. Dat maakt dat lezers van dergelijke gepersonaliseerde
teksten veeleisender, en dus ook kritischer, zijn ten opzichte van de keuze van de meest
geschikte aanspreekvorm. We verwachten op grond hiervan dat aanspreekvormeffecten in
welke richting dan ook zich eerder in webteksten zullen voordoen dan op papier. In het
onderhavige onderzoek hebben we deze mogelijke factor nader onderzocht.
In de derde plaats zou het aanspreekeffect afhankelijk kunnen zijn van het onderwerp
van de tekst. De onderzoeken met een aanspreekeffect hadden onderwerpen die gerelateerd
zijn aan vakantie, iets waar de lezer gemeenlijk positief tegenover staat. De andere teksten
gingen over werk, geweld en een het gevoel een beetje misselijk te zijn van bedorven eten,
voor de meesten onder ons wat minder aansprekende onderwerpen. Mogelijk heeft de aanspreekvorm alleen invloed als de lezer een ‘positief gevoel’ heeft bij het onderwerp. Als we
ons beperken tot persuasieve teksten kan deze hypothese wellicht nog wat nader toegespitst
worden op de mate waarin de lezer instemt met de stelling waarvan de tekst zijn lezers wil
overtuigen.De hypothese zou dan als volgt kunnen luiden: aanspreekvormen in teksten worden alleen (impliciet) gewaardeerd als de lezers het in hoge mate eens zijn met dit advies
(dus als de stelling binnen het acceptatiegebied van de lezer valt. (Hoeken 1998: 101 e.v.)
worden. Of, nog breder geformuleerd: lezers letten alleen op solidariteitsvormen in de tekst
als ze solidair zijn met de opvattingen in de tekst.
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Nu dringt zich dan wel de vraag op waarom een taalverschijnsel als aanspreken dat in
gesprekken zozeer opvalt, in teksten onopgemerkt kan blijven. Wij denken dat dat komt
doordat een lezer die zijn verhouding tot de – hem onbekende - schrijver wil bepalen, in
een heel andere positie verkeert dan gespreksdeelnemers die elkaar niet kennen en in hun
eerste gesprek hun verhouding willen bepalen. In een dergelijk gesprek kan iemand allerlei vermoedens over zijn gesprekspartner afleiden uit de context of uit de paralinguïstische
signalen die hij afgeeft.Vergeleken daarmee zijn de signalen die de lezer uit een tekst af kan
leiden nogal mager. Het is goed mogelijk dat lezers zich bij de meeste teksten daar dan ook
niet of nauwelijks moeite voor doen, en dat zij pas geïnteresseerd raken in hun verhouding
tot de schrijver als ze begrijpen dat de schrijver gelijkgestemd is. En dat laatste kunnen de
lezers eigenlijk alleen afleiden uit de inhoud: heeft de schrijver convergerende interesses,
gelijke opvattingen, gedeelde normen en waarden? Dat brengt ons tot de verwachting dat
aanspreekeffecten bij persuasieve teksten vooral binnen het acceptatiebereik van de stelling
of de propositie zullen voorkomen. Deze verklaring hebben we in het onderhavige onderzoek ook getoetst.
De hoofdvraag die wij in dit artikel gaan beantwoorden, is derhalve: in hoeverre is de waardering van aanspreekvormen in functionele teksten afhankelijk van het medium en de instemming met het in de tekst vervatte advies?
2. Methode
2.1 Materiaal. Het tekstgenre hielden we constant. We gebruikten de zorgvuldig gemanipuleerde en zo fraai vormgegeven voorlichtingsfolders van De Vries (2004) nog een keer.
Net als bij haar verschilden de folders op de volgende twee dimensies van elkaar:
- Het onderwerp: wat de lezer kan doen bij confrontatie met zinloos geweld dan wel met
bedorven voedsel, etc. De opzet van de folders was in grote lijnen hetzelfde en ze waren
ook ongeveer even lang: zinloos geweld telde 81 zinnen, en Keuringsdienst van Waren
77 zinnen.
- De aanspreekvorm. Van beide teksten was er een u- en een je-versie, waarin de lezer
respectievelijk 57 keer (zinloos geweld) en 53 keer (Keuringsdienst) aangesproken werd
met een van deze voornaamwoorden.
Daarnaast werd van alle vier de tekstversies ook een webversie gemaakt2, die op de volgende
ondergeschikte punten afweken van de papieren versies: in plaats van op de harmonica
manier gevouwen werd de tekst ongepagineerd en gecentreerd aangeboden.
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Figuur 1: Eerste pagina van de website van de Keuringsdienst van Waren in de U-variant

Verder werden kopjes interne links, de achtergrond werd in verband met de leesbaarheid van
de letters iets vager gemaakt, en het colofon werd verwijderd (zie bijlage 1). Een en ander
leidde tot acht tekstversies.
2.2 Proefpersonen. We kozen voor een tussenproefpersonen-ontwerp waarbij elke proefpersoon één versie te beoordelen kreeg. Alle teksten werden beoordeeld door even grote
groepen jonge lezers (gemiddelde leeftijd 24 jaar (sd 2 jaar, minimumleeftijd 20, maximumleeftijd 28 jaar), als oude lezers (gemiddelde leeftijd 58 jaar (sd 6 jaar, minimumleeftijd 50
jaar).
Als proefleiders fungeerden de deelnemers aan de cursus ‘Elektronische genres’, een onderdeel van de master Communication Studies van de UU. Om ongewenste effecten van
eenzijdige proefpersoonkeuze door deze of gene proefleider uit te sluiten, zorgden we ervoor dat elke proefleider zowel een webtekst als een papieren tekst voorlegde, aan zowel
ouderen als jongeren. Omdat de kans groot was dat de effecten, als ze al zouden worden
gevonden, subtiel zouden zijn, besloten we het aantal proefpersonen niet al te krap te nemen:
elke combinatie van versie en leeftijdgroep werd beoordeeld door 28 personen.Voor andere
eigenschappen van de proefpersonen dan leeftijd, zoals sekse en opleiding, werd zoveel mogelijk gecontroleerd.
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2.3 Afhankelijke variabelen. Als afhankelijke variabele fungeerde het antwoord op een
zevenpuntschaal op 37 Likertstellingen. Behalve algemene stellingen over de kwaliteit van
zender en tekst, waren dat stellingen over verschillende aspecten van het onderwerp van
de tekst. Ook lieten we de stellingen zoveel mogelijk specifiek aansluiten bij relationele en
sociale betekenissen omdat die het meest met aanspreekvormen te maken hebben. De stellingen over acceptatiegebied en stijl lieten zich onderbrengen in de volgende clusters van
voldoende homogeniteit. Bij de clusters die een belangrijke rol in het betoog zullen spelen,
hebben we de vragen toegevoegd.
Acceptatiegebied
• interesse in het onderwerp α = .60
• instemming met de adviezen α = .88, bestaande uit
De schrijver geeft goede adviezen over de aanpak van zinloos geweld
De schrijver maakt goed duidelijk wat je bij zinloos geweld moet doen
Stijl
• opdringerigheid: in hoeverre de lezer de schrijver ervaart als superieur en bemoeizuchtig tegelijk α = .70, bestaande uit
De tekst is betuttelend
De schrijver maakt op mij een arrogante indruk
De schrijver maakt een opdringerige indruk
Ik sta op gelijke voet met de schrijver
• Geposeerde vriendschap: in hoeverre doet de schrijver of hij de lezer goed kent α =.74,
bestaande uit
De schrijver stelt zich op alsof hij mijn beste vriend is
De schrijver schrijft alsof hij mij goed kent
• Respectvolle toon die bij het onderwerp past α =.73
De schrijver behandelt mij met respect
Uit de tekst blijkt een grote afstand tussen de schrijver en mijzelf
De toon van de tekst past bij de inhoud
De schrijver neemt me serieus
• professionele klantgerichte houding  α = .71, bestaande uit
Ik vind de tekst klantgericht
De tekst is professioneel geschreven
De tekst is klantgericht
De schrijver van de tekst probeert mij bij het onderwerp te betrekken
• leesbaarheid van de tekst (12,17,26) α = .78
• geschiktheid van de tekst voor jongere lezers (23, 29) α = .66
• geschiktheid van de tekst voor oudere lezers (24, 28) α =.60
3. Resultaten
In de eerste plaats is aan de hand van een meerwegvariantie-analyse onderzocht in hoeverre
de onafhankelijke variabelen aanspreekvorm, leeftijd, medium en tekstonderwerp de waar221
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dering beïnvloedden. Tabel 1 geeft de gemiddelde scores op de stijlclusters per versie en per
kanaal.
Tabel 1: Gemiddelde scores voor vijf stijlvariabelen als functie van medium, tekst, en aanspreekvorm (N= 448; standaarddeviaties tussen haakjes)
Papier

Beeldscherm

Geweld
u

Keuring
je

u

Geweld
je

u

Keuring
je

u

je

Opdringerig

5,01 (,88)

4,67 (,98)

4,64 (1,1)

4,47 (1,18) 5,05 (.74)

4,80 (,89)

4,64 (1,05)

4,50 (,86)

Vriendschap

3,26 (1,4)

3,34 (1,24) 3,48 (1,2)

4,55 (1,36) 3,15 (1,4)

4,12 (1,56)

3,52 (1,04)

4,08 (1,44)

Respect

5,27 (,91)

5,10 (,86)

4,89 (,85)

4,48 (1,32) 4,78 (1,9)

4,99 (1,00)

5,24 (,90)

4,73 (1,00)

Prof bron

4,99 (,97)

5,10 (,77)

5,03 (,96)

4,59 (1,33) 5,02 (1,0)

4,99 (,73)

5,10 (,97)

4,93 (,90)

Leesbaarheid

4,74 (1,2)

4,83 (1,08) 4,49 (1,5)

4,81 (1,29) 4,82 (1,2)

4,91 (1,10)

4,64 (1,17)

4,75 (1,49)

Om te beginnen met het negatieve resultaat: er is geen enkele aanwijzing dat medium (of
kanaal) de waardering voor teksten met verschillende aanspreekvormen beïnvloedt. Het
medium (scherm/papier) vertoont op geen van de stijlclusters een hoofdeffect (p> .05). We
treffen wel een keer een statistisch significant interactie-effect aan waarbij medium, conditie
en leeftijd betrokken zijn, maar daar hechten we weinig waarde aan omdat er geen duidelijke
lijn in zit en het gezien het aantal mogelijke interactie-effecten goed toeval kan zijn.We laten
het medium in het vervolg buiten beschouwing. 3
Het onderwerp van de tekst lijkt wel een duidelijke invloed op de waardering van aanspreekvormen te hebben. Een eerste analyse maakte echter duidelijk dat deze invloed niet
los gezien kan worden met de mate van instemming met de adviezen die in de folders gegeven worden. Om deze relatie te kunnen evalueren hebben we lineaire regressie-analyses
gedaan.4
Het effect van de volgende zes verklarende variabelen is geschat: het intercept voor beide
teksten, een effect van instemming voor de twee teksten, en de interactie tussen instemming
en je (ten opzichte van u) voor beide teksten. Daarmee is het effect van instemming te interpreteren als de relatie tussen instemming en oordeel voor de u-teksten. De interactieparameter is de afwijking hiervan. In tabel 2 staan de uitkomsten van de regressie-analyses. Uit
de eerste rij bijvoorbeeld valt dus af te leiden dat de proefpersonen de leesbaarheid van de
geweldtekst significant anders beoordeelden dan de keuringsdiensttekst, uit de tweede rij dat
de beoordeling eveneens afhankelijk is van de mate van instemming met het advies, en uit de
derde rij dat de leesbaarheid van de u-tekst niet afweek van die van de je-tekst.

222

U en je in Postbus 51-folders
Tabel 2: (Interactie-)effecten van respectievelijk de tekst (geweld/keuringsdienst), instemming met de advies (laag-hoog) en
aanspreekvorm (je ten opzichte van u) op de clusters afhankelijke variabelen
unstandardized
coëfficiënt B

standard error

p-waarde

2,37

2,41

,000

,46

,08

,000

-,006

,03

4,08

,12

,000

,14

,05

,008

-,05

,040

,197

2,50

Afhankelijke variabele: leesbaarheid
Tekst: Geweld
Instemming
aanspreekvorm
Tekst: Keuringsdienst
Instemming
aanspreekvorm
Professionaliteit
Geweld
Instemming
aanspreekvorm
Keuringsdienst
Instemming
aanspreekvorm

,31

,000

,475

,06

,000

-,02

,02

,352

4,69

,143

,000

,13

,04

,002

-,11

,03

,001

3,23

Geposeerde vriendschap
Geweld
Instemming
aanspreekvorm
Keuringsdienst
Instemming
aanspreekvorm

,46

,000

,0006

,09

,994

-,085

,03

,009

3,33

,21

,000

,05

,06

,365

-,22

,05

,000

3,17

,32

,000

Opdringerigheid
Geweld
Instemming
aanspreekvorm
Keuringsdienst
Instemming
aanspreekvorm

,35

,06

,000

-,07

,02

,004

4,23

,15

,000

,11

,04

,011

-,025

,03

,432

2,30

,32

,000

Respectvolle toon
Geweld
Instemming
aanspreekvorm
Keuringsdienst
Instemming
aanspreekvorm

,44

,06

,000

-,079

,02

,000

4,58

,15

,000

,09

,04

,018

-,09

,03

,006
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Welk verband er precies bestaat tussen de tekst, mate van instemming en aanspreekvorm en
de waardering op de vragenclusters, blijkt duidelijker uit de volgende twee figuren, waarbij
figuur 1 (over de professionaliteit van de bron) representatief is voor respectvolle toon en
opdringerigheid.

Figuur 1: Gemiddelde waardering van de professionaliteit van de bron in twee teksten (Geweld en Keuringsdienst) in twee
condities (U en je), op een schaal van instemming met de adviezen van 1 tot en met 7.

Figuur 2: Gemiddelde waardering van de geposeerde vriendschap in de teksten (Geweld en Keuringsdienst) in twee condities
(U en je), op een schaal van instemming met de adviezen van 1 tot en met 7.
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Wat zeggen deze gegevens over de relatie tussen tekst en conditie? Er is een groot verschil
tussen de waardering van de twee teksten. Dat mag de vergelijking moeilijker maken, maar
het is goed om te beseffen dat dat niets ongewoons is omdat gewone lezers nu eenmaal
meer reageren op onderwerpen dan op tekstvormen. Het grote verschil tussen beide teksten
betekent wel dat ze niet als replicatie van één ‘persuasieve foldertekst’ beschouwd mogen
worden.Vervolgens zien we dat de mate van instemming met de adviezen recht evenredig is
met de waardering van de afhankelijke variabelen, eveneens een verwacht resultaat. Grafiek
1 maakt duidelijk in welk opzicht de twee teksten verschillen. Het verband tussen instemming met de adviezen en de waardering van de stijl is bij de geweldtekst veel sterker dan
bij de Keuringsdiensttekst. Het ligt voor de hand dit in verband te brengen met de grotere
inherente interesse in het onderwerp geweld.
Maar voor ons doel is de interactie tussen instemming en aanspreekvorm pas werkelijk interessant. Daar is overigens bij de cluster ‘leesbaarheid’ geen sprake van: teksten met
u worden even leesbaar geacht als die met je. Anders is de reactie op de variabelenclusters
‘professionaliteit’, ‘opdringerigheid’ en ‘respectvolle toon’ (zie grafiek 1). Daar interageert
de aanspreekvorm met de mate van instemming, en wel op de volgende manier: je blijkt de
waardering van lezers die enthousiast zijn over de adviezen, negatief te beïnvloeden. Anders
gezegd: bij lezers die afwijzend of lauw staan ten opzichte van de adviezen, maakt u of je
niets uit, maar hoe meer men instemt met de tekst, des te sterker draagt u bij tot een positieve
waardering op de stijlvariabelen. Opmerkelijk is verder dat dit dempende effect van je sterker
werkt bij de matig interessante Keuringsdienst dan bij Geweld.
Een ander patroon geeft de cluster ‘geposeerde vriendschap’ te zien (zie figuur 2). Bij
deze cluster, die een dubbelzinnig gevoel thematiseert, zien we tot op zekere hoogte het omgekeerde patroon: naarmate de lezer meer instemt met het advies, krijgt hij bij de je-vorm
het dubbelzinnige gevoel dat de auteur net doet alsof deze hem goed kent!
Vervolgens hebben we gekeken wat er gebeurt als we de leeftijd van de lezers aan de lijst
verklarende variabelen toevoegen. Dat bleek geen significante verbeteringen van het model
op te leveren. De voorkeur voor u boven je geldt dus voor jong en oud.
Tot zover de resultaten van de stijlclusters die beogen een direct effect op de lezer te meten.
Daarnaast zijn de gegevens van twee clusters relevant die langs een meer indirecte weg de
attitude van de lezer meten, door te vragen in hoeverre de tekst naar zijn oordeel geschikt is
voor jongere, dan wel oudere lezers. Uit de analyse van deze clusters blijkt dat proefpersonen
van beide leeftijden het er gelijkelijk over eens zijn dat een je-tekst meer geschikt is voor
jongeren dan een u-tekst: je-tekst gem 3.76 (1.69) tegenover u-tekst 3.01 (1.41) (F (1, 446)
29.144; p < .000). Maar bij de cluster over oudere lezers vinden we een interactie-effect met
leeftijd, zo blijkt uit tabel 3.
Tabel 3. Gemiddelden (en standaarddeviaties) op de cluster ‘tekst is meer geschikt voor oudere lezers’.
Je

U

Ouderen

2,81 (1,28)

2,47 (1,13)

Jongeren

2,56 (1,19)

3,24 (1,20)
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Tabel 3 laat zich als volgt interpreteren. De jongeren vinden de u-tekst veel geschikter voor
ouderen dan de je-tekst, een traditioneel standpunt. De ouderen daarentegen vinden juist de
je-tekst iets meer geschikt voor oudere lezers dan de u-tekst, een resultaat dat meer spoort
met het eerdere onderzoek van Van Zalk en Jansen (F (3, 444); p< .001).
4. Conclusies
Uitgangspunt was het verschil in resultaat in diverse vooronderzoeken: daar bleek de aanspreekvorm soms wel en soms niet de waardering van de tekst te beïnvloeden. Meer in het
bijzonder wilden we weten in hoeverre die waarderingseffecten leeftijdgebonden waren. Als
mogelijke verklaringen onderzochten we medium en verhouding tot het onderwerp.
Onderzoek naar twee overheidsvoorlichtingsfolders van het Postbus51-type wijst uit dat
de waardering van lezers voor de aanspreekvormen u en je niet afhankelijk is van het kanaal
waarop deze teksten aangeboden worden, papier dan wel scherm.
Het onderwerp, en dan in het bijzonder de mate van instemming met de adviezen die in
de tekst gegeven worden, bleek wel de waardering voor de aanspreekvorm te beïnvloeden.
Als lezers de adviezen niet of maar matig relevant vinden, maakt het niet uit of hij met u of
met je aangesproken wordt. Maar naarmate zij meer instemmen met die adviezen, zien we
de waardering voor u dan wel je meer uit elkaar gaan lopen. Dan draagt u bij aan een hogere
waardering en doet je daar afbreuk aan. Opmerkelijk is verder dat de verklarende kracht van
het model niet toeneemt als de factor leeftijd erbij betrokken wordt. Jong en oud delen de
voorkeur voor de aanspreekvormen u.
5. Discussie
Dat we geen enkele aanwijzing hebben kunnen vinden dat lezers de aanspreekvormen in
schermteksten anders waarderen dan die in teksten op papier, is in ieder geval winst voor
het onderzoek. Vooralsnog kunnen onderzoekers bij het ontwerpen van hun experiment
het medium kiezen dat het best aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden, zonder dat zij
zich over specifieke media-effecten zorgen hoeven te maken. Hoewel het altijd moeilijk is
om een nuleffect op de juiste waarde te schatten, achten we het mogelijk dat wat wij voor
aanspreekvormen gevonden hebben voor meer tekstkenmerken geldt, namelijk dat schermteksten niet zoveel anders gewaardeerd worden dan papieren teksten.
Het onderwerp blijkt wel samen te hangen met de aanspreekvorm. Interessant is vooral
dat de waardering van de aanspreekvorm bij dit type persuasieve teksten samenhangt met de
instemming met de adviezen die erin staan. De aanspreekvorm blijkt pas een bijdrage aan de
tekstwaardering te leveren als de lezer sterk instemt met de tekst. In dat geval draagt u bij
aan een hogere waardering en doet je daar afbreuk aan. Waarom dan u?
Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat de lezers die instemmen met het advies, een
voorkeur hebben voor u, en niet je. In paragraaf 1.2 hebben we uiteengezet waarom we een
tegengestelde voorkeur zouden verwachten: wie instemt met een advies voelt zich op een
bepaalde manier verwant aan de auteur van de folder. Auteur en lezer vormen dus in dit opzicht een groep.Voor mensen die menen dat ze tot dezelfde groep behoren, is de aanspreekvorm je in het bijzonder geschikt. Zo is de werkelijkheid dus niet.
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Wij denken dat het volgende gebeurd is. De lezers die het advies maar matig relevant
vinden, hebben zo weinig aandacht voor alle aspecten van de tekst dat ze de aanspreekvorm
niet echt hebben verwerkt. Ze hebben dus niet gezien dat er u of je stond. Degenen die instemden met het advies, hebben de aanspreekvorm wel verwerkt. En ze hebben voor deze
omstandigheden de u-vorm het meest geschikt geacht. Om twee redenen: (1) u is waarschijnlijk nog steeds de ongemarkeerde vorm ten opzichte van vreemden, en ze kenden de
auteur niet. (2) het lijkt ons denkbaar dat ze een zekere discrepantie tussen de belangen van
de auteur en hun eigen belangen hebben gevoeld, en dat ze voor die afstand u het meest
passend vonden.
Dat de leeftijd van de lezer geen verband houdt met een voorkeur met deze of gene aanspreekvorm, is eveneens opmerkelijk. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van een
analyse van expliciete opinies over aanspreken die Jansen (2005) analyseerde. Daaruit bleek dat
de gemiddelde leeftijd van voorstanders van u niet afweek van die van de voorstanders van je.
Onze resultaten leiden tot een herinterpretatie van de leeftijdspecifieke resultaten van
Van Zalk & Jansen (2004). Ook daar is het onderwerp, waarbij de lezers uitgenodigd werden
als vakantiedoel te overwegen om in Ierland te gaan wandelen. Bij nader inzien denken we
dat de ouderen in dat onderzoek zich voelden aangesproken op hun sportiviteit en jeugdigheid: ‘de schrijver ziet me kennelijk nog best in staat om te gaan wandelen in Ierland: Daar
sluit de aanspreekvorm je dan naadloos bij aan. De jongeren in datzelfde onderzoek wisten
natuurlijk nog wel een vakantiebestemming die nog meer bij hun ideeën over dynamische
vakanties aansloot, vandaar hun neiging tot u. Als het voorgaande steekhoudt, is het bij elk
onderzoek op dit thema wenselijk rekening te houden met mogelijke specifieke interacties
tussen onderwerp en doelgroep. In ieder geval denken wij dat het nodig is om ook bij effectonderzoek aan de hand van langere teksten, niet tevreden te zijn met het toetsen van
slechts één enkele tekst.
Het hier gepresenteerde resultaat past minder goed bij de resultaten die bereikt zijn met
methodes die op zelfrapportage van aanspreekgedrag in gesprekken berusten zoals Vermaas
(2002) voor het Nederlands en Clyne et al. (aangeboden) voor het Duits. Daaruit komt naar
voren dat in het Nederlands en het Duits de formele vorm (u, Sie) langzaam maar zeker terrein prijs geeft aan de informele vorm (je, du). En daarbij blijkt de leeftijd van de informanten
een doorslaggevende rol te spelen. Het verschil in waardering van aanspreekvormen is iets
om verder te onderzoeken: hangt dat samen met het verschil tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik? Meer in het bijzonder, veranderen de resultaten als we teksten aanbieden,
waarbij de lezers zich meteen een duidelijk beeld kunnen vormen van de schrijver, met alle
relevante eigenschappen (zoals leeftijd). 5 Of is vooral de mate van bewustzijn van het onderwerp van belang? Ook dat zien wij als belangrijk thema voor vervolgonderzoek.
Noten
1

Wij danken Henk Pander Maat en een anonieme reviewer voor hun waardevolle aanmerkingen en suggesties.
2 Wij danken Marc de Jong voor de omzetting van papier naar website.
3 	In de volgende tabel zijn de statistische evaluaties van de verschillen tussen de condities en de diverse interacties
verzameld. Voor de mate van instemming als onafhankelijke variabele werden de antwoorden op de overeenkomstige schaalvraag gedichotomiseerd.
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4 	Hoewel regressie-analyse en variantie-analyse identieke resultaten geven, verdient de regressie-analyse in dit
geval de voorkeur. De reden is dat er in dit geval geen covariatie kan worden onderzocht omdat niet aan een
belangrijke voorwaarde daarvoor voldaan is. Opneming van covarianten is namelijk alleen mogelijk als per assumptie en per definitie de effecten in alle condities gelijk zijn. Uit tabel 2 blijkt dat zulks niet het geval is. Wij
danken Huub van den Bergh voor zijn hulp bij de uitvoering en interpretatie van de regressie-analyses.
5 Wij danken Michael Clyne voor deze suggestie.
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Stijl, cultuur en overtuigingskracht
De invloed van culturele stijlverschillen op de overtuigingskracht van een
fondswervingbrief

1. Inleiding

Samenvatting
Een voor interculturele communicatie relevant

Onderzoek op het gebied van effectief
verschil tussen culturen is het verschil in comtekstontwerp (zie voor een overzicht
municatieve stijl: de wijze waarop mensen in een
Hoeken, 1998) laat zien hoe complex
bepaalde cultuur de taal gebruiken. Gudykunst en
de keuzes ten aanzien van de inhoud, de
Ting-Toomey (1988) onderscheiden vier dimenstructuur en de stijl van persuasieve teksies van communicatieve stijl: direct - indirect,
sten kunnen zijn. Een extra complicereninstrumenteel - affectief, persoonlijk - contextude factor voor de overtuigingskracht van
eel en beknopt - bloemrijk. In dit onderzoek staat
deze documenten is de toenemende mate
deze laatste dimensie centraal. In een experiment
van globalisering. Het komt steeds vaker
werd de aantrekkelijkheid en overtuigingskracht
voor dat één en dezelfde tekst (denk aan
van een beknopte én een bloemrijke versie van
international marketing, aids-voorlichdezelfde fondswervingsbrief onderzocht in vijf
ting, etc.) in verschillende culturen effecverschillende landen (België, Duitsland, Franktief moet zijn (Hornikx & Starren, 2004).
rijk, Nederland en Spanje). De resultaten laten
Deze internationaal te gebruiken teksten
zien dat de respondenten in de verschillende
kunnen onafhankelijk van elkaar ontworlanden wel het stijlverschil opmerken maar dat
pen worden in de verschillende doellandit verschil niet leidt tot een verschil in overtuiden óf er kan gekozen worden voor een
gingskracht van en waardering voor de brief.
min of meer letterlijke vertaling van de
(vaak Engelse) brontekst. In het geval van
een vertaling is dan de vraag of en hoe
de stijl van bijvoorbeeld een Engelse brontekst aangepast moet worden aan de stijl van bijvoorbeeld een Spaanse, Duitse of Franse doeltekst (het zogenaamde ‘covert translation’, zie
House, 2002). Het is goed voorstelbaar dat de Engelse zakelijke stijl in bijvoorbeeld een internationale aids-campagne minder gewaardeerd wordt door Spaanse of Franse lezers.
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1.1 Cultuur en taalgebruik. De vraag of er een relatie bestaat tussen taal en cultuur, houdt
sinds de twintigste eeuw veel onderzoekers bezig. Toentertijd waren er tal van tot dan toe
onbekende talen ontdekt, en bij het beschrijven van deze talen stuitte men op de problematiek van de relatie tussen taal en cultuur (Boves en Gerritsen, 1995: 93).Wordt taal beïnvloed
door cultuur, is het andersom, of is er helemaal geen relatie?
Op basis van een overzicht van het onderzoek op dit terrein concludeert Matsumoto
(2000) dat er een innige relatie is tussen taal en cultuur. Die innige verbondenheid kan zich
volgens hem op twee niveaus manifesteren: op het niveau van het lexicon en op het niveau
van het taalgebruik. De relatie tussen cultuur en lexicon staat op de onderzoeksagenda sinds
de provocerende stelling van de taalkundigen Sapir en Whorf over de relatie tussen cultuur
en samenstelling van het lexicon. Nog steeds is deze relatie een bron voor veel onderzoek. In
hun navolging hebben onder andere Bernstein (1958-65), Hymes (1972), Maltz en Borker
(1982), Gumperz (1982) de relatie tussen het lexicon en cultuur onderzocht. Veel minder
aandacht is besteed aan de relatie tussen cultuurverschillen en taalgebruik. In dit onderzoek
richten we daarom onze aandacht op deze factor. Centraal daarbij staat het fenomeen communicatieve stijl.
Gudykunst en Ting-Toomey (1988) hebben uitgebreid beschrijvend onderzoek gedaan
naar het verband tussen cultuur en communicatieve stijl, dat wil zeggen: de wijze waarop
mensen uit een bepaalde cultuur hun taal gebruiken. Zij onderscheiden vier dimensies van
communicatieve stijl:
1. direct – indirect; een directe stijl van communiceren houdt in dat bedoelingen, intenties,
verlangens, et cetera van de communicator expliciet en letterlijk naar voren komen in de
(gesproken) tekst. Een indirecte stijl daarentegen, wordt gekenmerkt door het camoufleren en verhullen van de ware intenties en bedoelingen van de spreker.
2. instrumenteel – affectief; een instrumentele stijl van communiceren wordt gekenmerkt
door zender-gericht taalgebruik omdat de zender van de communicatie er primair op is
gericht om de boodschap te overbrengen. Daarentegen wordt de affectieve stijl gekenmerkt door ontvanger-gericht taalgebruik omdat de zender juist primair gericht is op
het onderhouden van de onderlinge relaties tussen de gesprekspartners.
3. persoonlijk – contextueel; kenmerkend voor een persoonlijke stijl is dat het taalgebruik
de ik-identiteit versterkt door bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van persoonlijke voornaamwoorden en bepalingen van plaats en tijd. Bij een contextuele stijl wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van talige middelen die de rol-identiteit van de gesprekspartners bevestigen.
4. beknopt – bloemrijk; binnen deze dimensies worden drie soorten communicatieve stijl
onderscheiden: beknopt, exact en geëlaboreerd/bloemrijk. De dimensie wordt door Gudykunst en Ting-Toomey (1988, p. 105) omschreven als: ‘the quantity of talk that is valued in different cultures’. De beknopte stijl wordt gekenmerkt door understatements,
pauzes en stiltes. De geëlaboreerde stijl wordt gekenmerkt door zeer bloemrijk taalgebruik.
Intuïtief lijken de dimensies zoals geschetst door Gudykunst en Ting-Toomey reëel: zo gelden Nederlanders en ook Spanjaarden als direct in hun communicatie (Hendriks, 2002; le

231

B. Hendriks, M. Starren, H. Hoeken, C. van den Brandt, U. Nederstigt en R. le Pair

Pair, 1997) en ook de bloemrijkheid van sprekers van het Spaans zal menig toerist bekend
in de oren klinken. In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van het empirisch
onderzoek naar de stijldimensies.
1.2 Empirisch onderzoek naar stijldimensies. De meest onderzochte stijldimensie betreft de
stijldimensie direct – indirect (bijv. Cohen, 1987; Katriel, 1986; Miller, 1994; Nelson, Batal, &
Bakary, 2002; Okabe, 1983). Uit deze onderzoeken komt naar voren dat culturele verschillen
op deze stijldimensie tot communicatieve misverstanden kunnen leiden (Hendriks, 2002).
Veel minder is bekend over cultuurverschillen wat betreft het gebruik van en de waardering voor de andere stijldimensies. Een interessante uitzondering vormt het onderzoek van
Mulac, Bradac en Gibbons (2001). Ook zij zijn geïnteresseerd in de relatie tussen cultuurverschillen en taalgebruik, maar zij richten zich daarbij niet op nationale cultuurverschillen
maar op gender cultuurverschillen. Zij onderzoeken de these dat man/vrouwverschillen een
cultuurverschil vormen door te kijken of dat verschil het verschil in mannelijk en vrouwelijk
taalgebruik kan verklaren. Daartoe inventariseren ze in eerste instantie op basis van een literatuuronderzoek wat er bekend is over “typisch” mannelijk taalgebruik en “typisch” vrouwelijk
taalgebruik. Daaruit volgt onder andere dat mannen vaker gebruik maken van de gebiedende
wijs, elliptische zinnen en evaluatieve bijvoeglijke naamwoorden terwijl vrouwen bijvoorbeeld meer gebruik maken van bijwoorden van intensiteit, langere zinnen en hedges.
Vervolgens rapporteren ze drie experimenten waarin ze op overtuigende wijze laten
zien dat de talige kenmerken die vooral door mannen worden gebruikt als meer direct, beknopt, persoonlijk en instrumenteel worden gezien, terwijl de talige kenmerken die vaker
door vrouwen worden gebruikt als meer indirect, bloemrijk en affectief werden beoordeeld.
Op deze manier slagen Mulac et al. erin om een relatie te leggen tussen talige kenmerken
en specifieke communicatieve stijlen. Met andere woorden: ze bieden een handvat om de
verschillende communicatieve stijlen op linguïstische wijze te operationaliseren. Het onderzoek van Mulac et al. richt zich op verschillen in communicatieve stijl binnen één nationale
cultuur; bovendien kregen de proefpersonen in hun onderzoek de taak om als beoordelaar
te reflecteren op de relatie tussen talige kenmerken en communicatieve stijldimensies. Het
is interessant om te onderzoeken of verschillen in communicatieve stijl tussen nationale culturen ook als zodanig gepercipieerd worden én of die verschillen leiden tot verschillen in
effectiviteit van de documenten.
1.3 Bloemrijk of beknopt. In dit onderzoek richten we ons op één communicatieve stijldimensie: de dimensie bloemrijk – beknopt. Er zijn twee redenen voor deze keuze. In de
eerste plaats is de dimensie bloemrijk – beknopt nog niet eerder onderzocht in empirisch
onderzoek (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de dimensie direct – indirect). In de tweede
plaats doen Gudykunst en Ting-Toomey (1988) voorspellingen over de relatie tussen het gebruik van de communicatieve stijl en de cultuurdimensies van Hofstede (1980).Volgens Gudykunst en Ting-Toomey zijn stijlverschillen op de dimensie beknopt-bloemrijk gerelateerd
aan verschillen tussen culturen op de dimensie “onzekerheidsvermijding” (Hofstede, 1980).
Hofstede definieert onzekerheidsvermijding als “de mate waarin leden van een cultuur zich
bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties” (Hofstede, 1991, p. 144). Het taalgebruik van sprekers uit landen die hoog scoren op Hofstede’s onzekerheidsvermijdingsindex
zou zich kenmerken door een beknopte stijl. Een bloemrijke stijl zou juist karakteristiek zijn
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voor sprekers uit culturen die gematigd scoren op de onzekerheidsindex.
In West-Europa bestaan grote verschillen tussen landen wat betreft hun score op de
dimensie onzekerheidsvermijding. Zo zitten er bij de vijf hoogst scorende landen drie landen uit Europa (Griekenland, Portugal, België), maar ook bij de vijf laagst scorende landen
(Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken). De andere Europese landen nemen een tussenpositie in. De landen die in dit onderzoek centraal staan, nemen de volgende positie in op de
dimensie onzekerheidsvermijding: België (5), Frankrijk (10), Spanje (10), Duitsland (29) en
Nederland (35). Als verschillen in het gebruik van een bloemrijke of beknopte communicatieve stijl inderdaad gerelateerd zijn aan verschillen op de dimensie onzekerheidsvermijding,
dan is het aannemelijk dat er binnen Europa verschillen zijn in het gebruik van deze communicatieve stijl.
De vraag is nu of de overtuigingskracht van een persuasief document afhangt van de
mate waarin de gehanteerde communicatieve stijl overeenkomt met de communicatieve stijl
van de desbetreffende cultuur. Daartoe moet een document worden ontwikkeld dat duidelijk persuasief van karakter is, in al deze landen voorkomt en dat voldoende lang is om de
stijl te kunnen manipuleren. De keuze is daarbij gevallen op de fondswervingsbrief. Fondswervingsbrieven hebben als duidelijk doel dat de lezer geld moet overmaken, komen in al
de genoemde landen voor en bieden door hun lengte voldoende mogelijkheden om de stijl
te manipuleren.
In dit onderzoek zijn twee versies van dezelfde fondswervingsbrief ontwikkeld: een
bloemrijke en een beknopte versie. De stijlmanipulatie is gebaseerd op de talige kenmerken
zoals die in het onderzoek van Mulac et al. (2001) zijn geïdentificeerd als behorende tot de
dimensie bloemrijk – beknopt. Vervolgens zijn de versies in de verschillende talen ontwikkeld en in elk van de landen voorgelegd aan moedertaalsprekers uit dat land. Op deze wijze
kunnen twee onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Worden verschillen op de stijldimensie bloemrijk versus beknopt als zodanig gepercipieerd in de verschillende landen?
2. Leiden de verschillen op de stijldimensie bloemrijk versus beknopt tot verschillen in de
overtuigingskracht in de verschillende landen?
2. Methode
Materiaal. Om het effect van verschillen in communicatieve stijl te onderzoeken is voor
het experiment gebruik gemaakt van twee versies van een (fictieve) fondswervingbrief die
vrijwel identiek waren wat betreft inhoud en structuur, maar enkel verschilden in communicatieve stijl op de dimensie succinct versus elaborate. De fondswervingbrief was afkomstig
van een fictieve organisatie (World Alzheimer’s Research Foundation) gevestigd in Genève
en ondertekend door een fictieve Scandinavische voorzitter. De brief begon met een introductie van de organisatie, gevolgd door een exemplar (“een typisch voorbeeld”) over een
Alzheimer patiënt, informatie over de ziekte Alzheimer’s en de World Alzheimer’s Research
Foundation en eindigde met een oproep tot het geven van geld. Er is gekozen voor een
fictieve organisatie en voorzitter om te voorkomen dat respondenten beïnvloed zouden
worden door positieve of negatieve attitudes ten aanzien van een bestaande organisatie bij
het lezen van de brief. Aangezien Alzheimer een ernstige, veel voorkomende aandoening is,
233

B. Hendriks, M. Starren, H. Hoeken, C. van den Brandt, U. Nederstigt en R. le Pair

werd verondersteld dat respondenten bekend zouden zijn met het thema van de brief.
De twee versies van de brief verschilden op een aantal talige kenmerken die ontleend
zijn aan Mulac et al. (2001) en Gudykunst en Ting-Toomey (1988). De elaborate versie van de
brief werd gekenmerkt door bloemrijk en wijdlopig taalgebruik, waarbij veelvuldig gebruik
werd gemaakt van bijwoorden van intensiteit, bijvoeglijke naamwoorden en bijzinnen. De
succinct versie van de brief werd gekenmerkt door beknopt en zakelijk taalgebruik met veel
korte (elliptische) zinnen en minder veelvuldig gebruik van bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijzinnen. Ter illustratie staat hieronder een fragment uit de tweede alinea van
beide brieven. De volledige tekst van de brieven is te vinden in Bijlage I.
Succinct versie

Neem nu Jan Derksen. 67 jaar oud. Had grote plannen voor na zijn pensionering. Reizen
met zijn vrouw, tijd om te lezen, en genieten van de kleinkinderen. Maar vlak na zijn
pensionering begon het. Met kleine dingen. Hij vergat boodschappen, telefoonnummers en
namen.

Elaborate versie

Neem nu bijvoorbeeld Jan Derksen. Hij is 67 jaar oud en had zeer grote plannen voor na zijn
welverdiende pensioen. Hij wilde verre reizen maken met zijn vrouw, veel meer tijd hebben
om te lezen en te genieten van zijn lieve, spontane kleinkinderen. Vlak na zijn pensionering
begon het echter. Hij merkte het aan kleine, op zich onbelangrijke dingen zoals het vergeten
van boodschappen, telefoonnummers, of namen.

De brieven werden in het Nederlands opgesteld, en vervolgens naar het Duits, Frans en
Spaans vertaald en terugvertaald.
Respondenten. In totaal hebben 1158 respondenten meegedaan aan het onderzoek, verdeeld
over de landen Nederland, Vlaanderen, Frankrijk, Spanje en Duitsland, waarvan 313 mannen (27%) en 825 vrouwen (72.2%). In Nederland en Vlaanderen namen ongeveer evenveel
mannen als vrouwen deel aan het onderzoek; in de andere landen namen meer vrouwen dan
mannen deel. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen uit de verschillende landen lag
dicht bij elkaar (variërend 19.41 tot 23.73).
Design. In het onderzoek is gekozen voor een tussen-proefpersoon ontwerp waarbij respondenten één van beide versies van de brief (succinct of elaborate) te zien kregen.
Instrumentatie. Het stimulus materiaal bestond uit een instructie, een fondswervingbrief van
de World Alzheimer’s Research Foundation en een uit twee delen bestaande vragenlijst. In
het eerste deel van de vragenlijst werden de overtuigingskracht, de aantrekkelijkheid en de
begrijpelijkheid van de brief gemeten. In het tweede deel van de vragenlijst konden respondenten voor 12 paren van formuleringen aangeven welke van de twee formuleringen ze als
meer gebruikelijk en welke van de twee formuleringen ze als meer aantrekkelijk beschouwden. Het doel hiervan was het meten van de individuele stijlvoorkeur van de respondenten.
In het eerste deel van de vragenlijst werden de volgende variabelen gemeten:
De overtuigingskracht van de brief werd door middel van drie verschillende variabelen gemeten. De betrouwbaarheid van alle gebruikte schalen was in alle gevallen en in alle
landen adequaat (Crohnbach’s α > .70). Voor alle semantische differentialen werd gebruik
gemaakt van een gebalanceerde schaaltechniek.
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De eerste variabele bestond uit de houding van de respondenten omtrent het geven van geld
aan de organisatie, die gemeten werd door middel van vier zevenpunts semantische differentialen: onverstandig – verstandig, slecht – goed, dom – slim, nutteloos – zinvol (Cronbach’s α> .79).
De tweede variabele was de aantrekkelijkheid van de brief, die gemeten werd door middel
van vijf zevenpunts semantische differentialen: eentonig – gevarieerd, langdradig – onderhoudend, vervelend – aangenaam, saai – interessant, niet prettig leesbaar – prettig leesbaar (Cronbach’s α > .77).
De derde variabele was de begrijpelijkheid van de brief, die werd gemeten door middel
van vier semantische differentialen: onsamenhangend – samenhangend,vaag – duidelijk, moeilijk
– makkelijk, onlogisch opgebouwd – logisch opgebouwd (Cronbach’s α > .71).
Daarnaast bevatten de vragenlijsten ook een aantal controlevragen die waren opgenomen om te controleren of de respondenten de stijlverschillen tussen de versies hadden herkend en om te controleren of respondenten de brief beschouwden als een goed voorbeeld
van een fondswervingbrief in hun eigen land.
De mening van respondenten over de communicatieve stijl van de brief werd gemeten
door middel van twee zevenpunts semantische differentialen: beknopt – wijdlopig; zakelijk –
bloemrijk. De betrouwbaarheid van deze schalen was onder andere voor Vlaanderen (α = .56)
en Frankrijk (α = .17) niet adequaat, zodat besloten werd de schalen niet samen te nemen.
Of de respondenten de brief een goed voorbeeld van een fondswervingbrief vonden werd
gemeten door middel van één zevenpunts Likert schaal. Of de brief een goed voorbeeld was
van een fondswervingbrief uit het land van de respondent, werd eveneens gemeten door
middel van één zevenpunts Likert schaal
Het tweede deel van de enquête bestond uit 12 vragen over een elaborate en een succinct
versie van dezelfde zin, zoals bijvoorbeeld: ‘Dit lot treft ook arme onschuldige kinderen’ (elaborate) en ‘Dit lot treft ook kinderen’ (succinct). De verschillende versies waren opgesteld op basis
van de criteria van het onderzoek van Mulac et al. (2001).Voor ieder paar van formuleringen dienden de respondenten aan te geven welke formulering ze het meest gebruikelijk en
welke formulering ze het meest aantrekkelijk vonden. Op deze manier werd de voorkeur
van respondenten voor een bepaalde communicatieve stijl (succinct of elaborate) op individueel
niveau gemeten. In crosscultureel experimenteel onderzoek zijn metingen op individueel
niveau essentieel omdat individuen binnen een cultuur sterk van elkaar kunnen verschillen
(Hoeken & Korziliius, 2001). Er waren twee versies van de vragenlijst die enkel verschilden
wat de betreft de volgorde waarin de formuleringen werden aangeboden.
Procedure. De Nederlandse enquêtes werden individueel bij respondenten afgenomen. De
Franse,Vlaamse, Spaanse en Duitse enquêtes werden tijdens colleges afgenomen. Het invullen van de vragenlijst duurde per persoon ongeveer 15 minuten.
3. Resultaten
Controle van cultuurverschillen. In de vragenlijst waren een aantal vragen opgenomen om
te controleren of de manipulatie van communicatieve stijl gelukt was en of de fondswervingbrief door respondenten beschouwd werd als een authentieke fondswervingbrief (Tabel
1). Een tweeweg variantieanalyse (Anova) met land en briefversie als factoren en de variabele
‘beknopt – wijdlopig’ liet een hoofdeffect zien voor briefversie (F(4, 1105) = 40.29; p <
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.001). De succinct versie van de brief werd als significant beknopter beschouwd dan de elaborate versie, behalve door de Franse respondenten. Een tweeweg variantieanalyse (Anova) met
land en briefversie en de variabele ‘zakelijk – bloemrijk’ liet ook een hoofdeffect zien voor
briefversie (F(4, 1107) = 33.32; p< .001). De elaborate versie van de brief werd als significant
bloemrijker beschouwd dan de succinct versie, behalve door Franse en Vlaamse respondenten.
Geconcludeerd kan worden dat de stijlverschillen tussen de twee versies van de fondswervingbrief als zodanig werden herkend, hoewel dit in mindere mate gold voor de Franse en
Vlaamse respondenten.
Tabel 1: Beoordeling van beknoptheid en zakelijkheid van de brief (1 = beknopt, 7 = wijdlopig; 1 = zakelijk, 7 = bloemrijk); mate waarin respondenten de brief als een goed voorbeeld beschouwden van een fondswervingbrief (1 = helemaal oneens,
7 = zeer mee eens), mate waarin respondenten de brief als een goed voorbeeld beschouwden van een fondswervingbrief voor
hun land, gemiddeldes en standaarddeviaties (tussen haakjes) en aantal respondenten per land, per briefversie.
Beknopt - wijdlopig

Zakelijk - bloemrijk Goede fondswervingbrief

Typische fondswervingbrief voor land

Gem. (s.d.)

n

Gem. (s.d.)

n

Gem. (s.d.)

n

Gem. (s.d.)

n

Succinct

3.69 (1.51)

104

4.09 (1.46)

104

4.09 (1.68)

104

3.92 (1.62)

104

Elaborate

5.08 (1.26)

102

5.13 (1.26)

103

4.17 (1.66)

103

4.10 (1.51)

103

Succinct

4.10 (1.24)

79

4.53 ( 0.99)

80

4.76 (1.49)

80

4.19 (1.26)

79

Elaborate

4.56 (1.16)

77

4.71 (1.11)

78

4.59 (1.34)

78

4.22 (1.22)

78

Succinct

4.15 (1.79)

74

3.90 (1.49)

75

3.79 (1.80)

75

3.96 (1.71)

75

Elaborate

4.39 (1.56)

72

4.13 (1.66)

72

3.92 (1.57)

73

3.74 (1.53)

73

Succinct

3.28 (1.68)

246

3.12 (1.73)

240

4.56 (1.73)

257

4.29 (1.67)

257

Elaborate

3.80 (1.76)

235

3.69 (1.88)

242

4.67 (1.69)

252

4.29 (1.52)

252

Succinct

3.46 (1.53)

61

3.53 (1.47)

60

4.71 (1.53)

63

4.52 (1.46)

63

Elaborate

4.25 (1.80)

65

4.63 (1.91)

65

4.31 (1.78)

67

4.01 (1.54)

67

Nederland

Vlaanderen

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Respondenten konden vervolgens aangeven of ze de brief een goede fondswervingbrief
vonden en of ze de brief als een goed voorbeeld van een fondswervingbrief in hun land
beschouwden. Uit de scores op deze twee vragen in Tabel 1 blijkt dat zowel de succinct als
de elaborate versie van de fondswervingbrief neutraal of hoger scoorden. Uit tweewegvariantieanalyses (Anova) met land en briefversie als factoren bleek dat de briefversie (succinct of
elaborate) geen invloed had op het oordeel van respondenten of de brief een goed voorbeeld
van een fondswervingbrief was (F < 1) noch op het oordeel van respondenten over de brief
236

Stijl, cultuur en overtuigingskracht

als typisch voorbeeld van een fondswervingbrief in hun land (p=.30). Wel bleek dat de brief
door respondenten in verschillende landen anders beoordeeld was, zowel op de vraag of
het een goede fondswervingbrief was (F(4,1142)=7.41; p < .001) als op de vraag of het een
typische fondswervingbrief voor hun eigen land was (F(4, 1141)=3.09; p < .05). Uit posthoc vergelijkingen (Bonferroni) bleek dat de Franse respondenten de brief een minder goed
voorbeeld van een fondswervingbrief vonden dan de Duitse, Vlaamse en Spaanse respondenten en dat de Nederlandse respondenten de brief een minder goede fondswervingbrief
vonden dan de Vlaamse en de Spaanse respondenten (alle p’s < .05).Verder vonden de Franse
respondenten de brief een minder goed voorbeeld van een fondswervingbrief in hun land
dan de Spaanse respondenten (p < .05).
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de manipulatie van communicatieve stijl
redelijk geslaagd was. De twee versies van de brieven werden als redelijk verschillend beoordeeld wat betreft wijdlopigheid en bloemrijkheid en de fondswervingbrief werd door het
merendeel van de respondenten beschouwd als een goede en typische fondswervingbrief
voor hun land.
Cultuurverschillen in voorkeur voor communicatiestijl. In de enquête werd tevens de individuele voorkeur van respondenten voor een succinct of een elaborate communicatiestijl
gemeten. Om dit te meten moesten respondenten voor 12 paren zinnen aangeven welke van
de twee zinnen - de succinct of de elaborate versie - ze meer gebruikelijk en welke van de twee
zinnen ze meer aantrekkelijk vonden. Uit een analyse van de gemiddeldes in de verschillende landen (variërend van 5.83 tot 6.56) op deze vragen bleek dat er nauwelijks verschillen waren tussen de voorkeuren van respondenten voor succinct of elaborate formuleringen. In
geen van de onderzochte landen was dus een duidelijke voorkeur voor een succinct of elaborate
communicatiestijl te constateren.
Overtuigingskracht en waardering van de fondswervingbrief. De overtuigingskracht van de
brief werd gemeten met behulp van een aantal variabelen: geeft geld, hoeveel geld, attitude t.o.v.
doneren geld, aantrekkelijkheid van de brief en begrijpelijkheid van de brief (zie Tabel 2). Van de
gehele steekproef was 41% bereid geld te geven naar aanleiding van de fondswervingbrief;
de overige 59% van de respondenten gaf aan geen geld te willen geven aan het fonds. Uit
chi-kwadraat analyses bleek dat alleen in Duitsland respondenten die de succinct versie van de
brief hadden gelezen vaker aangaven dat ze bereid waren geld te geven aan het Alzheimer
fonds dan respondenten die de elaborate versie hadden gelezen (χ² (1, n=125)= 7.10, p < .01).
Voor de andere landen werden geen significante verschillen gevonden.
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Tabel 2: Percentage respondenten dat aangaf geld te willen geven; gemiddelde bedrag; attitude t.o.v. geven geld; waardering
aantrekkelijkheid brief en waardering begrijpelijkheid (1 = zeer negatief, 7 zeer positief) geven als functie van briefversie en land;
gemiddeldes en standaarddeviaties (tussen haakjes).
Geeft geld

Bedrag in €

Attitude t.o.v. geven

Aantrekkelijkheid

Begrijpelijkheid

geld

brief

brief

%

Gem. (s.d.)

Gem. (s.d.)

Gem. (s.d.)

Gem. (s.d.)

Nederland
Succinct
Elaborate

26.9
20.4

2.76 (6.20)
2.07 (6.43)

5.53 (0.96)
5.59 (0.86)

4.27 (1.17)
4.23 (1.20)

4.92 (1.01)
5.02 (1.15)

Vlaanderen
Succinct
Elaborate
Frankrijk

30.8
27.3

6.86 (15.01)
6.49 (12.25)

5.12 (0.95)
5.28 (0.92)

4.80 (1.06)
4.68 (0.94)

5.34 (0.90)
5.52 (0.89)

31.4
21.4

7.81 (17.55)
9.19 (29.88)

5.47 (1.26)
5.53 (1.07)

4.31 (1.13)
4.19 (1.14)

4.95 (1.38)
5.13 (1.36)

59.3
58.0

22.18 (48.06)
21.70 (41.87)

5.70 (1.23)
5.74 (1.20)

4.65 (1.50)
4.70 (1.40)

5.17 (1.53)
5.50 (1.30)

44.3
21.9

14.59 (63.89)
4.44 (11.37)

5.79 (0.93)
5.55 (1.19)

4.40 (1.14)
4.38 (1.30)

5.60 (1.06)
5.57 (0.99)

Succinct
Elaborate
Spanje
Succinct
Elaborate

Duitsland
Succinct
Elaborate

Voor de overige afhankelijke variabelen werden variantieanalyses (Anova) uitgevoerd met
land en briefversie als factoren. Uit de analyses bleek dat de interactie tussen land en briefversie
voor geen van de afhankelijke variabelen significant was (alle F’s < 1) en ook dat er voor
geen van de variabelen een hoofdeffect was van briefversie (alle p’s > .07). De stijl van de brief
bleek dus niet van invloed te zijn geweest op de ‘geefbereidheid’ van respondenten of op hun
oordelen over de aantrekkelijkheid of begrijpelijkheid van de brief en het was ook niet zo
dat in bepaalde landen respondenten anders reageerden op de verschillende versies dan in
andere landen.Voor de variabelen bedrag, attitude t.o.v. geven, aantrekkelijkheid en begrijpelijkheid
werden wel hoofdeffecten gevonden voor land (alle p’s < .001). Post-hoc analyses (Bonferroni) lieten zien dat, ongeacht de briefversie, zowel de Belgen als de Nederlanders significant
minder geld zouden geven aan het Alzheimer fonds dan de Spanjaarden en dat Vlaamse respondenten minder positief stonden tegenover het geven van geld dan Spaanse, Nederlandse
en Duitse respondenten. Verder vonden zowel de Vlaamse als de Spaanse respondenten de
fondswervingbrief aantrekkelijker dan de Franse en de Nederlandse respondenten (p’s variërend van p < .01 tot p < .05). Ook bleek dat de Nederlandse respondenten de fondswervingbrief als significant minder begrijpelijk beoordeelden dan de Vlaamse, Spaanse en Duitse
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respondenten, terwijl de Franse respondenten de brieven als significant minder begrijpelijk
beoordeelden dan de Duitse respondenten (alle p’s <.01).
4. Conclusie en discussie
In dit onderzoek hebben we een antwoord proberen te geven op de vraag of de overtuigingskracht van een persuasief document afhangt van de mate waarin de gehanteerde communicatieve stijl overeenkomt met de communicatieve stijl van de desbetreffende cultuur.
Daartoe is een bloemrijke en een beknopte versie van eenzelfde fondswervingsbrief ontwikkeld (een type dokument dat duidelijk persuasief van karakter is, in al deze landen voorkomt
en dat voldoende lang is om de stijl te kunnen manipuleren). De stijlmanipulatie is gebaseerd
op de talige kenmerken zoals die in het onderzoek van Mulac et al. (2001) zijn geïdentificeerd als behorende tot de dimensie bloemrijk – beknopt. Vervolgens zijn de versies in de
verschillende talen ontwikkeld en in elk van de landen voorgelegd aan moedertaalsprekers
uit dat land.
De eerste onderzoeksvraag betrof de vraag of verschillen op de stijldimensie bloemrijk
versus beknopt als zodanig gepercipieerd worden in de verschillende landen. De resultaten
van het onderzoek laten zien dat stijlverschillen tussen de twee versies van de fondswervingbrief inderdaad herkend worden; de succinct versie werd door respondenten als meer beknopt
en zakelijk beoordeeld en de elaborate versie van de fondswervingbrief werd als meer wijdlopig en bloemrijk beoordeeld.
De tweede onderzoeksvraag had betrekking op de vraag of de verschillen op de stijldimensie bloemrijk versus beknopt leiden tot verschillen in de overtuigingskracht in de verschillende landen. De resultaten laten zien dat hoewel de respondenten in de verschillende
landen het stijlverschil wel opmerken dit niet leidt tot een verschil in overtuigingskracht van
en waardering voor de brief.
Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van het effect van stijlverschillen kan zijn
dat de manipulatie van het stijlgebruik in de twee versies van de fondswervingsbrief niet
duidelijk genoeg was. Hoewel het stijlverschil wel herkend werd, waren de verschillen tussen
de beknopte en de bloemrijke versie wellicht niet extreem genoeg om een effect op overtuigingskracht te bewerkstelligen.
Anders dan in eerder empirisch onderzoek (Miller, 1994; Nelson et al., 2002; Cohen,
1987). naar cultuurverschillen in communicatieve stijl werden in dit onderzoek geen verschillen gevonden tussen nationale culturen in hun voorkeur voor succinct of elaborate formuleringen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat het in bovengenoemde studies vaak culturen betrof die meer extreem van elkaar verschilden op één
of meerdere culturele dimensies dan de Europese landen die bij dit onderzoek betrokken
waren. Ook uit eerder onderzoek (Hoeken, van den Brandt, Crijns, Dominguez, Hendriks,
Planken & Starren, 2003) is gebleken dat Europese culturen relatief homogeen zijn.
Een duidelijke beperking van dit onderzoek ligt in het gegeven dat slechts twee versies
van één tekst zijn onderzocht. De zinvolheid van een dergelijke onderzoeksopzet staat ter
discussie. Zowel internationaal (Jackson & Jacobs, 1983) als nationaal (Meuffels & van den
Bergh, 2005) zijn er onderzoekers die beweren dat er op basis van dit type onderzoek geen
conclusies over de onderzochte tekstkenmerken kunnen worden getrokken. De onderzochte
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tekst is immers slechts één concretisering van een (enorme) populatie van teksten; eventuele
statistisch significante effecten zouden enkel van toepassing zijn voor de onderzochte tekst,
maar niet generaliseerbaar zijn naar andere teksten. Voor een dergelijke conclusie zou dezelfde manipulatie bij verschillende teksten moeten worden uitgevoerd waarna op basis van
een quasi F-ratio bepaald kan worden in hoeverre bepaalde verschillen ook zouden gelden
voor andere, niet-onderzochte teksten.
De voor een dergelijke analyse benodigde gegevens kunnen het meest efficiënt verzameld worden met behulp van een onderzoeksontwerp met herhaalde metingen. Dat zou in
ons onderzoek hebben ingehouden dat de proefpersonen verschillende fondswervingsbrieven in verschillende versies aangeboden zouden krijgen en vervolgens hun oordeel moesten
geven over elk van de fondswervingsbrieven. Een dergelijke opzet was onhaalbaar.Voor een
betrouwbare meting van de verschillende afhankelijke variabelen is een vrij uitgebreid meetinstrumentarium noodzakelijk. Zo moet onder andere worden gecontroleerd of de manipulatie geslaagd was, of er verschillen bestaan in de individuele voorkeur voor verschillende
formuleringen en of de attitude en intentie ten opzichte van het geefgedrag beïnvloed zijn.
Al deze afhankelijke variabelen zijn dermate complex dat verschillende items noodzakelijk
zijn om ze op een betrouwbare manier te kunnen meten. Een gevolg hiervan zou zijn dat
het praktisch onmogelijk is om één proefpersoon meer dan twee of drie fondswervingsbrieven te laten lezen en beoordelen. Nog bezwaarlijker is de reële mogelijkheid dat de metingen van de later beoordeelde brieven beïnvloed worden door de oordelen over eerdere brieven. De items vragen immers om reflectie op, onder andere, het taalgebruik in de brieven.
Dergelijke vragen kunnen proefpersonen gevoelig maken voor verschillen in bloemrijkheid,
verschillen die hen in meer natuurlijke omstandigheden niet zouden zijn opgevallen.
Maken bovenstaande overwegingen het hier gerapporteerde onderzoek zinloos? Andere
onderzoekers die zich gebogen hebben over het probleem van onderzoek waarbij slechts
één boodschap is gemanipuleerd, vinden van niet. Niet omdat ze het generalisatieprobleem
op basis van één boodschap onbelangrijk vinden, maar omdat ze een alternatieve strategie
voorstellen om deze generalisatie mogelijk te maken, namelijk die van de statistische metaanalyse. Hunter en Hamilton (1998) zijn bijvoorbeeld voorstanders van deze strategie. Zij
stellen dat een dergelijke meta-analyse het mathematisch adequate instrument vormt voor
het compileren van verschillende onderzoeken waarbij dezelfde manipulatie is uitgevoerd
maar op verschillende boodschappen. Deze compilatie geeft vervolgens een veel betrouwbaarder beeld van het veronderstelde effect dan elk van de onderzoeken afzonderlijk. Voor
het uitvoeren van een dergelijke meta-analyse is het echter noodzakelijk dat er onderzoek
is uitgevoerd waarin het tekstkenmerk wordt gemanipuleerd en het effect onderzocht, zo
stellen Hunter en Hamilton.
Samenvattend, de reikwijdte van de conclusies over stijlverschillen die op basis van dit
onderzoek kunnen worden getrokken zijn beperkt. De vraag blijft of er vergelijkbare effecten optreden bij andere teksten. Dat maakt het onderzoek echter niet waardeloos. Onderzoek naar mogelijke cultuurverschillen in de voorkeur voor communicatiestijlen is belangrijk en relevant. Naarmate er meer van dit type studies worden uitgevoerd, neemt de mogelijkheid toe om de generaliseerbaarheid van dergelijke effecten middels een meta-analyse
vast te stellen.
Vervolgstudies zouden in eerste instantie gericht moeten zijn op het ontwikkelen van
afnamemateriaal waarin de stijldimensie ‘succinct-elaborate’ op meer extreme wijze gemanipuleerd wordt. Op deze wijze zou een duidelijker antwoord verkregen kunnen worden op
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de vraag of de overtuigingskracht van een persuasief document afhangt van de mate waarin
de gehanteerde communicatieve stijl overeenkomt met de communicatieve stijl van de desbetreffende cultuur.
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Bijlage I
Succinct versie fondswervingsbrief

Genève, november 2002

Geachte heer, mevrouw,

De World Alzheimer’s Research Foundation is in 2000 opgericht om wereldwijd fondsen te werven.
Fondsen om onderzoek naar de oorzaken van deze ziekte en naar effectieve geneeswijzen mogelijk te
maken. Ook u vragen we om een bijdrage. Het geld is hard nodig.
Neem nu Jan Derksen. 67 jaar oud. Had grote plannen voor na zijn pensionering. Reizen met zijn
vrouw, tijd om te lezen, en genieten van de kleinkinderen. Maar vlak na zijn pensionering begon het.
Met kleine dingen. Hij vergat boodschappen, telefoonnummers en namen. Het werd steeds erger. Op
een gegeven moment kon hij de weg naar huis niet meer vinden. En nu zijn er dagen dat hij zelfs zijn
vrouw niet meer herkent. De diagnose was onontkoombaar: Alzheimer. Hij is nog maar een schim van
de levenslustige man die hij was. Een schim zonder verleden. En zonder toekomst.
De ziekte van Alzheimer is de belangrijkste veroorzaker van dementie. Deze ziekte leidt tot het afsterven van hersencellen. Met name die hersencellen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van ons
geheugen.We weten wat Alzheimer met de hersenen doet. Maar niet hoe Alzheimer te voorkomen. Of
te genezen. Om die kennis te vergaren moet nog veel onderzoek worden gedaan.
De World Alzheimer’s Research Foundation werkt samen met de Wereld Gezondheidsorganisatie. De
adviesraad van de Foundation bestaat uit gerenommeerde onderzoekers die adviseren bij de selectie
van onderzoeksprojecten. Deze projecten maken deel uit van een race tegen de klok.Want cijfers laten
zien dat 1 op de 10 mensen van boven de 65 jaar Alzheimer krijgt. Steeds meer mensen worden ouder.
Dus steeds meer mensen krijgen Alzheimer.
Daarom financiert en stimuleert de World Alzheimer’s Research Foundation onderzoek naar de oorzaken van de ziekte. Zodat we uiteindelijk Alzheimer kunnen genezen. Of zelfs voorkomen. Zodat
Jan Derksen weer een verleden en een toekomst heeft. Mevrouw Derksen haar man terugkrijgt. En
de kleinkinderen hun opa. Daarom doen we een oproep aan u om ons financieel te ondersteunen.
Maak vandaag nog uw gift over op Bankrekeningnummer 787878, ten name van de World Alzheimer’s
Research Foundation.
Hoogachtend,
Dr. F. Kjellstrom
(Voorzitter van de World Alzheimer’s Research Foundation)
Rue des Alpes, 24
CH 1202 Genève
Zwitserland
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Elaborate versie fondswervingsbrief
Genève, november 2002
Geachte heer, mevrouw,
De World Alzheimer’s Research Foundation is in 2000 opgericht om actief wereldwijd fondsen te werven
om onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van deze ernstige ziekte en naar de meest effectieve geneeswijzen mogelijk te maken. Ook u vragen we met klem om een bijdrage want het geld is erg hard nodig.
Neem nu bijvoorbeeld Jan Derksen. Hij is 67 jaar oud en had zeer grote plannen voor na zijn welverdiende pensioen. Hij wilde verre reizen maken met zijn vrouw, veel meer tijd hebben om te lezen en te
genieten van zijn lieve, spontane kleinkinderen.Vlak na zijn pensionering begon het echter. Hij merkte
het aan kleine, op zich onbelangrijke dingen zoals het vergeten van boodschappen, telefoonnummers,
of namen. Het werd steeds erger. Op een gegeven moment kon hij de weg naar huis niet meer vinden
en nu zijn er dagen dat hij zelfs zijn vrouw niet meer herkent. De diagnose was onontkoombaar: Jan
heeft Alzheimer. Hij is nog maar een schim van de vrolijke, actieve, levenslustige man die hij was, een
schim die geen verleden en ook geen toekomst meer heeft.
De ziekte van Alzheimer is de belangrijkste veroorzaker van dementie. Deze verschrikkelijke ziekte
leidt tot het afsterven van hersencellen die uiterst noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van
ons geheugen. Hoewel we precies weten wat Alzheimer met de hersenen doet, weten we nog niet hoe
we Alzheimer kunnen voorkomen of genezen. Om die essentiële kennis te vergaren, moet nog heel
veel onderzoek worden gedaan.
De World Alzheimer’s Research Foundation werkt heel nauw samen met de Wereld Gezondheids
organisatie. De uitgebreide adviesraad van de Foundation bestaat uit zeer gerenommeerde onderzoekers die adviseren bij de belangrijke selectie van de meest veelbelovende onderzoeksprojecten. Deze
projecten maken deel uit van een helse race tegen de klok, want cijfers laten zien dat 1 op de 10 mensen van boven de 65 jaar Alzheimer krijgt. Omdat meer mensen steeds ouder worden, neemt ook het
aantal mensen met Alzheimer hand over hand toe.
Daarom financiert en stimuleert de World Alzheimer’s Research Foundation veelbelovend onderzoek
naar de oorzaken van de ziekte zodat we uiteindelijk Alzheimer kunnen genezen, of zelfs voorkomen. Op
die manier geven we Jan Derksen misschien weer een helder verleden en een mooie toekomst. Mevrouw
Derksen krijgt haar vrolijke, vriendelijke man terug en de kleinkinderen hun actieve, goedlachse opa.
Daarom doen we een dringende oproep aan u om ons financieel te ondersteunen. Maak vandaag nog uw
gift over op Bankrekeningnummer 787878, ten name van de World Alzheimer’s Research Foundation.
Hoogachtend,
Dr. F. Kjellstrom
(Voorzitter van de World Alzheimer’s Research Foundation)
Rue des Alpes, 24
CH 1202 Genève
Zwitserland
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Strategisch manoeuvreren met
metonymie
1. Inleiding
Samenvatting
Metonymie, een “vorm van beeldspraak
waarbij een woord of uitdrukking wordt
In dit artikel wordt nagegaan welke rol de retorivervangen door een woord of uitdruksche troop metonymie kan spelen in de pogingen van
king waarmee er een ander verband bediscussianten om in de confrontatie- en argumenstaat dan gelijkenis” (Den Boon 2001:
tatiefase van een discussie hun retorische doelen
107), wordt van oudsher gerekend tot
met hun dialectische doelen te verenigen. Getoond
de tropen, de figuurlijk gebruikte uitwordt hoe het gebruik van verschillende typen medrukkingen waartoe ook de metafoor
tonymie ertoe kan bijdragen dat het standpunt zo
behoort. In de klassieke retorica werd
voordelig mogelijk wordt gepresenteerd en dat de
metonymie als een minder belangrijk
argumentatie zo sterk mogelijk lijkt.
stijlmiddel beschouwd dan de metafoor. Quintilianus (2001: VIII.6.4) ziet
de metafoor als de “troop die niet alleen
het vaakst voorkomt, maar ook verreweg het mooist is”.Volgens hem is de metafoor meer algemeen toepasbaar dan de synecdoche,
een van de subtypen van metonymie:
De metafoor is voornamelijk uitgevonden om emoties op te roepen en zaken extra
te markeren en voor ogen te stellen. De synecdoche kan variatie aanbrengen in het
taalgebruik, op zo’n manier dat wij één als meer opvatten, een deel als het geheel, een
soort als de klasse, de aanleiding als het gevolg, of omgekeerd, waarin dichters meer
vrijheid hebben dan redenaars. […] Voor redenaars zal vooral de vrijheid met betrekking tot het getal van belang zijn. (2001:VIII.6.19)
Tot voor kort kreeg de metafoor ook in de (cognitieve) linguïstiek de meeste aandacht. In
hun invloedrijke boek Metaphors we live by maken Lakoff en Johnson aannemelijk dat ons
conceptuele systeem en daarmee onze alledaagse manier van denken en ons taalgebruik metaforisch van aard zijn: zo is het de metaforische vergelijking tussen argumentatie en oorlog
die maakt dat we denken en praten over argumentatie in termen die geassocieerd zijn met
het begrip oorlog. Lakoff en Johnson wijden ook een hoofdstuk aan metonymie en aan het
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onderscheid tussen een metafoor en metonymie. Deze twee tropen hebben volgens deze
auteurs een verschillende functie in ons denken en communiceren:
Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of another, and
its primary function is understanding. Metonymy, on the other hand, has primarily
a referential function, that is it allows us to use one entity to stand for another (1980:
36).
Een van Lakoff en Johnsons meest aangehaalde voorbeelden van metonymie is uitspraak (1)
die gedaan wordt in de context van een restaurant:
(1)

The ham sandwich is waiting for his check.
(1980: 35)

Deze vorm van metonymie moet volgens Lakoff en Johnson niet verward worden met een
personificatie, een metafoor waarin menselijke eigenschappen worden toegeschreven aan
objecten:
We do not understand “the ham sandwich” by imputing human qualities to it. Instead,
we are using one entity to refer to another that is related to it. This is a case of what
we will call metonymy (1980: 35).
Door het gebruik van metaforen worden bepaalde eigenschappen van een zaak die uit een
bepaald domein afkomstig is overgedragen op een zaak afkomstig uit een ander domein.
Deze overdracht van eigenschappen is mogelijk doordat de twee zaken in een bepaald opzicht met elkaar te vergelijken zijn. Bij metonymie daarentegen vindt er geen overdracht van
eigenschappen plaats. Door naar een bepaalde zaak te verwijzen met een term die in principe naar iets anders verwijst, worden bepaalde associaties overgebracht van de ene zaak naar
de andere. De relatie tussen de twee zaken in kwestie is er echter niet een van overeenkomst,
maar van contiguïteit:
The name of a referent (or thing referred to) is replaced by the name of an attribute,
or entity related in some semantic way, or by spatial proximity, or another kind of link,
i.e., the ground of the substitution is not similarity as it is in the case of metaphor, but
association (Thornborrow en Wareing 1998: 109).
In recente cognitief-linguïstische publicaties wordt het gebruik van metonymie als een basiskenmerk van ons denkproces gezien: zoals ook uit ons taalgebruik blijkt, is het een veel
voorkomend verschijnsel dat een opvallend aspect van een bepaalde zaak gebruikt wordt
om te verwijzen naar de zaak als geheel of naar een ander aspect van die zaak (Barcelona
2000: 4). Metonymie kan worden opgevat als een cognitief proces waarbij de ene conceptuele entiteit mentale toegang verschaft tot een andere conceptuele entiteit die deel uitmaakt
van dezelfde mentale betekenisrepresentatie (of van hetzelfde geïdealiseerd cognitief model)
(Radden en Kövecses 1999: 21). Lakoff en Johnson (1980: 36) hadden er al op gewezen dat
metonymie niet louter een middel is om naar iets te verwijzen, maar ook de uitgedrukte
betekenis verandert. Om dit duidelijk te maken, geven ze het volgende voorbeeld:
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(2)

When we say ‘The Times hasn’t arrived at the press conference yet,’ we are
using ‘The Times’ not merely to refer to some reporter or other but also
to suggest the importance of the institution the reporter represents. So ‘The
Times has not yet arrived for the press conference’ means something different
from ‘Steve Roberts has not yet arrived for the press conference,’ even though
Steve Roberts may be the Times reporter in question (1980: 36-37).

Door metonymie te gebruiken, wordt het volgens Lakoff en Johnson mogelijk om op zo’n
manier naar een bepaalde zaak te verwijzen dat bepaalde aspecten extra worden belicht of
meer nadruk krijgen dan wanneer er op een directere manier naar die zaak zou worden
verwezen. (1980: 37). Uitdrukkingen die op metonymie gebaseerd zijn geven een beeld van
een object of zaak waarbij de relatie die dat object met iets anders heeft ook een rol speelt
(Lakoff en Johnson 1980: 39). Radden en Kövecses zijn eveneens van mening dat metonymie niet simpelweg neerkomt op de vervanging van een entititeit door een andere, maar
dat metonymie ervoor zorgt dat er de twee entititeiten in kwestie op een specifieke manier
verbonden worden, met als gevolg dat er een nieuwe, complexe betekenis ontstaat (1999: 19).
Een voorbeeld van Lakoff en Johnson kan verduidelijken wat men zich bij zo’n complexere
betekenis als gevolg van het gebruik van metonymie moet voorstellen. Wanneer iemand het
heeft over een Picasso in plaats van over een schilderij van Picasso, komt het accent minder op
het kunstwerk in kwestie te liggen en meer op de relatie van dit kunstwerk tot de kunstenaar,
diens kunstopvatting, techniek, enzovoort (1980: 39).
Uit deze korte karakterisering van metonymie blijkt dat deze troop weliswaar primair een
referentiële functie vervult maar tegelijkertijd ook gebruikt wordt om speciale betekeniseffecten te bereiken. Door via een andere entititeit naar een bepaalde entititeit te verwijzen,
kunnen zaken vanuit een specifiek perspectief worden belicht, met bijvoorbeeld als gevolg
dat er extra nadruk komt te liggen op bepaalde aspecten of dat bepaalde aspecten juist naar
de achtergrond gedrukt worden. In dit artikel zal ik inzicht proberen te verschaffen in de
soorten effecten die in argumentatief taalgebruik met metonymische constructies kunnen
worden nagestreefd. Om een preciezere analyse van dergelijke effecten te kunnen geven zal
ik nagaan wat de mogelijke rol is van de troop metonymie bij het strategisch manoeuvreren
van taalgebruikers, dat wil zeggen bij hun pogingen om hun retorische doelen in overeenstemming te brengen met hun dialectische doelen (Van Eemeren en Houtlosser 1998, 1999,
2000, 2001).
Door strategisch te manoeuvreren proberen taalgebruikers volgens Van Eemeren en
Houtlosser te bereiken dat de kans dat hun standpunt door de tegenpartij aanvaard wordt zo
groot mogelijk wordt zonder daarbij openlijk onredelijke discussiezetten te doen (2002: 16).
Van Eemeren en Houtlosser gaan ervan uit dat elk van de dialectische fasen van een kritische
discussie zijn retorische tegenhanger heeft.Voor elke fase kan daarom niet alleen een dialectisch maar ook een retorisch doel gespecificeerd worden, dat discussianten zullen proberen
te bereiken door hun (dialectische) discussiezetten op een voor hen voordelige manier uit te
voeren. In dit artikel zal ik me concentreren op de mogelijkheden tot strategisch manoeuvreren in de confrontatie- en argumentatiefase van een discussie. De belangrijkste vragen
die ik aan de orde stel zijn: (1) hoe kan metonymie een hulpmiddel zijn om standpunten in
de confrontatiefase zo te formuleren dat ze gemakkelijker te verdedigen zijn?; (2) hoe kan in
de argumentatiefase gebruik gemaakt worden van metonymie om argumenten zo te presen247
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teren dat ze zo sterk mogelijk lijken of de kans op een succesvolle aanval van de tegenpartij
zoveel mogelijk wordt beperkt?
Om te beginnen zal ik de belangrijkste typen metonymie bespreken die in de retorische
en linguïstische literatuur worden genoemd en nagaan wat in algemene zin de mogelijke effecten van het gebruik van de verschillende typen metonymie zou kunnen zijn. Uitgaande
van deze algemene analyse zal ik vervolgens trachten te specificeren wat de mogelijkheden
zijn om met metonymie in de confrontatiefase en de argumentatiefase van een discussie strategisch te manoeuvreren. Op deze manier hoop ik beter te kunnen verantwoorden waarom
metonymie een retorisch stijlmiddel kan worden genoemd.
2. Typen metonymie en mogelijke effecten
Perelman en Olbrechts-Tyteca vermelden drie algemene effecten die tropen en stijlfiguren
bij het presenteren van gegevens kunnen hebben: deze presentatiemiddelen kunnen een bepaalde keuze opleggen of suggereren, een band tussen de spreker of schrijver en zijn publiek
tot stand brengen of ervoor zorgen dat iets meer nadruk krijgt of meer opvalt (1969: 172).
Uit de voorbeelden die ze geven, blijkt dat metonymie in hun ogen in ieder geval de eerste
twee van deze effecten kan hebben. Hoewel Perelman en Olbrechts-Tyteca van mening zijn
dat het maken van een specifieke keuze niet de belangrijkste functie is van metonymie, kan
deze troop deze functie volgens hen soms wel hebben: “The use of ‘mortals’ for instance,
in place of ‘men’, is a way of drawing attention to a particular characteristic of men” (1969:
173-174). Het bewerkstelligen van een bepaalde keuze lijkt hier overeen te komen met wat
Lakoff en Johnson bedoelen met het belichten van bepaalde aspecten.
Veel metonymische relaties zijn symbolisch van aard. Zo is ‘het Witte Huis’ het symbool
van de autoriteiten in Amerika en ‘de Kroon’ het symbool van de monarchie. De relaties
tussen het symbool en datgene wat gesymboliseerd wordt zijn volgens Perelman en Olbrechts-Tyteca geen objectieve relaties maar relaties die alleen erkend worden door de leden
van een bepaalde groep (1969: 332). Door gebruik te maken van vormen van metonymie
die op symbolische verbanden berusten, wordt het volgens hen mogelijk om een band met
het publiek te creëren of de gevoelens van gemeenschappelijkheid te versterken tussen de
leden van het publiek.
Afgezien van deze twee algemene effecten die aan het gebruik van metonymie worden
toegeschreven, worden er in de vakliteratuur ook meer gedetailleerde observaties gerapporteerd met betrekking tot de mogelijke effecten van specifieke typen metonymie. Quintilianus noemt het type metonymie dat ook wel synecdoche genoemd wordt (en tegenwoordig
algemeen als een subtype van metonymie wordt gezien). Hiervan is sprake wanneer een deel
voor het geheel staat of een genus voor een species of andersom. Maar er zijn ook andere
metonymische substituties mogelijk volgens Quintilianus:
De metonymie duidt uitvindingen aan met de naam van de uitvinder en bezittingen
met die van de bezitter […] Ook staat wel eens het omvattende voor het omvatte
[…] Zowel bij dichters als bij redenaars komt het ook veel voor, dat we de veroorzaker aanduiden met het veroorzaakte. (Quintilianus VIII.6.23-27).
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Het laatstgenoemde type substitutie waarin in plaats van naar de gevolgen naar de oorzaken
verwezen wordt of andersom, wordt ook wel metalepsis genoemd. Een voorbeeld van metalepis is het gebruik van de uitdrukking ‘hij heeft zijn tong verloren’ (oorzaak) voor ‘hij zegt
niets’ (gevolg).
Lakoff en Johnson (1980: 37-38) geven een lijstje van in onze cultuur vigerende metonymische concepten dat de opsomming van Quintilianus gedeeltelijk overlapt:
The part for the whole
Controller for controlled
Producer for product
Object used for user
Institution for people responsible
The place for the institution
The place for the event
Zoals we eerder zagen, was Quintilianus van mening dat metonymie van het type synecdoche, waarin er sprake is van getalsmatige relaties, het makkelijkst kan worden toegepast door
redenaars (2001,VIII.VI. 20). Ook moderne retorici besteden veel aandacht aan het gebruik
van synecdoches voor retorische doeleinden. Synecdoches kunnen specificerend (zoals het geval
is bij pars pro toto en bij een generiek enkelvoud ) of generaliserend (totum pro parte) van aard
zijn. In hun studie over racistisch en antisemitisch taalgebruik vermelden Reisigl en Wodak
specificerende synecdoches zoals ‘de buitenlander,’ ‘de jood’ en ‘de Oostenrijker’ als middelen
die bij uitstek geschikt zijn om essentialistische en stereotyperende uitspraken te doen door
de gemeenschappelijkheid van een groep personen te benadrukken en hun onderlinge verschillen te negeren (2001: 57). Een soortgelijk generaliserend effect kan bereikt worden door
synecdoches van het type totum pro parte te gebruiken. Zo wordt in voorbeeld (3) verwezen
naar de mening van een land als geheel, in plaats van naar de opinies van de inwoners:
(3)

Austria is not willing to accept new immigrants (Reisigl en Wodak 2001:
57).

Ook andere typen metonymie dan synecdoches kunnen volgens sommige auteurs gebruikt
worden om retorische effecten te bereiken. Zo wijzen Lakoff en Johnson op de mogelijkheid iemands verantwoordelijkheid voor een bepaalde handeling te benadrukken met
behulp van een type metonymie waarbij de opdrachtgever staat voor degenen die zijn opdrachten uitvoeren:
Via the controller for controlled metonymy we not only say “Nixon bombed Hanoi”
but also think of him as doing the bombing and hold him responsible for it (1980:
39).
Reisgl en Wodak noemen ook gevallen van metonymie waarbij juist geabstraheerd wordt
van de persoon die iets doet om te verhullen wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde
handeling : “metonymies enable the speakers to conjure away responsible, involved or affected actors […], or to keep them in the semantic background” (2001: 58). Een voorbeeld van
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een dergelijk gebruik van metonymie zou (4) zijn, waarbij het product genoemd wordt in
plaats van degenen die dit product geproduceerd hebben:
(4)

This nationalist discourse [instead of its responsible creators] instigates people to
acts of hostility against “foreigners” (2001: 57).

Prandi (1992: 235) wijst op de mogelijkheid om de belangrijkste informatie op een zeer
kernachtige wijze weer te geven met behulp van metonymieën waarin de oorzaken in plaats
van de gevolgen of de middelen in plaats van de doelen genoemd worden of precies het
omgekeerde gebeurt. Door een dergelijke presentatiewijze kan een argument volgens haar
een sterkere indruk maken. Ze geeft een (aan Bonhomme 1987 ontleend) voorbeeld van
hoe in een regionale verkiezingscampagne de argumentatieve kracht van een langer betoog
vergroot kan worden door de argumentatie als het ware samen te ballen in een kernachtige
slogan:
(5)

Dit potlood is de snelweg.
(Ce crayon est l’autoroute)

Deze elliptische slogan is een kernachtige manier om de volgende uitspraak te doen: ‘dit
potlood is het middel dat u kunt gebruiken om te stemmen op de kandidaat die belooft de
snelweg aan te leggen wanneer hij de verkiezingen wint’. Er is in dit voorbeeld eigenlijk
sprake van een combinatie van twee metoniemen: dit potlood staat voor de handeling van het
stemmen en is dus een metonymie van het type waarin het middel genoemd wordt in plaats
van het doel, maar met de snelweg wordt het doel aangeduid in plaats van het middel, dat wil
zeggen de handeling van het stemmen op de juiste kandidaat. Zoals uit dit voorbeeld blijkt,
kan metalepsis (het noemen van oorzaken in plaats van gevolgen of andersom) het mogelijk
maken informatie op een bijzonder kernachtige wijze te verwoorden. Door het doel of resultaat van de handeling te noemen in plaats van het middel, komt de nadruk volgens Pauwels bovendien op de functie van de handeling te liggen (1999: 262). In combinatie met de
mogelijkheid het accent op het resultaat of het doel van een bepaalde handeling (zoals het
aanschaffen van een bepaald product) te leggen, zou de kernachtigheid kunnen verklaren
waarom we dit type metonymie regelmatig in advertenties aantreffen. Ook de omgekeerde
variant, waarin de oorzaak in plaats van het gevolg genoemd wordt, kan overigens in advertenties functioneel zijn, getuige het volgende voorbeeld van Leech (1966: 183) uit een
advertentie voor shampoo:
(6)

Wash the big city right out of your hair.

Ook deze slogan is kernachtiger dan de niet-metonymische versie “Wash the dirt of the big
city right out of your hair”. Minstens even belangrijk is echter dat de slogan eufemistischer
en dus minder grof klinkt dan wanneer de metonymie zou ontbreken. Dit verzachtende
effect achten verschillende auteurs een belangrijk kenmerk van metonymie. Pauwels (1999:
265) bijvoorbeeld, merkt op dat veel voorbeelden van metonymie die in zijn corpus voorkomen als eufemismen lijken te fungeren. Naast de twee genoemde effecten lijkt een derde
effect van de in (6) gebruikte metalepsis te zijn dat allerlei associaties met een grote stad, zoals
drukte, lawaai en spanning, er nog steeds in kunnen doorklinken en niet gedempt worden
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zoals bij de niet-metonymische versie het geval zou zijn. Deze associaties kunnen vervolgens
weer worden overgedragen op de shampoo in kwestie, zodat er bij deze shampoo niet alleen
sprake lijkt te zijn van een product om je haar mee te wassen maar ook van een middel om
je van alle euvelen van het grote stadsleven te bevrijden.
3. Het strategisch gebruik van metonymie in de confrontatie- en argumentatiefase
Iemand die argumentatie naar voren brengt mag er aan gehouden worden dat hij een verschil van mening tot een oplossing wil brengen en zich daarbij gebonden weet aan bepaalde
redelijkheidsnormen. Volgens Van Eemeren en Houtlosser zal iemand die argumenteert in
de regel tegelijkertijd een uitkomst van het verschil van mening nastreven die voor hemzelf zo gunstig mogelijk is. Argumentatief taalgebruik heeft daarom volgens hen zowel een
dialectische als een retorische dimensie (1999: 143-144). Het met elkaar in overeenstemming
moeten brengen van het dialectische doel van geschiloplossing en het retorische doel de
eigen positie aanvaard te krijgen kan voor de discussianten aanleiding zijn om strategisch te
manoeuvreren, dat wil zeggen “zo te werk gaan dat aan de dialectische verplichtingen wordt
voldaan zonder dat de retorische aspiraties worden opgegeven en de mogelijkheden die de
dialectische situatie biedt retorisch zo te exploiteren dat de discussie de kant op gestuurd
wordt waarmee de eigen belangen het best gediend zijn” (1999: 144).
De vier dialectische discussiefasen vormen een goed uitgangspunt om vast te stellen
welke retorische mogelijkheden een bepaalde dialectische situatie de bij een verschil van
mening betrokken partijen biedt om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken:
Aangezien het van de fase waarin de discussie op een bepaald moment verkeert afhangt wat voor voordelen er precies te behalen zijn, moeten de retorische doelen van
de participanten per fase worden gespecificeerd: het dialectische doel van elke discussiefase heeft altijd een retorisch analogon (Van Eemeren en Houtlosser 1999: 147).
De dialectische functie van de confrontatiefase is het verschil van mening zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te laten komen. In deze fase is algemeen gesteld het retorisch doel
van een aan de discussie deelnemende partij “het geschil in een voor de betreffende spreker
of schrijver gunstige vorm ‘op tafel te krijgen’” (Van Eemeren en Houtlosser 1999: 149). In
hun pogingen om het verschil van mening zo te formuleren dat de kans op een voor hen
gunstig resultaat zo groot mogelijk is, zullen de discussianten hun standpunt bijvoorbeeld
zo proberen te presenteren dat het zo gemakkelijk mogelijk verdedigd kan worden of zo
moeilijk mogelijk kan worden aangevallen. Deze vorm van strategisch manoeuvreren hoeft
volgens Van Eemeren en Houtlosser niet noodzakelijk strijdig te zijn met het pragma-dialectische redelijkheidsideaal:
There is nothing wrong with any attempts to shape the difference in a way that promotes a resolution in one’s own favour, unless the difference is obscured, for instance
by mystifying the mutual positions or by immunizing standpoints against criticism
(2001: 152).
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De dialectische functie van de argumentatiefase is de houdbaarheid van een standpunt te
testen door een wisselwerking van aanvallende en verdedigende zetten te laten plaatsvinden.
Het retorische doel van de argumentatiefase is die toetsing zo te laten verlopen dat hij het
gunstigst uitpakt voor de partij in kwestie, dat wil zeggen: “to make the strongest case and
to launch the most effective attack” (Van Eemeren en Houtlosser 2002: 139). Om de verdediging van zijn standpunt zo sterk mogelijk te laten lijken, kan een discussiant onder meer
proberen om nuanceringen en onzekerheden die zijn verdediging zouden kunnen verzwakken minder prominent naar voren te laten komen, zijn argumenten zo te presenteren
dat ze zoveel mogelijk lijken aan te sluiten bij de opvattingen en voorkeuren van de tegenstander en zijn argumenten zo formuleren dat bepaalde vormen van kritiek minder gauw bij
de tegenstander zullen opkomen.
Omdat metonymie een stijlmiddel blijkt te zijn waarmee het mogelijk is de nadruk op
een bepaald aspect te leggen, een aspect juist naar de achtergrond te doen verdwijnen of de
(argumentatieve) kracht van bepaalde uitspraken groter te doen lijken, lijkt deze troop bij
uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de met de confrontatie- en
argumentatiefase geassocieerde retorische doelen. Aan de hand van voorbeelden van de eerder besproken soorten metonymie zal ik nader aangeven wat de rol is die metonymie kan
spelen bij het strategisch manoeuvreren in de confrontatie- en argumentatiefase.
Zoals we gezien hebben kunnen synecdoches gebruikt worden om generaliserende uitspraken te doen. Deze vorm van metonymie kan zowel gebruikt worden om een standpunt
op een voor de spreker of schrijver gunstige manier naar voren te brengen (confrontatiefase)
als om de argumentatie zo voordelig mogelijk te presenteren (argumentatiefase). (7) is een
voorbeeld van hoe deze vorm van metonymie strategisch kan worden benut in de argumentatiefase. In reactie op het voorstel om in Irak massavernietigingswapens te gaan gebruiken
om het terrorisme te bestrijden verdedigt William Flatt zijn standpunt dat dit geen goed idee
is met behulp van een argument dat een totum pro parte-metonymie bevat:
(7)

America is not prepared to make an enemy of one quarter of the world through the reckless pursuit of a globalist agenda, claiming to fight terrorism while
engaging in terrorism. (Command Briefs, September 2004, William Flatt).

Door het over Amerika te hebben in plaats van over ‘alle’ of ‘de meeste’ Amerikanen kan Flatt
de indruk wekken dat hij de algemene opvatting van alle Amerikanen weergeeft zonder dat
hij genoodzaakt is precies aan te geven hoeveel Amerikanen deze opvatting delen. Op die
manier kan hij zijn argument sterker laten lijken of er in ieder geval voor zorgen dat het
moeilijker aan te vallen is.1
Metonymieën die op een symbolische relatie berusten kunnen gebruikt worden om een
standpunt zo te presenteren dat het lijkt alsof het vanzelfsprekend is en geen verdere verdediging nodig heeft. Voorbeeld (8) kan ter illustratie dienen van dit gebruik van metonymie
in de confrontatiefase. In de kop van een krantenartikel uit het NRC grijpt de auteur de
symbolische relatie tussen witte jassen en artsen aan om zijn standpunt op een voor hem
voordelige wijze te presenteren:
(8)
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Dat de auteur afwijzend staat tegenover de stakingen van de huisartsen, wordt al meteen duidelijk uit de kop: de huisartsen hebben vuile handen, wat betekent dat ze zich met onoorbare
zaken hebben beziggehouden. In het vervolg van het artikel werkt de auteur zijn positie
verder uit door te betogen dat artsen niet het recht hebben om zich te gedragen als gewone
werknemers die in dienst zijn van een bedrijf. Door de metonymie witte jassen te gebruiken
en deze uitdrukking via een antithese te contrasteren met vuile handen wordt gesuggereerd dat
het standpunt onbetwistbaar is en lijkt een verdere verdediging op het eerste gezicht overbodig: wit en vuil gaan immers niet samen. Vanwege de symbolische relatie tussen witte jassen
en de medische stand, met alle associaties die bij die professie horen, suggereert de tegenstelling tussen wit en vuil in deze context een onverenigbaarheid tussen de ethisch hoogstaande
medische wereld en de op winstbejag gerichte zakenwereld - tussen het ideaal (artsen met
een roeping) en de realiteit (huisartsen die staken voor hogere vergoedingen).
Metonymieën die naar de opdrachtgever verwijzen in plaats van naar degenen die de
opdrachten uitvoeren (‘controller for controlled’) kunnen in de argumentatiefase gebruikt
worden om de argumentatie een sterkere indruk te laten maken. In voorbeeld (9) wordt dit
type metonymie voor dat retorische doel gebruikt:
(9)

While Bush conquers Iraq, he protects those guilty for funding, training, and
harbouring the terrorists, as well as those who facilitated the attacks. How
anyone could vote for such a corrupt figure is beyond me (www.d12world.
Com/ board/showthread.php?t=121883).

Het standpunt dat hier verdedigd wordt is dat niemand die bij zijn volle verstand is op Bush
zou moeten stemmen. Om dit negatieve oordeel over Bush te ondersteunen geeft de schrijver voorbeelden van tegenstrijdige en daardoor afkeurenswaardige handelingen die tijdens
het bewind van Bush zijn uitgevoerd en presenteert hij die zo dat het lijkt alsof ze door
Bush persoonlijk zijn uitgevoerd. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid van Bush
voor de handelingen in kwestie extra benadrukt en daarmee de negatieve indruk van Bush
versterkt.
In de praktijk kan het gebruik van deze techniek om iemand extra verantwoordelijk te
laten lijken voor iets wat negatief gewaardeerd wordt soms op kritiek stuiten van de tegenstander. Zo beschuldigt een briefschrijver in voorbeeld (10) de Amerikaanse liberale pers van
bevooroordeeldheid in zijn verslaggeving over de strijd tegen het terrorisme doordat deze
pers in een artikel gebruik heeft gemaakt van een metonymie waarin de opdrachtgever voor
de uitvoerders van de opdracht staat:
(10)

Scanning the news this afternoon and came across what appears to be a very
biased headline and report. Since I have been told by many that there is no
liberal bias in the media, I will leave it to you to decide.
Headline: High Court Deals Blow to Bush’s War on Terror
Lead Storyline: The U.S. Supreme Court placed the first limits on President
Bush’s war on terrorism on Monday and ruled that terror suspects can use
the American judicial system to challenge their confinement.
I will have to go back and check to see if it was Abraham Lincoln’s Civil War or
Harry Truman’s World War. If this is the case then another one of Reuters other
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headlines should read President Bush Liberates 50 Million or maybe President
Bush Wins Two Wars. Or how about George Bush Creates Democracy in Iraq in
Record Time. (http://www.perryonpolitics. com/movabletype/mt-comments)
De briefschrijver is naar alle waarschijnlijkheid een aanhanger van Bush en vindt het onacceptabel dat de strijd tegen het terrorisme te omschreven wordt als “Bush’s war on terror”.
Hij vindt dit vermoedelijk niet acceptabel omdat deze woordkeuze suggereert dat de klap
die het hooggerechtshof heeft uitgedeeld aan de strijd tegen het terrorisme een teken is
van het persoonlijk falen van Bush, een klap in zijn gezicht. De briefschrijver betoogt dat
de media, willen ze de schijn van objectiviteit ophouden, zich een dergelijke presentatie alleen kunnen veroorloven als ze ook bereid zijn de verantwoordelijkheid van Bush te benadrukken wanneer ze in positieve zin over zijn beleid berichten. Dit voorbeeld laat zien dat
de effectiviteit van deze vorm van strategisch manoeuvreren voor een belangrijk deel zal
afhangen van al bij het publiek aanwezige attitudes ten opzichte van de persoon wiens verantwoordelijkheid wordt benadrukt.
Metonymieën die oorzaken noemen in plaats van gevolgen of middelen in plaats van
doelen kunnen ook een effectieve manier zijn om iemands argumentatie een sterkere indruk te laten maken. We citeerden eerder al het voorbeeld ‘Dit potlood is de snelweg’, dat
deel uitmaakte van een regionale verkiezingscampagne voor een partij die beloofde een
nieuwe snelweg aan te leggen als hun kandidaat zou worden verkozen. De slagzin geeft de
argumentatie weer om voor de partij in kwestie te stemmen en doet dit op een bijzonder
krachtige en stellige manier: de presentatie van het argument suggereert dat succes verzekerd
is. Als je deze metonymische slagzin vervangt door het niet-metonymische equivalent ‘Dit
potlood is het middel dat u kunt gebruiken om te stemmen op de kandidaat die belooft de
snelweg aan te leggen als hij de verkiezingen wint’, ontstaat er meteen ruimte voor allerlei
vormen van twijfel. Relevante kritische vragen als ‘Is het wel echt gegarandeerd dat de kandidaat in kwestie de verkiezingen zal winnen als ik op hem stem?’ en ‘Hoe zeker is het dat
de kandidaat als hij eenmaal aan de macht is werkelijk zal doen wat hij beloofd heeft?’ zullen
zich nu vermoedelijk eerder opdringen, omdat de onzekerheid over het eindresultaat en de
mogelijke obstakels die het bereiken van dat resultaat in de weg kunnen staan in de nietmetonymische slagzin explicieter zijn aangeduid. Uitdrukkingen als ‘als hij de verkiezingen
wint’ en ‘die belooft een snelweg aan te leggen’ maken duidelijk dat bepaalde voorwaarden
eerst nog vervuld zullen moeten worden en dat succes dus nog niet verzekerd is.
In een Nederlandse advertentie voor het product suiker is een vergelijkbaar gebruik van
metonymie te vinden. Ook hier wordt de metonymie gebruikt als een manier om mogelijke
tegenstanders het zwijgen op te leggen. Daarnaast dient de metonymie er hier toe om het
argument zo te presenteren dat het zo goed mogelijk aanslaat bij het publiek:
(11)

Suiker is energie van nature (www.suikerinfo.nl)

Dit is opnieuw een voorbeeld van metonymie waarbij het doel staat voor het middel: suiker
is een bron van energie, maar wordt in deze slagzin gepresenteerd alsof het zelf energie is.
Aangezien energie over het algemeen als iets positiefs wordt beschouwd en suiker energie
is, en dan ook nog van nature, wordt met deze formulering een heel positief beeld van suiker
geschetst. Tegelijkertijd wordt met deze presentatie naar de achtergrond gedrukt dat suiker
slechts een van de vele bronnen van energie is en dan ook nog een bron van energie die
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de laatste jaren in gezondheidskringen bijzonder kritisch besproken is. Dat er ook andere
en betere bronnen van energie zijn (de zogenaamde ´goede koolhydraten’ in plaats van de
‘slechte koolhydraten’) is een relevante tegenwerping die wanneer de non-metonymische
zinsnede ‘Suiker is een bron van energie’ gebruikt wordt waarschijnlijk eerder naar voren
gebracht zal worden.
4. Conclusie
Door middel van de analyse van de hierboven gegeven voorbeelden hoop ik duidelijk te
hebben gemaakt dat metonymie met recht een retorisch stijlmiddel genoemd kan worden.
Deze troop blijkt een belangrijke rol te kunnen spelen in de strategische manoeuvres die
taalgebruikers uitvoeren in de confrontatie- en argumentatiefase van een discussie. Door
metonymieën te gebruiken kan een spreker of schrijver zijn standpunt zo presenteren dat het
gemakkelijk te verdedigen wordt en kan hij zijn argumenten zo presenteren dat ze een sterkere indruk maken en minder snel zullen uitnodigen tot kritische reacties. In hoeverre dergelijke manoeuvres dialectisch gesproken toelaatbaar zijn of over de schreef gaan doordat de
regels van een kritische discussie overtreden worden en de manoeuvres daardoor ‘ontsporen’
zoals Van Eemeren en Houtlosser (2002: 142) het noemen, kan niet goed in het algemeen
worden aangegeven, maar moet van geval tot geval worden bekeken. Wanneer het gebruik
van metonymie bijvoorbeeld neerkomt op het toepassen van een immuniseringsstrategie die
het in de praktijk onmogelijk maakt om het standpunt aan te vallen omdat degene die het
standpunt naar voren heeft gebracht zich er altijd onderuit kan draaien, is er sprake van een
drogreden. Maar hoe zit het wanneer de metonymische presentatie van een argument ertoe
bijdraagt dat bepaalde vormen van kritiek minder gauw naar voren zullen worden gebracht,
terwijl de oplettende kritische lezer in principe nog wel steeds de mogelijkheid heeft om die
kritiek te berde te brengen? Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden moet er eerst
meer duidelijkheid worden verschaft over de dialectische deugdelijkheidscondities voor de
vormen van manoeuvreren waartoe metonymische constructies de mogelijkheid bieden.2
Noten
1

2

Door het te hebben over Amerika in plaats van over een gespecificeerd aantal Amerikanen maakt de spreker of
schrijver gebruik van wat Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger beschouwen als een immuniseringsstrategie, dat
wil zeggen een manier om de bewijslast te ontduiken door kwantificerende uitdrukkingen weg te laten. Het
ontduilken van de bewijslast kan als drogredelijk worden beschouwd (1986: 40).
Daarnaast moet ook worden vastgesteld in hoeverre deze deugdelijkheidscondities gebonden zijn aan contextuele criteria, die bijvoorbeeld per ‘argumentative activity’ kunnen verschillen (Van Eemeren en Houtlosser
2005)
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Klaassen, R. (2004). Voorlichtingskundig
ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51campagnes. Proefschrift Universiteit Twente,
Enschede. Assen:Van Gorcum. 364 pp. ISDN
9023240863. promotor: prof.dr. P.J. Schellens
In een recent nummer van het tijdschrift
Comma, Magazine voor overheidscommunicatie
(jrg. 17, juli 2005) valt te lezen dat in 2004
in totaal 27 Postbus 51-campagnes werden
gehouden, die gemiddeld ruim 400.000 euro
aan mediakosten met zich meebrachten. Het
bereik (ongeveer 90%) en de waardering
voor de campagnes (rapportcijfer 7.0) zijn op
zijn minst bevredigend te noemen, en ook
wat betreft het mate waarin de ontvangers
zich de boodschappen in de campagnes herinneren is er reden tot tevredenheid. Deze
positieve evaluatie-uitkomsten betreffen alleen de uitingsvormen van de campagnes.
Hoe het totstandkomingsproces van de Postbus 51-campagnes verloopt en welke verbetermogelijkheden daar liggen, valt er niet uit
af te leiden. Over dat totstandkomingsproces
ging het onderzoek van Klaassen. Hij wilde
achterhalen hoe voorlichtingscampagnes van
de rijksoverheid tot stand komen, en hoe die
praktijk zich verhoudt tot de prescriptieve
ontwerpliteratuur.
In het inleidend hoofdstuk van zijn proefschrift wordt het in dit onderzoek gekozen
ontwerpperspectief op communicatie nader
toegelicht. Klaassen legt uit dat zijn onderzoek beschouwd kan worden als exploratief,
kwalitatief en descriptief. Hij deed een voor-

studie, voerde vier case studies uit en hield 31
diepte-interviews. In de voorstudie sprak hij
met een beperkt aantal overheidsvoorlichters
over hun ontwerppraktijk. De uitkomsten
van die gesprekken gebruikte hij om zijn
onderzoeksthema te preciseren en de aanpak van zijn onderzoek verder vorm te geven.Vervolgens werd van vier campagnes het
ontwerpproces retrospectief geanalyseerd aan
de hand van gesprekken met betrokkenen en
de analyse van ontwerpprocesdocumentatie.
Ten slotte waren er de diepte-interviews, die
werden afgenomen bij campagne-ontwerpers. Onderwerp van gesprek was hun algemene ontwerppraktijk; doel was de patronen
die in de case-studies gevonden waren te
toetsen aan ervaringen van andere ontwerpers. Klaassen kenschetst zijn dataverzameling als een vorm van triangulatie: binnen
elke case study is gebruik gemaakt van meerdere bronnen, en behalve case studies werden
ook diepte-interviews gebruikt om tot conclusies over het ontwerpproces te komen.
Klaassen heeft ervoor gekozen de structuur van zijn boek niet de chronologische
volgorde van zijn onderzoeksactiviteiten te
laten weerspiegelen. De case studies worden
niet na elkaar behandeld en gevolgd door
de analyse van de diepte-interviews, maar in
elk van de hoofdstukken 3 tot en met 7 staat
steeds een thema uit het ontwerpproces centraal, dat dan wordt besproken op basis van
informatie uit de case studies en interviews.
Voorafgaand aan deze vijf kernhoofdstukken
wordt in hoofdstuk 2 een inzichtelijke historische schets van de overheidsvoorlichting
in Nederland gegeven. Die wordt beschreven
vanaf 1920, toen de eerste persreferendaris
benoemd werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot 2002, toen de Voorlichtingsraad een actieprogramma formuleerde
naar aanleiding van het rapport van de commissie Toekomst Overheidscommunicatie, voorgezeten door J. Wallage. Belangrijke ontwikkelingen die Klaassen signaleert, betreffen
de organisatie van de overheidsvoorliching.
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De eerste ontwikkeling is dat centrale voorlichtingsdirecties steeds meer een regiefunctie krijgen, terwijl de feitelijke campagnes
worden ontwikkeld door (deel-)organisaties
met specifeke uitvoeringstaken. De tweede
ontwikkeling betreft de context waarbinnen
overheidsvoorlichters hun werk doen. Meer
en meer wordt er samengewerkt in projectgroepen waarin ook intermediairs een belangrijke rol spelen, een ontwikkeling die
samenhangt met de veranderende beleidstotstandkomingsprocessen waarbij de overheid
steeds vaker aan tafel zit met maatschappelijke organisaties. In het tweede hoofdstuk bespreekt Klaassen ook een aantal prescriptieve
modellen die voor de overheidsvoorlichting
ontwikkeld zijn: de modellen van Kok et al.,
van Wapenaar et al., van De Roon, en vanVan
Woerkum & Kuiper. Die modellen zijn vaak
gebaseerd op psychologische theorieën en
modellen voor probleemoplossingsprocessen
(Newell & Simon) en de voor de totstandkoming van gedragsintenties (Fishbein & Ajzen). Klaassen concludeert dat deze prescriptieve modellen in de praktijk niet veel ingang
hebben gevonden: in de ogen van de voorlichters hebben ze kennelijk te weinig meerwaarde om daadwerkelijk te worden ingezet.
Dat gegeven is voor Klaassen aanleiding voor
zijn onderzoek naar de praktijk van de overheidsvoorlichting. Zijn uitgangspunt daarbij
is dat discrepanties tussen modellen en praktijk eerder wijzen op tekortkomingen van de
modellen, die dan te weinig op de praktijk
blijken te zijn afgestemd, dan op een praktijk
die zich te weinig van de modellen aan zou
trekken. Klaassen meent overigens dat er in de
voorlichtingspraktijk wel degelijk behoefte is
aan adviezen en methoden die op onderzoek
gebaseerd zijn, maar studie van de praktijk
moet volgens hem uitwijzen welke steun dan
precies gewenst is en in welke vorm. Ook in
die behoefte vindt Klaassen aanleiding voor
zijn praktijkgeöriënteerde onderzoek.
De voorlichtings-cases die Klaassen nader heeft onderzocht, betreffen de campagne
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over de nieuwe bijstand (1995), het bromfietscertificaat (1996), de electronische belastingaangifte (1997-1998) en duurzame energie (1998-2000). Daarmee viel de keuze op
campagnes van vier verschillende ministeries,
en met twee verschillende doelstellingen. De
eerste drie campagnes waren primair gericht
op informatie-overdracht, de vierde was
vooral persuasief van aard. Zijn diepte-interviews hield Klaassen met campagne-ontwerpers uit diverse categorieën: beleidsmedewerkers, voorlichtingsmedewerkers, externe opdrachtnemers en medewerkers van de
Rijksvoorlichtingsdienst.
In hoofdstuk 3 bespreekt Klaassen de inrichting van het ontwerpproces. Uit de case
studies en de interviews concludeert hij dat
terwijl in de prescriptieve literatuur vrijwel
alleen wordt ingegaan op de inhoudelijke
inrichting van het ontwerpproces (de planning van de ontwerpstappen), in de praktijk
de organisatorische inrichting (taakverdeling
en organisatiestructuur) veel meer aandacht
krijgt. Een belangrijke praktijkvraag waar in
de literatuur nog vrijwel geen aandacht aan
wordt besteed, is hoe een goed evenwicht
kan worden gevonden tussen een soepel verlopend ontwerpproces en optimale betrokkenheid van de relevante organisaties. Dat
probleem komt ook terug in latere hoofdstukken. In hoofdstuk 4 komt aan de orde
hoe beleidsontwerp, voorlichtingsontwerp
en middelenontwerp samenhangen. Klaassen constateert dat in het beleids- en voorlichtingsopntwerp de samenwerking tussen
beleidsmakers en voorlichters asymmetrisch
is. Terwijl voorlichters er vrijwel niet in slagen bij de beleidsontwikkeling betrokken
te worden, bemoeien beleidsmakers zich in
hoge mate met het voorlichtingsontwerp.
Het ontwerp van de communicatiemiddelen
die in een campagne worden ingezet, wordt
bijna altijd uitbesteed aan gespecialiseerde
commerciële bureaus. Dat blijkt soms meer
problemen te veroorzaken dan de prescrip
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tieve literatuur suggerereert.Waar wordt verondersteld dat de opdrachtgevers zich beperken tot controle op hoofdlijnen, leiden in de
werkelijkheid uitwerkingsdetails vaak tot stevige discussie. Een van de oorzaken is dat de
bureaus geneigd zijn zich enkel te richten op
de belangen van de doelgroep, terwijl de opdrachtgevende voorlichters proberen ook de
belangen van andere betrokkenen, op de ministeries en in de intermediaire organisaties
in het oog te houden. Klaassen constateert
ook dat het op veel ministeries nog ontbreekt aan een helder communicatiebeleidsplan waaruit de doelen van, en de eisen aan
campagnes afgeleid kunnen worden. Bij de
Belastingdienst, waar wel een helder en consistent communicatiebeleid is geformuleerd,
blijkt dat tot goede resultaten te leiden.
Hoofdstuk 5 gaat over het ontwerp
van campagne- of voorlichtingsplan, met
als steeds terugkerende elementen de doelstelling, de doelgroepen, de methodiek annex mediakeuze en de thema’s die in de
campagne aan de orde moeten komen. De
standaardisering van het ontwerpproces van
de Postbus 51-campagnes, die het gevolg is
van de procedures en richtlijnen die door
de Voorlichtingsraad zijn opgelegd, is ook
goed af te lezen aan de onderzochte voorlichtingsplannen. In grote lijnen wordt bij
het invullen daarvan de prescriptieve literatuur gevolgd, zonder dat het invullen van de
diverse elementen tot een routineus proces
verwordt. Een van de problemen waar een
voorlichters op stuiten als ze een voorlichtingsplan proberen te formuleren, wordt gevormd door de belangenconflicten tussen de
participanten. De compromissen die gesloten
moeten worden tussen vertegenwoordigers
van de organisaties die allemaal een stem in
het ontwerpproces willen hebben, gaan vaak
ten koste van de communicatieve kracht en
helderheid van de uiteindelijke boodschap.
In hoofdstuk 6 wordt de aandacht gericht op
een van de factoren die tot deze ontwikkeling

geleid heeft: de steeds belangrijker geworden
rol van intermediairs in het ontwerpproces.
Daarbij kan het gaan om instellingen als Veilig Verkeer Nederland, die financieel los staan
van het ministerie dat voor een campagne
verantwoordelijk is, om instellingen die voor
een belangrijk deel uit een departementale
begrotingspost gefinancierd worden, zoals de
Regionale Stichtingen Buitenlandse Werknemers, maar ook om instellingen die vrijwillig aan overheidsvoorlichting meewerken,
zoals woningcorporaties, scholen, en allerlei
verenigingen. Klaassen komt tot de conclusie
dat de inschakeling van intermediairs in het
ontwerpproces ten minste even veel nadelen
als voordelen heeft. Hun voorlichtingsdeskundigheid is vaak beperkt, hun belangen
verschillend en hun afstand tot de doelgroep
groot. Dat leidt tot moeizame en stroperige
ontwerpprocessen, die uitlopen op compromissen waar de uiteindelijke ontvanger vaak
niet mee is gediend.
Hoofdstuk 7 heeft als onderwerp de inzet
van onderzoek in het ontwerpproces. Sinds
1999 worden de effecten van de campagnes
onderzocht met de zogenaamde tracking-methode. Ten opzichte van zijn voorganger (de
zogenaamde Zilveren standaard) heeft deze aanpak als voordeel dat de effecten van campagnes met elkaar vergeleken kunnen worden:
met gestandaardiseerde vragenlijsten worden
steeds bij respondenten in voor-, tussen- en
nametingen die een representatieve afspiegeling van de bevolking vormen, waarderingsen bereikdata over een aantal campagnes naast
elkaar verzameld. Klaassen schrijft dat ten tijde van zijn interviews de omschakeling naar
tracking-onderzoek plaats vond. Niet alle
respondenten konden in die tijd nog op hun
eigen ervaringen met de nieuwe methode
reflecteren. Tot erg positieve conclusies over
de tracking-methode komt Klaassen niet.
Zijn voornaamste bezwaar is dat de effecten
die uit de metingen naar voren komen, nog
steeds niet of nauwelijks te koppelen zijn aan
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een of meer keuzes in het ontwerpproces of
aan kenmerken van specifieke middelen die
zijn ingezet. Klaassen pleit voor een prominentere rol van pretests die, als ze tenminste
tijdig worden uitgevoerd, nog tot daadwerkelijke verbeteringen kunnen leiden, en ook
voor procesevaluaties, ongeveer zoals hij die
zelf in dit onderzoek heeft uitgevoerd.
In zijn afsluitende hoofdstuk karakteriseert Klaassen de ontwerppraktijk in termen van gecompliceerde en onderling soms
strijdige onderhandelings-, plannings- en
afstemmingsprocessen. Lang niet altijd is de
manier waarop die processen in de huidige
voorlichtingspraktijk doorlopen worden bevorderlijk voor de uiteindelijke campagnes.
Participanten in het ontwerpproces denken
vaak vooral aan de belangen van de eigen
achterban, voorlichters hebben te weinig
zeggenschap over de meeste onderdelen van
het ontwerpproces, voorlichters krijgen van
hun opdrachtgevers vaak niet voldoende inhoudelijke input om de ontwerpproblemen
op te lossen, en de verwachtingen over de
mogelijke communicatieve effecten van de
campagnes zijn vaak onrealistisch hoog gespannen. Van prescriptieve modellen uit de
literateruur hebben voorlichters in de praktijk maar een beperkt nut, zo concludeert
Klaassen. Voor de organisatie- en onderhandelingsprocessen die in de werkelijkheid veel
tijd vragen en die zeer bepalend en beperkend zijn voor de ontwerpmogelijkheden, is
weinig of geen plaats ingeruimd in de ideaaltypische toepassingscontexten die de achtergrond van de modellen vormen.
Klaassen trekt een aantal pittige conclusies over tekortkomingen in het ontwerp
van de Postbus-51 campagnes, die de successen die daarvan worden gerapporteerd in
een wat ander daglicht stellen. De waardering voor de campagnes is goed, zo geeft hij
toe, het bereik kan verbeterd worden, maar
de effecten zijn volgens hem gemiddeld genomen gering.Vraag is wel hoe actueel deze
constateringen zijn. In zijn discussieparagraaf
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laat Klaassen weten dat zijn dataverzameling
plaats vond tussen 1997 en 2000. Op enkele
plaatsen, zo schrijft hij, zijn sindsdien ontwikkelingen in gang gezet (het formuleren van
een centraal departementaal communicatiebeleid bijvoorbeeld) die zich in een richting
bewegen die overeenkomt met sommige van
zijn aanbevelingen. Daarmee biedt Klaassen
ruimte voor kritische geluiden uit de hoek
van de voorlichtingspraktijk. Toen hij zijn
dissertatie verdedigde, had die praktijk zich al
weer vier jaar lang verder ontwikkeld, en was
bijvoorbeeld de aanpak van het effectonderzoek drastisch veranderd.
Klaassen merkt zelf op dat studies als
deze geen onbeperkte houdbaarheidsdatum
hebben. Daarin heeft hij gelijk. Het ware dan
ook te verkiezen geweest als het proefschrift
minder lang op zich had laten wachten. Zijn
conclusies hadden ook aan kracht gewonnen
als hij zijn case studies niet tot vier beperkt
had. In een recent RVD-rapport (Vijf jaar
campagne-effectonderzoek) valt te lezen dat er
alleen al in de jaren 1999 en 2000, de helft
van de periode waarin Klaassen zijn data verzamelde, 39 Postbus 51-campagnes geweest
zijn. Gelet op de soms forse verschillen tussen de campagnes en de daarachter liggende
ontwerpprocessen, steekt een aantal van vier
precies bestudeerde cases daar wat mager tegen af. Dat neemt niet weg dat Klaassen met
zijn helder gestructureerd en goed geschreven proefschrift een nuttige bijdrage aan de
verdere ontwikkeling van de communicatiekunde geleverd heeft. In de eerste alinea van
zijn boek merkt hij met recht op dat er een
gebrek is aan gedegen studies van ontwerpprocessen in de voorlichtingspraktijk. Met
zijn onderzoek heeft hij een bijdrage aan
de oplossing van dat probleem geleverd, en
heeft hij de ontwikkelaars van prescriptieve
modellen voor de professionele communicatie weer stof tot nadenken gegeven. Dat
kan het vak alleen maar ten goede komen.
Carel Jansen
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Subsidietoekenningen
De invloed van voorformulering in persberichten op het journalistieke herschrijfproces
– Universiteit Gent | Geert Jacobs (promotor), Tom Van Hout (medewerker)
Al sinds de jaren zeventig is uit heel wat
communicatiewetenschappelijk onderzoek
bekend dat persberichten een belangrijke
rol spelen in de constructie van het nieuws.
In uiteenlopende studies is aandacht besteed
aan de veelheid van externe variabelen die
het journalistieke werk beïnvloeden: de materiële omstandigheden van de redactionele
productiecyclus, de professionele normen
van journalisten en de economische context van het mediabedrijf * om maar enkele
voorbeelden te nemen.
Het is de bedoeling van dit project om
vanuit een tekstwetenschappelijke invalshoek
na te gaan of er aan die lijst van externe invloeden mogelijk (tekst-)interne variabelen
toegevoegd kunnen worden. De centrale
hypothese is dat de manier waarop een persbericht geformuleerd is, invloed heeft op het
gebruik van persberichten door de journalisten. Het project wil die hypothese toetsen
door de complexe herschrijfprocessen in
kaart te brengen. Daarvoor zullen journalisten geobserveerd worden van de economische redacties van drie Vlaamse kwaliteitskranten in een periode van een zestal weken
terwijl ze persberichten van bedrijven, overheidsinstellingen en andere organisaties als
bronmateriaal hanteren voor hun berichtgeving. Qua methode wordt gekozen voor een
mix van cognitief-psychologisch schrijfonderzoek (hardopdenkprotocollen en on-line
registratie van het schrijfproces) en etnografie (participant observation, interviewing en
enquêtering).geert.jacobs@ugent.be
Congressen
ISSA
Van 27 tot 30 juni 2006 wordt aan de Uni276

Mirjam van der Schoot en Harrie Mazeland

versiteit van Amsterdam de “6th International
Conference on Argumentation of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA)” gehouden. Het doel van de conferentie is wetenschappers samen te brengen
die in allerlei verschillende disciplines werkzaam zijn op het gebied van de studie van argumentatie. Er zullen keynote addresses worden
gehouden door Thomas Goodnight (Annenberg School for Communication, University
of Southern California), Trudy Govier (Calgary) en Marcelo Dascal (University of Tel
Aviv). Daarnaast worden er dagelijks tien parallelle sessies geprogrammeerd, waarvan ongeveer de helft zal zijn gewijd aan specifieke
thema’s. De congrescommissie, bestaande uit
Anthony Blair (University of Windsor, Canada), Frans van Eemeren (Universiteit van
Amsterdam) en Charles Willard (University
of Louisville, USA), nodigt iedereen die op
het gebied van de argumentatietheorie werkzaam is, vanuit welke invalshoek of benadering ook (normatief, analytisch, dialectisch,
retorisch, kwantitatief, kwalitatief, cognitief,
descriptief), van harte uit om op de conferentie origineel, niet eerder gepubliceerde werk
te presenteren. Geïnteresseerden dienen daartoe vóór 1 oktober 2005 als bijvoegsel in een
e-mail een Engelstalige samenvatting te sturen aan de congrescommissie op het e-mailadres issa-fgw@uva.nl. Op de ISSA-website
http://www.hum.uva.nl/issa zijn de richtlijnen te vinden voor het opstellen van een
samenvatting, alsmede uitgebreidere informatie over het congres. Het postadres van de
congrescommissie is (Frans H. van Eemeren)
Universiteit van Amsterdam, leerstoelgroep
Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
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Overspecificatie in instructieve teksten

1. Inleiding
In dit onderzoek worden referentiële uitdrukkingen getypeerd als overgespecificeerd
wanneer zij meer informatie bevatten dan
strikt noodzakelijk is voor unieke identificatie van de referent waarnaar verwezen
wordt. Referentiële uitdrukkingen die
juist voldoende informatie bevatten voor
unieke identificatie van de referent worden getypeerd als minimaal gespecificeerd
en referentiële uitdrukkingen die onvoldoende informatie bevatten voor unieke
identificatie van de referent worden getypeerd als ondergespecificeerd. De referentiële uitdrukking de rode bal in onderstaand
voorbeeld is overgespecificeerd wanneer
het in de taalsituatie gaat om één bal: de
woordgroep bevat dan een attribuut (rode)
dat voor correcte identificatie van de bedoelde referent niet nodig is. Dezelfde
uitdrukking is echter minimaal gespecificeerd wanneer het gaat om de differentiatie tussen een rode en een blauwe bal. Er
is sprake van onderspecificatie wanneer
het gaat om twee rode ballen: de informatie in de woordgroep maakt dan niet
duidelijk welke bal bedoeld wordt.
•

Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op het specificatieniveau
van referentiële uitdrukkingen in instructieve
taalproductie en op het effect van het specificatie
niveau van referentiële uitdrukkingen in iden
tificatietaken (Arts, 2004 proefschrift Universiteit
van Tilburg). De resultaten tonen aan dat over
specificatie in veel gevallen een versnellend effect
heeft op de identificatietijd, en dat de productie
van overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen
toeneemt wanneer de taalproducent een hoog
belang toekent aan de instructieve taak die op
basis van de tekst uitgevoerd wordt. Bestaande
referentietheorieën zien de mentale activatie van
referenten als een belangrijke verklarende factor
voor het specificatieniveau van referentiële uit
drukkingen in teksten; correcte voorspellingen
over het specificatieniveau kunnen alleen gedaan
worden wanneer binnen deze theorieën een dif
ferentiatie naar tekstgenre mogelijk is.

Wil je de rode bal even geven?

Overspecificatie beïnvloedt de vorm van referentiële uitdrukkingen in teksten. Tekstreferentietheorieën doen voorspellingen over de vorm van referentiële uitdrukkingen en binnen deze theorieën wordt de mentale activatie of beschikbaarheid van een referent gezien
als een belangrijke verklarende factor (Ariel, 1991; Gundel, Hedberg, & Zacharski, 1993).
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Naarmate een referent mentaal actiever is, kan er met beperktere linguïstische middelen naar
verwezen worden. Algemene tekstreferentietheorieën differentiëren echter niet naar tekstgenre. Het onderzoek waarover in dit artikel gerapporteerd wordt, plaatst de vorm van de
referentiële uitdrukking in een relatie met (i) het type tekst (instructieve teksten) en (ii) het
belang van de taak die de ontvanger op basis van de instructieve tekst uitvoert. De basis van
het onderzoek ligt bij de analyseresultaten van een corpus instructieve teksten dat het resultaat was van een productie-experiment1: de referentiële uitdrukkingen die de proefpersonen
gebruikten om naar de referenten (de voor de handeling relevante objecten) te verwijzen
werden geanalyseerd en daarbij werd een hoge mate van overspecificatie vastgesteld. In het
productie-experiment kregen de proefpersonen de opdracht een tekst te schrijven en daarin
de functies van een technisch apparaat uit te leggen aan een gebruiker die het apparaat eenmalig zou gebruiken (laag belang van de taak) of aan een gebruiker die het apparaat dagelijks
zou gaan gebruiken (hoog belang van de taak). Het aandeel overgespecificeerde referentiële
uitdrukkingen was hoger in de teksten die geschreven werden in de ‘hoog belang’ conditie
(Arts, 2004; Maes & Arts, 1999; Maes, Arts, & Noordman, 2004). De extra informatie in de
referentiële uitdrukkingen had betrekking op de uiterlijke kenmerken van de te benoemen
objecten (afmeting, vorm) en op de locationele kenmerken van de te benoemen objecten
(aan de zijkant, bovenaan, links, etc.).
Een typische instructieve taalgebruikssituatie wordt gekenmerkt door een dubbele referentiële taak: lezers van instructies moeten referenten identificeren, zoals dat voor het opbouwen
van een mentale representatie van elke tekst het geval is, maar daarnaast moeten zij de voor de
handeling relevante objecten ook lokaliseren in de fysieke taakomgeving (het apparaat waarop
de instructie betrekking heeft). Het identificeren en lokaliseren van objecten is van essentieel
belang om het doel van instructieve teksten (het uitvoeren van handelingen) te bereiken.
De resultaten van het productie-experiment gaven aanleiding tot de ontwikkeling van
een perceptie-experiment en een nieuw productie-experiment; in deze twee experimenten
werd identiek experimenteel materiaal gebruikt. In het perceptie-experiment werd het effect van overspecificatie van referentiële uitdrukkingen op de identificatietijd (de tijd die
nodig is voor het identificeren van het in de referentiële uitdrukking benoemde object)
gemeten. In het nieuwe productie-experiment kon vastgesteld worden of referentiële uitdrukkingen die leiden tot snelle identificatietijden vaker worden geproduceerd, en of overspecificatie toeneemt wanneer de instructieve taak een hoog belang heeft.
2. Theoretische achtergrond
Referentiële economie
Een algemeen basisprincipe dat de formulering van referentiële uitdrukkingen beïnvloedt, is
het principe van referentiële economie.Taalproducenten gebruiken in de regel niet meer taal
dan wat zij in een bepaalde situatie nodig achten. Daarmee voldoen zij aan de twee maximes
van Grice (1975) in de categorie kwantiteit:
Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the
exchange).
Do not make your contribution more informative than is required.
(Grice, 1975, p.45)
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Deze maximes voorspellen voor referentiële uitdrukkingen dat deze voldoende informatie
bevatten voor unieke identificatie van de referent, maar niet meer informatie.
Mentale beschikbaarheid
Binnen tekstreferentietheorieën wordt mentale activatie of beschikbaarheid gezien als een
belangrijke verklarende factor voor de vorm van referentiële uitdrukkingen. Zowel de Hierarchy of Accessibility Markers van Ariel (1991) als de Givenness Hierarchy van Gundel, Hedberg
& Zacharski (1993) zijn op die gedachte gebaseerd.
De hiërarchie van Ariel (1991, p.449) geeft een graduele ordening van de verschillende typen referentiële uitdrukkingen, uitgaande van de gedachte dat de linguïstische vorm
van een referentiële uitdrukking een indicator is van de door de taalproducent ingeschatte
mentale beschikbaarheid van de referent. Die mentale beschikbaarheid kan haar oorsprong
vinden in de tekst (door een eerdere verwijzing naar dezelfde referent) of in de fysieke omgeving (door de meer of minder opvallende aanwezigheid van de referent in de fysieke omgeving). Naarmate de referent prominenter aanwezig is in de tekst of in de fysieke omgeving,
kunnen verwijzingen minder specifiek zijn.
Ook de givenness hiërarchie van Gundel e.a. (1993, p.275) gaat uit van deze basisgedachte: de vorm van een referentiële uitdrukking is een indicator van de graad van veronderstelde
givenness van de referent waarnaar verwezen wordt. Het begrip givenness is gerelateerd aan de
mate van mentale beschikbaarheid van een referent. Naarmate een referent meer given is, is
die ook in hogere mate mentaal beschikbaar.
In zowel analytisch als experimenteel onderzoek naar de vorm van referentiële uitdrukkingen zijn vele factoren benoemd die de mentale activatie van referenten, en daarmee het
specificatieniveau van referentiële uitdrukkingen, beïnvloeden. Binnen die factoren is een
onderscheid te maken naar verschillende niveaus: enerzijds factoren die de oppervlaktestructuur van teksten betreffen en anderzijds factoren die de conceptuele structuur van teksten
betreffen. Tot de eerste groep behoren volgorde van vermelding (Gernsbacher & Hargreaves, 1988), plaats in de zin, syntactische functie (Gordon, Grosz, & Gilliom, 1993; Gordon,
Hendrick, Ledoux, & Yang, 1999), mate van inbedding (Gordon & Hendrick, 1997; Ward,
Sproat, & McKoon, 1991), en concurrerende referenten of referentiële afstand (Ariel, 1988).
Tot de tweede groep behoren wisseling van episodes (Anderson, Garrod, & Sanford, 1983),
hoofdpersoonstatus (Francik, 1985), thematische structuur (Vonk, Hustinx, & Simons, 1992),
en topicaliteit (Morrow, 1985). Daarnaast zijn factoren onderzocht die zowel tot de oppervlaktestructuur als de conceptuele structuur van teksten behoren: morfologische vorm en
conceptuele inhoud (Carreiras & Gernsbacher, 1992) en morfologische vorm en pragmatisch-conceptuele inferenties (Garrod, Freudenthal, & Boyle, 1994).
Feedbacksituatie versus non-feedbacksituatie
Clark & Wilkes-Gibbs (1986) hebben op basis van het onderscheid feedback/non-feedback
twee principes geïntroduceerd die een verklaring bieden voor de vorm van referentiële uitdrukkingen: het principe van gedeelde verantwoordelijkheid (van toepassing in een feedbacksituatie) en het principe van verantwoordelijkheid op afstand (van toepassing in een
non-feedbacksituatie). Hun uitgangspunt is de gedachte dat in een feedbacksituatie de taalpartners de verantwoordelijkheid delen en, indien nodig, in een proces van samenwerking
tot de correcte identificatie van referenten komen. In een feedbacksituatie kan het dan ook
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voorkomen dat een taalproducent een referent benoemt met een onvolledige omschrijving
(onderspecificatie). Hij2 gaat ervan uit dat zijn taalpartner wel om verduidelijking zal vragen wanneer een referentiële uitdrukking niet helder is (Clark & Wilkes-Gibbs, 1986, p.6).
Het tegengestelde is echter het geval in een non-feedbacksituatie, waarin het principe van
verantwoordelijkheid op afstand van toepassing is. Dit principe geldt vooral in geschreven
taal, en in gesproken taalsituaties waarbij typisch sprake is van een grote afstand tussen de
taalpartners (speeches, lezingen, etc.). De ontvanger kan in deze situaties niet om verduidelijking vragen, met het gevolg dat de zender alle ‘identificatieverantwoordelijkheid’ op zich
moet nemen. Als gevolg daarvan dient de zender zeer specifiek te zijn bij het benoemen van
referenten en is de kans dat een referentiële uitdrukking overspecificatie vertoont hoger in
een non-feedbacksituatie.
Beun en Cremers (1998) rapporteren overspecificatie in een feedbacksituatie die het gevolg is van het gebruik van fysieke wijsbewegingen naar het bedoelde object. Zij analyseerden 145 referentiële uitdrukkingen en constateerden dat in 69 uitdrukkingen (48 procent)
een fysieke wijsbeweging gebruikt werd. Wanneer de taalpartners elkaar in een non-feedbacksituatie niet kunnen zien, dan is een fysieke wijsbeweging niet succesvol. Het is mogelijk dat taalpartners er dan voor kiezen de fysieke wijsbeweging te verbaliseren door het
benoemen van de locatie van het bedoelde object. Dit kan leiden tot overspecificatie van de
referentiële uitdrukking.
‘Gestalt’ principe
Levelt (1989) verbindt het verschijnsel van overspecificatie aan het ‘gestalt’ principe wanneer hij een verklaring formuleert voor de productie van overgespecificeerde referentiële
uitdrukkingen:
Listeners apparently create a ‘gestalt’ of the object for which they have to search. It is
harder to search for ‘something red’ than for ‘a big red bird’, even if the color would
be sufficiently discriminating. Information about the kind of object to be looked for
(e.g., a bird) is especially helpful for constructing such a gestalt. (Levelt, 1989, p.131)
Deze verklaring is gebaseerd op de gedachte dat de identificatie van een referent gemakkelijker verloopt naarmate de ‘gestalt’ completer is. Taalproducenten formuleren wellicht overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen omdat de extra informatie de ontvanger in staat
stelt een ‘gestalt’ (een mentale voorstelling) te maken van het te identificeren object.
Overspecificatie in instructieve teksten
De resultaten van verschillende productiestudies hebben aangetoond dat referentiële uitdrukkingen in instructieve teksten zelden ondergespecificeerd en in vele gevallen overgespecificeerd zijn, en dat overspecificatie de identificatie van de referent vergemakkelijkt (Beun
& Cremers, 1998; Cremers, 1996; Deutsch, 1976; Deutsch & Pechmann, 1982; Mangold &
Pobel, 1988; Pechmann, 1989). Deze resultaten bevestigen het gebruik van overspecificatiestrategieën in instructieve taalproductie maar het effect van het belang van de taak, of anders
gezegd het belang van het achterliggende communicatieve doel, werd niet onderzocht.
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3. Perceptie-experiment: onderzoeksopzet
Het perceptie-experiment werd ontwikkeld om het effect op de identificatietijd te meten van minimaal gespecificeerde en overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen. Overspecificatie lijkt een schending te zijn van het tweede conversationele maxime van Grice
(1975) in de categorie kwantiteit: ‘do not make your contribution more informative than
is required’. Er is echter geen sprake van een schending wanneer de identificatietijd gelijk
blijft, of wanneer de identificatietijd versnelt. De basisgedachte in dit onderzoek is dat taalproducenten geen beslissingen nemen die nadelig zijn voor de ontvanger. De keuze van
taalproducenten met betrekking tot de informativiteit van de referentiële uitdrukking weerspiegelt hun inschatting van wat de ontvanger nodig heeft en het is de verwachting dat deze
inschatting correct is.
De eerste hypothese betreft het contrast tussen overgespecificeerde en minimaal gespecificeerde referentiële uitdrukkingen.
Hypothese 1: Overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen leiden tot kortere
identificatietijden dan minimaal gespecificeerde referentiële uitdrukkingen.
De tweede en derde hypothese betreffen het type informatie dat wordt aangeboden in de
referentiële uitdrukking. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen informatie: objectinformatie en locatie-informatie. Objectinformatie is attributieve informatie
over de uiterlijke kenmerken van het object. Locatie-informatie is attributieve informatie
over de positie van het object in het perceptuele beeld.
Op basis van het ‘gestalt’ principe (Levelt, 1989) is het de verwachting dat aanvullende
objectinformatie leidt tot snellere identificatietijden. De extra objectinformatie stelt de lezer
in staat om een meer en meer complete mentale voorstelling te maken van het te identificeren object. Het is de verwachting dat dit het zoekproces versnelt.
Hypothese 2: Overgespecificeerde uitdrukkingen die enkel objectinformatie bevatten
leiden tot kortere identificatietijden dan minimaal gespecificeerde uitdrukkingen die
enkel objectinformatie bevatten.
Beun en Cremers (1998) rapporteren overspecificatie in een feedbacksituatie als gevolg van
de keuze van proefpersonen om referentiële uitdrukkingen te complementeren met een
fysieke wijsbeweging. Dit leidt tot de verwachting dat in een non-feedbacksituatie het verbaliseren van een fysieke wijsbeweging door het aanbieden van locatie-informatie in de referentiële uitdrukking een positief effect kan hebben op de identificatietijd.
Hypothese 3: Overgespecificeerde uitdrukkingen die zowel locatie-informatie
als objectinformatie bevatten leiden tot kortere identificatietijden dan minimaal
gespecificeerde uitdrukkingen die enkel dezelfde objectinformatie bevatten.
3.1 Methode. De proefpersonen in het experiment lazen een objectbeschrijving en identificeerden vervolgens het object in een paneel. De afname was individueel; het experimentele
materiaal werd aangeboden op een computer.
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3.1.1 Materiaal
Eigenschappen van de te identificeren objecten
In de experimentele taak werd één knop geïdentificeerd in een paneel met vier knoppen.
Die knop was het referentieobject. Een eerste vereiste was dat het referentieobject verschillende eigenschappen zou bezitten die alle gebruikt zouden kunnen worden voor referentiële verwijzing naar het object. Dit creëert de mogelijkheid om minimaal gespecificeerde en
overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen te formuleren. Om die reden werd het paneel
zodanig geconstrueerd dat naar elke knop verwezen kon worden door het noemen van drie
typen objectinformatie en twee typen locatie-informatie (zie Figuur 1):
objectinformatie
• vorm (rond, vierkant, driehoekig, rechthoekig)
• afmeting (groot, klein)
• kleur (wit, grijs)
locatie-informatie
• positie op de verticale as (boven, onder)
• positie op de horizontale as (links, rechts)
Voorbeeld van een yes-trial

de kleine witte knop rechtsboven

4

8

8
7

1

Voorbeeld van een no-trial

de vierkante knop

2

6

4
9

3

Figuur 1: Voorbeelden uit het experimentele materiaal

Minimaal gespecificeerde en overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen
Enkel het objectkenmerk ‘vorm’ kon zelfstandig leiden tot unieke identificatie van de knop.
Alle andere kenmerken konden niet anders dan in combinaties van twee leiden tot unieke
identificatie van de knop. De vier vormen werden in elk paneel gebruikt. Daarnaast werden
in elk paneel twee grote knoppen gebruikt, een grijze en een witte, en twee kleine knoppen, eveneens een grijze en een witte. Deze keuzes hadden tot gevolg dat er zeven typen
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minimaal gespecificeerde uitdrukkingen geconstrueerd konden worden. Daarnaast konden
nog twintig typen overgespecificeerde uitdrukkingen geconstrueerd worden door de minimaal gespecificeerde uitdrukkingen uit te breiden met een of meer van de nog beschikbare
kenmerken. Zie Tabel 1 voor een overzicht van alle minimaal gespecificeerde en overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen.
Deze zevenentwintig uitdrukkingen werden getest in het experiment, in acht replicaties.
Daarvoor werden 216 verschillende digitale panelen geconstrueerd.
3.1.2 Proefpersonen en procedure. Zesenvijftig studenten (25 mannen en 31 vrouwen) van
de Universiteit van Tilburg namen deel aan het experiment. Zij werden betaald voor hun
deelname. De proefpersonen kregen mondelinge instructies. De 216 trials waaruit het experiment bestond, werden opgedeeld in 8 sets van 27 trials, met na elke set een onderbreking
van ongeveer 45 seconden. De frequente onderbrekingen hadden tot doel een eventuele
verslapping van de aandacht te voorkomen. Elk trial bestond uit drie schermen (zie Figuur
1 voor twee voorbeelden). Aan de proefpersonen werd gevraagd de beschrijving op het
eerste scherm zorgvuldig te lezen en vervolgens de correcte knop in het tweede scherm
zo snel mogelijk te identificeren, en het nummer te onthouden dat onder de knop stond
(altijd een nummer tussen 0 en 10). Daarna moesten de proefpersonen beslissen of het nummer in het derde scherm correspondeerde met het onthouden nummer. Een trial bestond
dus uit drie deeltaken: een leestaak, een identificatietaak, en een verificatietaak (zie Figuur
1). De proefpersonen bepaalden zelf de tijdsduur voor elke taak; door op de groene knop
van een antwoordkastje te drukken konden zij ervoor zorgen dat het volgende computerscherm verscheen. De identificatietijd was de tijd tussen het verschijnen van het tweede
computerscherm en de druk op de knop door de proefpersoon met het doel het derde
computerscherm te laten verschijnen. Deze tijd werd geregistreerd en was de afhankelijke
variabele in het onderzoek. Op deze manier kon vastgesteld worden wat de invloed was van
het specificatieniveau van de beschrijving uit de leestaak op de snelheid van identificatie.
De verificatietaak werd toegevoegd om de trial af te ronden. Wanneer het nummer in het
derde scherm correspondeerde met het onthouden nummer in de identificatietaak drukten
de proefpersonen op de groene knop van het antwoordkastje (een yes-trial) en wanneer dit
niet het geval was op de rode knop van het antwoordkastje (een no-trial).
3.2 Resultaten. Tabel 1 toont de identificatietijden van de zevenentwintig verschillende
referentiële uitdrukkingen die getest werden in het experiment. Daarnaast bevat Tabel 1 ook
de resultaten van het productie-experiment dat als tweede experiment besproken wordt in
Paragraaf 4.
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Tabel 1: Identificatietijden geregistreerd in het perceptie-experiment (Paragraaf 3), gerangschikt naar het identificatienummer van de
uitdrukking; frequenties in het productie- experiment (Paragraaf 4) van referentiële uitdrukkingen die werden getest in het perceptieexperiment, als functie van de experimentele conditie
minimale
specificatie
(id.nr.)

overspecificatie
(id.nr.)

1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
23
24
25
3
26
4
5
6
27
7

vorm afmeting kleur

rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond

vert.
as

horiz.
as

groot
wit
boven
links
groot
groot
groot

wit
boven
links
wit
wit

groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot

wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit
wit

wit
wit
wit

boven
boven
boven
boven
boven
boven

links
links
links
links
links
links

boven
boven
boven
boven

links
links
links
links

boven
boven
boven

links
links
links

ident. rangnr.
tijd

1214
1242
1212
1119
1174
1156
1081
1221
1110
1248
1030
1119
1201
1085
1082
1070
1219
1082
1219
1134
1036
1158
1221
1065
1093
1104
1073

21
26
20
13
18
16
6
24
12
27
1
14
19
9
7
4
22
8
23
15
2
17
25
3
10
11
5

hoog belang
conditie
n=780
26 pp.

laag belang
conditie
n=810
27 pp.
freq.

%

freq.

%

170
13
380
–
–
130
–
–
–
–
14
–
–
1
73
7
1
–
–
–
–
–
–
–
–
2
19

21.0
1.6
46.9
–
–
16.0
–
–
–
–
1.8
–
–
0.1
9.0
0.9
0.1
–
–
–
–
–
–
–
–
0.2
2.4

67
11
174
–
–
105
–
–
–
–
69
–
–
8
151
155
–
–
–
1
–
9
–
–
–
–
30

8.6
1.4
22.3
–
–
13.5
–
–
–
–
8.8
–
–
1.0
19.4
19.9
–
–
–
0.1
–
1.2
–
–
–
–
3.8

De volgende identificatietijden werden bepaald voor het testen van de hypotheses:
1. gemiddelde identificatietijden voor de set minimaal gespecificeerde uitdrukkingen en de
set overgespecificeerde uitdrukkingen (Hypothese 1)
2. gemiddelde identificatietijden voor de set minimaal gespecificeerde uitdrukkingen die
enkel objectinformatie bevatten en de set gerelateerde overgespecificeerde uitdrukkingen die objectinformatie bevatten (Hypothese 2)
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3. gemiddelde identificatietijden voor de set minimaal gespecificeerde uitdrukkingen die
enkel objectinformatie bevatten en de set gerelateerde overgespecificeerde uitdrukkingen die locatie-informatie bevatten (Hypothese 3)
Minimaal gespecificeerde uitdrukkingen vs. overgespecificeerde uitdrukkingen (Hypothese 1)
Tabel 2 toont de gemiddelde identificatietijden voor de minimaal gespecificeerde uitdrukkingen en de overgespecificeerde uitdrukkingen.
Tabel 2: Identificatietijden in milliseconden voor minimaal gespecificeerde en overgespecificeerde uitdrukkingen
minimale specificatie

overspecificatie

1132

1142

Er was geen verschil in de identificatietijden, F<1.
Minimaal gespecificeerd: objectinformatie vs. overgespecificeerd: objectinformatie (Hypothese 2)
Tabel 3 toont de gemiddelde identificatietijden van de minimale beschrijvingen die enkel
objectinformatie bevatten en de gerelateerde overgespecificeerde beschrijvingen die enkel
objectinformatie bevatten. De objectkenmerken die tot minimale specificatie leidden zijn
vetgedrukt. Om gelijkvormigheid van de presentatie in de tabellen te waarborgen wordt
het resultaat met betrekking tot de overgespecificeerde uitdrukking vorm/afmeting/kleur
(identificatienummer 12 in Tabel 1) twee keer vermeld in Tabel 3.
Tabel 3: Identificatietijden in milliseconden voor minimaal gespecificeerde uitdrukkingen en overgespecificeerde uitdrukkingen
die enkel objectinformatie bevatten
minimale specificatie

overspecificatie

vorm

afmeting
kleur

vorm
afmeting

vorm
kleur

vorm
afmeting
kleur

afmeting
kleur
vorm

1214

1219

1242

1212

1156

1156

De verwijzing naar alle objectinformatie in de overgespecificeerde beschrijving leidde tot
een kortere identificatietijd dan de minimaal gespecificeerde beschrijving: 1156 vs. 1214,
F(1,55)=4.46, p<.05; 1156 vs. 1219, F(1,55)=3.27, p<.05 (eenzijdig).
De verwijzing naar een deel van de objectinformatie in de overgespecificeerde beschrijving had geen effect op de identificatietijd.
Minimaal gespecificeerd: objectinformatie vs. overgespecificeerd: locatie-informatie (Hypothese 3)
Tabel 4 toont de identificatietijden van de minimaal gespecificeerde beschrijvingen die
enkel objectinformatie bevatten en de gerelateerde overgespecificeerde beschrijvingen met
locatie-informatie.
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Tabel 4: Identificatietijden in milliseconden voor minimaal gespecificeerde beschrijvingen die objectinformatie bevatten en gerelateerde overgespecificeerde beschrijven met locatie-informatie
minimale specificatie

overspecificatie

vorm

afmeting
kleur

vorm
vert

vorm
horiz

vorm
vert
horiz

afmeting
kleur
vert

afmeting
kleur
horiz

afmetingkleur
vert
horiz

1214

1219

1119

1174

1030

1082

1219

1134

De verwijzing naar enkel de verticale as of naar beide assen in de overgespecificeerde beschrijving leidde tot een kortere identificatietijd dan de minimaal gespecificeerde beschrijvingen: 1119 vs. 1214, F(1,55)=12.60, p<.01 en 1030 vs. 1214, F(1,55)=41.02, p<.001; 1082
vs. 1219, F(1,55)=20.46, p<.001 en 1134 vs. 1219, F(1,55)=6.24, p<.05. Een verwijzing naar
enkel de horizontale as had geen effect op de identificatietijd.
4. Productie-experiment: onderzoeksopzet
Het productie-experiment werd ontwikkeld om het effect te meten van het belang van de
instructieve taak op de mate van overspecificatie in de referentiële uitdrukking en op het
type informatie (objectinformatie, locatie-informatie) in de referentiële uitdrukking.
In het productie-experiment beschreven in deze paragraaf en in het perceptie-experiment beschreven in Paragraaf 3 werden dezelfde panelen gebruikt als onderdeel van het
experimentele materiaal. Daardoor bood dit productie-experiment de mogelijkheid om te
onderzoeken of de typen referentiële uitdrukkingen die leidden tot snelle identificatietijden
in het perceptie-experiment ook vaker geproduceerd werden in het productie-experiment.
De analyse van het eerdere productie-experiment dat genoemd wordt in Paragraaf 1 (zie
voor een volledige beschrijving van dit experiment Arts, 2004; Maes & Arts, 1999; Maes et
al., 2004) toonde aan dat het aandeel overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen hoger
was in de experimentele conditie die getypeerd werd door een hoog belang van de taak
voor de gebruiker van de instructieve tekst. Om die reden werd in dit nieuwe productie-experiment het belang van de taak als onafhankelijke variabele geïmplementeerd. Het was de
verwachting dat het principe van verantwoordelijkheid op afstand (Clark & Wilkes-Gibbs,
1986) een sterker effect zou hebben op taalproductie wanneer de taalproducent een hoog
belang toekent aan de taak die de gebruiker van de instructieve tekst moet gaan uitvoeren.
De eerste hypothese betreft de relatie tussen het belang van de instructieve taak en de mate
van overspecificatie.
Hypothese 1: Referentiële uitdrukkingen bevatten meer overspecificatie in een ‘hoog
belang’ conditie dan in een ‘laag belang’ conditie.
De volgende twee hypotheses gaan in op de verwachtingen met betrekking tot de typen
informatie in de referentiële uitdrukking: objectinformatie en locatie-informatie.
Op basis van het ‘gestalt’ principe (Levelt, 1989) is het de verwachting dat een taalproducent
vaker zal kiezen voor een referentiële uitdrukking die een volledige objectbeschrijving bevat
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wanneer hij een hoog belang toekent aan de instructieve taak die de gebruiker moet uitvoeren. Een volledige objectbeschrijving stelt de ontvanger in staat een complete objectvoorstelling te maken. Het is de verwachting dat de taalproducent ervan uitgaat dat een complete
objectvoorstelling een positief effect heeft bij het uitvoeren van de instructieve taak. Dit leidt
tot de formulering van Hypothese 2.
Hypothese 2: Referentiële uitdrukkingen die een volledige objectbeschrijving bevatten komen vaker voor in de ‘hoog belang’ conditie dan in de ‘laag belang’ conditie.
Beun en Cremers (1998) toonden aan dat bij taalproductie in een feedbacksituatie de referentiële uitdrukking vaak wordt aangevuld met een fysieke wijsbeweging. De non-feedbacksituatie van dit productie-experiment biedt de taalproducent niet de mogelijkheid om
fysiek te wijzen. Het is de verwachting dat taalproducenten dit als een grotere tekortkoming
ervaren in de ‘hoog belang’ conditie en dat zij als gevolg daarvan vaker de fysieke wijshandeling zullen verbaliseren door locatiekenmerken van objecten aan te bieden in de referentiële
uitdrukking. Dit leidt tot de formulering van Hypothese 3.
Hypothese 3: Referentiële uitdrukkingen die locatiekenmerken van objecten bevatten komen vaker voor in de ‘hoog belang’ conditie dan in de ‘laag’ belang conditie.
4.1 Methode Dit experiment was gebaseerd op het experiment beschreven in Paragraaf 3.
De proefpersonen hadden nu als taak een van de knoppen in het bedieningspaneel te beschrijven door onder aan het computerscherm een referentiële uitdrukking te typen die een
van de knoppen in het paneel beschreef (de te beschrijven knop was gemarkeerd met een
x; zie Figuur 2).
4.1.1 Materiaal Het productie-experiment was gebaseerd op het perceptie-experiment en
het experimentele materiaal (de panelen) was identiek. Er was een kleine aanpassing nodig
voor dit nieuwe productie-experiment. De vier knoppen werden niet geïdentificeerd met
een nummer; in plaats daarvan werd één knop geïdentificeerd met een x (Figuur 2). Er werden twee websites ontwikkeld voor de twee experimentele condities.
In de ‘laag belang’ conditie werd het paneel gepresenteerd als een configuratie met vier elementen.
De proefpersonen kregen als productietaak om onder aan de websitepagina in te typen welk
element gemarkeerd was met een x, en om dit op een dusdanige manier te doen dat het element niet verward kon worden met de andere drie elementen in de configuratie.
In de ‘hoog belang’ conditie werd het paneel gepresenteerd als een bedieningspaneel met
vier drukknoppen dat gebruikt werd voor ‘operaties op afstand’. De knoppen moesten worden
ingedrukt om opeenvolgende chirurgische handelingen uit te voeren. De proefpersonen
kregen de taak zich in te leven in een situatie waarin zij de chirurg moesten informeren
betreffende de in te drukken knoppen. Contact met de chirurg was niet mogelijk omdat de
operatie uitgevoerd werd in Zuid Afrika. De proefpersonen waren in Nederland en de chirurg was volledig van hen afhankelijk bij deze ‘operatie op afstand’. De proefpersonen kregen
als productietaak om onder aan de websitepagina in te typen welke drukknop gemarkeerd
was met een x.
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Figuur 2: Experimenteel materiaal: het paneel in de ‘hoog belang’ conditie

Figuur 2: Experimenteel materiaal: het paneel in de ʻhoog belangʼ conditie

4.1.2 Proefpersonen, design en procedure Drieënvijftig studenten van de Universiteit van
Tilburg die de computercursus Practical Digital Media volgden namen deel aan het experiment: zevenentwintig studenten in de ‘laag belang’ conditie en zesentwintig studenten in
de ‘hoog belang’ conditie. De proefpersonen bezochten de website die het experimentele
materiaal (30 panelen) bevatte.
Het experiment werd klassikaal afgenomen. De groep proefpersonen ontving een mondelinge uitleg van de experimentele taak en in aanvulling daarop was er een schriftelijke uitleg
van de taak beschikbaar.
4.2 Analyse van de referentiële uitdrukkingen Het aantal referentiële kenmerken dat werd
gebruikt in de referentiële uitdrukking werd bepaald. Die referentiële kenmerken konden
objectgeoriënteerd zijn (vorm, kleur, afmeting van het object) of locatiegeoriënteerd (positie
van het object op de verticale as, de horizontale as, of beide).
Per referentiële uitdrukking werd vastgesteld hoeveel kenmerken minimaal nodig waren
voor unieke identificatie van het bedoelde object. De overige kenmerken behoorden tot de
overgespecificeerde kenmerken. Zoals uiteengezet in Paragraaf 3.1.1 kon het objectkenmerk
‘vorm’ zelfstandig leiden tot unieke identificatie van het object; wanneer de vorm van het
object voorkwam in de referentiële uitdrukking dan behoorden alle overige kenmerken tot
de overgespecificeerde kenmerken.
4.3 Resultaten Tabel 1 bevat behalve de resultaten van het perceptie-experiment ook de
frequenties van de verschillende typen referentiële uitdrukkingen in dit productie-experiment. De drieënvijftig proefpersonen produceerden in totaal 1590 referentiële uitdrukkingen (53*30), 27 proefpersonen in de ‘laag belang’ conditie en 26 proefpersonen in de ‘hoog
belang’ conditie.
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In het perceptie-experiment werden zevenentwintig referentiële uitdrukkingen getest. Tabel 1 toont aan dat slecht een beperkt deel hiervan werd gebruikt door de proefpersonen in
dit productie-experiment. Veel referentiële uitdrukkingen die leidden tot snelle identificatietijden in het perceptie-experiment werden niet geproduceerd. Over het algemeen bevatten de uitdrukkingen die werden geproduceerd op zijn minst
• een verwijzing naar de vorm van het object, of
• een verwijzing naar zowel de horizontale als de verticale as, of
• een verwijzing naar de vorm van het object én naar beide assen.
Tabel 5 bevat het gemiddeld aantal overgespecificeerde kenmerken per referentiële uitdrukking dat gebruikt werd door de proefpersonen bij het produceren van de referentiële
uitdrukkingen in de twee experimentele condities.

Tabel 5: Overgespecificeerde kenmerken per referentiële uitdrukking als functie van experimentele conditie

overgespecificeerde referentiële kenmerken
per uitdrukking

laag belang
conditie

hoog belang
conditie

1.15

2.10

In de ‘hoog belang’ conditie werden meer overgespecificeerde referentiële kenmerken geproduceerd dan in de ‘laag belang’ conditie, t(51)=3.44, p<.01.
Tabel 6 toont het gemiddeld aantal referentiële uitdrukkingen per proefpersoon dat een volledige objectbeschrijving bevatte (vorm, kleur en afmeting) in absoluut aantal en percentage
van het maximum van 30, in de twee experimentele condities.

Tabel 6: Referentiële uitdrukkingen per proefpersoon met volledige objectbeschrijving als functie van experimentele conditie
(maximum 30)

volledige objectbeschrijving in de referentiële
uitdrukking (vorm, kleur en afmeting)

laag belang
conditie
(n=27)

hoog belang
conditie
(n=26)

5.07 (16.9%)

10.00 (33.3%)

Volledige objectbeschrijvingen kwamen vaker voor in de ‘hoog belang’ conditie dan in de
‘laag belang’ conditie, t(51)=1.86, p<.05 (eenzijdig).
Tabel 7 toont het gemiddeld aantal referentiële uitdrukkingen per proefpersoon dat een verwijzing naar zowel de verticale als de horizontale as bevatte in absoluut aantal en percentage
van het maximum van 30, in de twee experimentele condities.
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Tabel 7: Referentiële uitdrukkingen per proefpersoon met verwijzing naar de verticale en de horizontale as, als functie van
experimentele conditie (maximum 30)

verticale en horizontale as
verticale as
horizontale as

laag belang
conditie
(n=27)

hoog belang
conditie
(n=26)

4.30 (14.3%)
0
0

16.27 (54.2%)
0
0

Een verwijzing naar zowel de verticale als de horizontale as kwam vaker voor in de ‘hoog
belang’ conditie dan in de ‘laag belang’ conditie, t(51)=3.60, p<.01. Referentiële uitdrukkingen die enkel een verwijzing naar de verticale as of enkel een verwijzing naar de horizontale
as bevatten kwamen niet voor.
5. Discussie en conclusie
Effect van overspecificatie op de identificatietijd
De resultaten van het perceptie-experiment gerapporteerd in Tabel 2 tonen aan dat overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen niet leiden tot kortere identificatietijden. De identificatietijden in de minimaal gespecificeerde en de overgespecificeerde conditie zijn gelijk.
Dit leidt tot een eerste conclusie: overspecificatie heeft geen nadelig effect op de identificatietijd en kan daarom niet gezien worden als een schending van het tweede Griceaanse
maxime in de categorie kwantiteit, ‘Do not make your contribution more informative than
is required’ (Grice, 1975, p.45). Dit lijkt een eerste bevestiging van de basisgedachte in dit
onderzoek: taalproducenten nemen geen beslissingen die nadelig zijn voor de ontvanger.
Effect van het belang van de taak op overspecificatie
De resultaten van het productie-experiment gerapporteerd in Tabel 5 bevestigen dat het
door de taalproducent ingeschatte belang van de taak een effect heeft op de productie van
overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen. Wanneer de taalproducent aan het achterliggende communicatieve doel van de tekst (de instructieve taak die de ontvanger gaat uitvoeren) een hoog belang toekent, neemt de productie van overgespecificeerde uitdrukkingen
toe. Het principe van verantwoordelijkheid op afstand (Clark & Wilkes-Gibbs, 1986) heeft
een sterker effect in taalproductie wanneer de instructieve taak van hoog belang is.
Overspecificatie en het ‘gestalt’ principe
De resultaten van het perceptie-experiment (Tabel 3) en de resultaten van het productieexperiment (Tabel 6) tonen aan dat het ‘gestalt’ principe een effect heeft in instructieve
taalproductie. Een volledige objectbeschrijving stelt de lezer in staat om een volledige objectvoorstelling te maken en leidt tot een significant verschil in de identificatietijd: de identificatie van het object verloopt sneller. De resultaten van het productie-experiment lijken te
bevestigen dat taalproducenten zich bewust zijn van de snellere identificatie die het gevolg is
van een volledige objectbeschrijving: wanneer zij aan de instructieve taak een hoog belang
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toekennen produceren zij vaker referentiële uitdrukkingen die een volledige objectbeschrijving bevatten dan wanneer zij aan de instructieve taak een laag belang toekennen.
In het productie-experiment kozen de proefpersonen die objectkenmerken gebruikten
in ieder geval voor het kenmerk ‘vorm’, ongeacht de experimentele conditie; referentiële
uitdrukkingen zonder het kenmerk ‘vorm’ werden niet geproduceerd, hoewel deze uitdrukkingen in het perceptie-experiment vaak tot snelle identificatie leidden. De proefpersonen
lijken van mening te zijn dat het gemakkelijker is te zoeken naar een object waarvan de
vorm bekend is dan naar een object waarvan de kleur en/of de afmeting bekend is. Dit lijkt
aan te geven dat vorm belangrijke informatie geeft bij het maken van een objectvoorstelling
en bevestigt de verklaring van Levelt voor de productie van overgespecificeerde referentiële
uitdrukkingen: ‘Listeners apparently create a ‘gestalt’ of the object for which they have to
search.’ (Levelt, 1989, p.131). Daarnaast kan een inherent verschil tussen de objectkenmerken
de identificatietijden in het perceptie-experiment beïnvloed hebben: kleur en vorm zijn
absolute kenmerken (er is geen vergelijking nodig met andere objecten om de kleur en de
vorm van een object vast te stellen) en afmeting is een relatief kenmerk (er is een vergelijking
nodig met een ander object in het perceptuele beeld om de afmeting van een object vast te
stellen).
Overspecificatie en fysiek wijzen
De resultaten van het perceptie-experiment gerapporteerd in Tabel 4 en de resultaten van
het productie-experiment gerapporteerd in Tabel 7 tonen aan dat het verbaliseren van fysiek
wijzen (i) tot snellere identificatie van de bedoelde referent leidt, en (ii) frequenter voorkomt
in instructieve taalproductie wanneer de taalproducent aan het communicatieve doel van de
tekst een hoog belang toekent. Beun en Cremers (1998) rapporteren overspecificatie in een
feedbacksituatie tengevolge van fysieke wijsbewegingen waarmee proefpersonen de referentiële uitdrukkingen complementeerden. De resultaten van deze experimenten tonen aan dat
de verbalisering van een dergelijke wijsbeweging de identificatietijd versnelt (Tabel 4) en
dat taalproducenten in een non-feedbacksituatie ervoor kiezen een fysieke wijsbeweging te
verbaliseren; daarnaast wordt deze keuze vaker gemaakt wanneer de taalproducent een hoog
belang toekent aan de instructieve taak die de ontvanger moet uitvoeren (Tabel 7).
De resultaten van de verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het specificatieniveau van de referentiële uitdrukkingen in deze instructieve teksten niet alleen verklaard kan
worden op basis van de mentale activatie van referenten. In instructieve taalproductie gebruiken schrijvers in hoge mate overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen voor de identificatie van referenten (productie van taal) en het belang van de instructieve taak verhoogt
de productie van overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen. Daarnaast heeft overspecificatie een positief effect in identificatietaken (perceptie van taal). Voorspellingen die gebaseerd zijn op bestaande referentietheorieën zijn niet onverminderd van toepassing voor alle
teksten. Correcte voorspellingen kunnen alleen gedaan worden wanneer binnen bestaande
referentietheorieën een differentiatie naar tekstgenre aangegeven kan worden.

275

Anja Arts

Noten
1
2

Ik wil prof. dr. A.A. Maes bedanken voor het gebruik van dit corpus.
‘Hij’ betekent ‘hij’ of ‘zij’.
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Van tekst naar spraak
De prosodische realisering van globale en lokale structuuraspecten1

1. Inleiding
Voorlezen, het hardop uitspreken
Samenvatting
van een geschreven of gedrukte
tekst, kennen we vooral van naDe natuurlijkheid van automatische voorlees
tuurlijke (thuis)situaties. Je leest een
systemen wordt in belangrijke mate bepaald door
verhaal voor aan je kinderen of een
de prosodie van de afzonderlijke zinnen, maar
hilarisch stukje uit de krant aan je
ook door de prosodie die aangeeft hoe de zin
partner. De meester op school leest
nen van een tekst met elkaar samenhangen en
een spannend boek voor aan zijn
wat het belang is van de zinnen, de alinea’s en
leerlingen; en op verzoek van de
de parag rafen in het grotere geheel van de tekst.
leerkracht leest de middelbare schoDit wordt tekstprosodie genoemd. Idealiter is
lier in de klas hardop een stuk tekst
de prosodie in kunstmatige teksten hetzelfde als
uit een studieboek voor. Meestal
de prosodie in teksten zoals die door menselijke
lezen mensen echter voor zichzelf.
sprekers gerealiseerd wordt. Menselijke voorlezers
Voor blinden en slechtzienden is
geven de structuur van een tekst aan met behulp
dat anders: zij zijn echt aangewevan variatie in pauzeduur en toonhoogte: zinnen
zen op het voorlezen door anderen
die niet sterk met elkaar samenhangen hebben
(Pyfers, 2002; Stolte, 2005). Deze
een langere tussenliggende pauze en ze worden
groep mensen maakt dan ook veel
uitgesproken met een hogere toonhoogtepiek
gebruik van voorgelezen kranten
dan zinnen die sterk met elkaar samenhangen.
en (studie)boeken. De materialen,
Menselijke sprekers lezen belangrijke zinnen lang
veelal cassette-bandjes en cd-roms,
zamer voor. En ook markeren sprekers bepaalde
zijn vooraf ingesproken door goede
retorische relaties tussen zinnen met behulp van
voorlezers die daar trainingen voor
prosodie. Wanneer in tekst-naar-spraaksystemen
hebben gevolgd. De voorleesmarkt
rekening gehouden wordt met dit soort tekst
is in Nederland recentelijk ook uitstructurele kenmerken zal de natuurlijkheid van
gebreid naar niet-visueel gehandide voor te lezen teksten waarschijnlijk aanzienlijk
capten: met de CD-luisterboeken
toenemen.
die meestal door de auteur van het
boek ingesproken zijn kun je in auto
en trein een boek ‘lezen’.
In bepaalde situaties is het nuttig om het natuurlijke voorlezen, al dan niet vooraf op
band opgenomen, te kunnen vervangen door kunstmatig gegenereerd voorlezen. De tech278
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nische mogelijkheden om computers teksten te laten voorlezen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en de toepassingsgebieden uitgebreid. Zo wordt automatisch voorgelezen
spraak gebruikt om dyslectische kinderen te trainen in het herkennen van woorden; op veel
(educatieve) sites bestaat de mogelijkheid om de teksten automatisch voorgelezen te krijgen;
SMS-berichten worden op de voice-mail van de vaste telefoon automatisch voorgelezen; en
voor drukbezette zakenmensen zijn er sinds kort systemen op de markt waarmee ze via laptop en mobiele telefoon in auto’s en vliegtuigen hun e-mails en elektronische documenten
voorgelezen kunnen krijgen.
Hoe moet geschreven tekst nu omgezet worden in gesproken tekst? Dat het niet eenvoudig
is om menselijke voorlezers na te bootsen zal niemand verwonderen, er komt bij het spreken nogal wat kijken. Om kunstmatige spraak te genereren worden van sprekers individuele klanksegmenten opgenomen die vervolgens met elkaar worden verbonden tot nieuwe
woorden en zinnen. Sinds een aantal jaren wordt hierbij niet meer uitgegaan van individuele
spraakklanken, maar van tweeklanken, de zogenaamde difonen (voor een overzicht, zie Dutoit, 1997). De overgangen tussen de klanken verlopen daarmee vloeiender. Het gebruik van
difonen komt de verstaanbaarheid en de natuurlijkheid van de spraak ten goede.
Na de concatenatie van klanken tot woorden en zinnen moet de prosodie bepaald worden. Onder prosodie worden alle suprasegmentele aspecten van spraak verstaan, dat wil
zeggen alle eigenschappen van spraak die boven het niveau van de individuele klanken
uitgaan, zoals accentuering, intonatie, pauzering, snelheid van spreken, luidheid. Het meeste
onderzoek naar prosodie heeft zich gericht op de prosodie van zinnen.Voor het Nederlands
is die bijvoorbeeld in detail beschreven in termen van accentueringspatronen en intonatiecontouren door ‘t Hart, Collier & Cohen (1990). Nu is echter gebleken dat zinnen die door
een computer worden gegenereerd weliswaar heel natuurlijk klinken wanneer ze in isolatie
zijn uitgesproken, maar niet wanneer ze met elkaar zijn verbonden tot tekst (Silverman,
1987;Terken, 1993). De prosodie van teksten is kennelijk niet louter de som van de prosodie
van zinnen. De consequentie voor automatisch voor te lezen teksten is dat niet kan worden
volstaan met het aan elkaar plakken van de prosodie van de afzonderlijke zinnen. Er moet
dus zoiets zijn als tekstprosodie. Wat is tekstprosodie? Om die vraag te beantwoorden moet
eerst duidelijk gemaakt worden wat teksten zijn.
Teksten zijn meer dan verzamelingen losse zinnen. Het kenmerkende van teksten is dat
er samenhang tussen de zinnen bestaat. Met behulp van allerlei talige middelen, zoals het
gebruik van voegwoorden en anaforen, laten schrijvers en sprekers zien hoe zinnen met
elkaar samenhangen en wat het belang is van bepaalde tekstgedeelten in het grotere geheel.
Schrijvers maken de samenhang ook typografisch zichtbaar. Met de indeling in hoofdstukken, paragrafen, alinea’s en het gebruik van inspringen, witregels en interpunctie geven ze de
structuur van de tekst aan; met cursivering, onderstreping en dergelijke hoe belangrijk bepaalde gedeelten van de tekst zijn. Sprekers hebben uiteraard deze mogelijkheden niet, maar
zij gebruiken de prosodie om de samenhang tussen de zinnen aan te geven. Tekstprosodie is
dan ook die prosodie die aangeeft hoe de zinnen van een tekst met elkaar samenhangen, wat
de relaties tussen de zinnen zijn en wat het belang is van zinnen, alinea’s en paragrafen in het
grotere geheel van de tekst. De prosodie zal de functie van de typografie moeten overnemen
wanneer een spraakcomputer geschreven teksten omzet in uitgesproken teksten. Omdat de
kunstmatig gegenereerde teksten zo natuurlijk mogelijk moeten klinken, moet de tekstpro279
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sodie zodanig ingesteld worden dat het zoveel mogelijk lijkt op menselijke tekstprosodie.
De grote vraag is dan ook hoe menselijke voorlezers de structuur van teksten prosodisch
aangeven. Dat is het thema van dit artikel.
2. Opzet
Met de vraag naar de relatie tussen tekststructuur en prosodie komen twee betrekkelijk van
elkaar gescheiden onderzoeksgebieden samen. Op beide gebieden zijn afzonderlijk voorbereidende stappen nodig, want op voorhand zijn er geen kant en klare criteria beschikbaar
voor wat in deze context de relevante tekststructurele kenmerken zijn en wat de relevante
prosodische kenmerken. De opbouw van dit artikel loopt dan ook langs de twee lijnen die
aangegeven worden in Figuur 1.
		

scores voor het
Tekst 		
niveau in de
prosodie in relatie
structuur
theorie voor
hiërarchische
met de structuur van
tekstanalyse
structuur,
de hele tekst
		
nucleariteit en
		
retorische relaties			
						
						
		
scores voor pauzes
prosodie in relatie
tussen zinnen,
met kenmerken van
metingen aan
Prosodie
toonhoogtepieken
opeenvolgende zinnen 		
spraaksignaal
		
en spreeksnelheid
of grotere tekstdelen
		
van zinnen
		

Figuur 1: Schematische weergave van de stappen om een relatie te leggen tussen tekststructuur en prosodie.

Figuur 1 ligt ten grondslag aan het onderzoek waarover gerapporteerd is in Den Ouden
(2004). Dit artikel geeft daarvan een beknopte weergave.
In paragraaf 3 wordt ingegaan op de notie tekststructuur en de manier waarop in het
kader van de vraagstelling aan dat begrip invulling is gegeven. Om tekststructuur te meten
zijn criteria nodig voor het opsplitsen van een tekst in afzonderlijke eenheden en voor het
bepalen van de relaties tussen de eenheden. Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson, 1988) biedt een kader dat voor dit doel heel geschikt is. De tekstanalyses die met behulp
van deze theorie tot stand komen maken het mogelijk scores toe te kennen aan niveaus in de
hiërarchisch georganiseerde tekststructuur, aan nucleaire en niet-nucleaire teksteenheden, en
aan specifieke inhoudelijke relaties tussen teksteenheden. De vraag naar de betrouwbaarheid
van dit instrument voor tekstanalyse komt hierbij aan de orde.
In paragraaf 4 worden de prosodische kenmerken besproken die voor tekstprosodie relevant zijn. Dat zijn voornamelijk de pauzeduren tussen zinnen, en toonhoogtekenmerken
en spreeksnelheid van afzonderlijke zinnen. Pauzeduur en spreeksnelheid zijn weinig problematische maten omdat ze direct afleidbaar zijn uit het spraaksignaal. Voor toonhoogte is
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dat niet het geval. De toonhoogtecontour van een zin kan op zoveel verschillende manieren
gemeten worden dat eerst duidelijk moet worden wat een adequate manier is in het kader
van de vraagstelling. De vraag naar de betrouwbaarheid van twee manieren om toonhoogte
te meten komt hierbij dan ook aan de orde.
In paragraaf 5 komen tekststructuur en prosodie bij elkaar. In Den Ouden (2004) werd
eerst een corpusonderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt werd van natuurlijke, d.w.z.
niet-geconstrueerde teksten uit een Nederlandse kwaliteitskrant. Moedertaalsprekers lazen
de teksten voor. Ze bereidden zich daarop voor, zodat ze een samenhangende mentale representatie konden opbouwen van de tekst. Aan de tekststructurele eigenschappen van de tekstanalyses en de prosodische kenmerken van het spraaksignaal waren scores toegekend. De
scores voor enerzijds de hiërarchische opbouw van de teksten en de relaties tussen de tekstgedeelten en anderzijds de prosodische kenmerken bleken systematisch samen te hangen. De
onderzoeksresultaten leidden tot enkele specifieke vragen met betrekking tot de prosodische
realisering van retorische relaties. Die is met behulp van een experiment onderzocht.
Paragraaf 6 gaat in op de implicaties van de bevindingen voor automatische voorlees
systemen en schetst mogelijkheden en richtingen voor vervolgonderzoek naar de verbetering
van automatisch voor te lezen teksten.
3. Tekststructuur
In de tekstwetenschap wordt onder een tekst verstaan: een geheel van minstens twee zinnen
of zinsdelen die met elkaar samenhangen. Die samenhang kan ofwel aanwijsbaar zijn in de
tekst zelf ofwel gerealiseerd worden in het hoofd van de lezer of luisteraar. Een duidelijk
voorbeeld van een tekst is een krantenbericht. In het kader wordt een krantenbericht gepresenteerd. Het is een van de twintig krantenteksten die zijn gebruikt in het corpusonderzoek
dat in paragraaf 5 wordt beschreven.
Voorbeeld van een krantentekst
(1) De passagiers van vlucht 614 van Easyjet van Amsterdam naar Liverpool kregen zaterdag de schrik van hun leven.
(2) De gezagvoerder van de Boeing 737 liep uit de cockpit het gangpad in om een luik in de vloer te openen. (3) De
piloot checkte via een kijkgat of het landingsgestel volledig was uitgeklapt. (4) Passagiers dachten dat de piloot bezig
was het landingsgestel handmatig uit te klappen. (5) Volgens een Easyjet woordvoerder was daar geen sprake van. (6)
De gezagvoerder wilde de stand van de wielen controleren, (7) omdat een lampje op zijn dashboard had aangegeven
dat ze niet volledig waren uitgeklapt. (8) Beneden vanaf het vliegveld van Liverpool vond een tweede controle met
de verrekijker plaats. (9) Zowel de piloot als het grondpersoneel constateerden dat de wielen waren uitgeklapt. (10)
Maar het bleef onduidelijk of het landingsgestel ook in die positie was gezekerd. (11) De woordvoerder verklaarde
dat ze van het ergste moesten uitgaan. (12) Daarom en vanwege de sterke zijwind in Liverpool werd besloten het
toestel in Manchester te laten landen. (13) Dat vliegveld is beter uitgerust voor noodtoestanden (14) en beschikt
over een tweede landingsbaan, (15) waardoor bij een ongeluk andere vluchten nog gewoon zouden kunnen blijven
landen. (16) Passagiers rapporteerden in de Britse tabloid Daily Express dat de piloot ook met rare duikvluchten
nog heeft geprobeerd om het landingsgestel in positie te krijgen, (17) maar dit wordt ontkend door Easyjet. (18)
De woordvoerder van Easyjet zei dat het waarschijnlijk ging om schokken door rukwinden. (19) Vlak voor de
landing in Manchester moesten de honderd passagiers de noodhouding aannemen. (20) Er zou sprake zijn geweest
van paniek aan boord. (21) Passagiers schakelden hun mobiele telefoons aan om nog een laatste keer met thuis te
bellen. (22) Anderen componeerden hun afscheidsbrief. (23) Nadat op het vliegveld van Manchester ambulances en
brandweerpersoneel in opperste staat van paraatheid waren gebracht, (24) zette het toestel de landing in. (25)Volgens
de woordvoerder werd het een zachte en vloeiende landing. (26) Volgens hem is het in de vijf jaar dat Easyjet vliegt
één keer eerder voorgekomen dat een piloot zijn landingsgestel niet vertrouwde.
Bron: De Volkskrant, 27 november 2000
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Een structuur van een hele tekst wordt doorgaans opgevat als een hiërarchisch georganiseerde eenheid, een boomstructuur. Er bestaan verschillende manieren om van een tekst een
dergelijke boomstructuur te maken.
De eenvoudigste manier is om een beroep te doen op het taalgevoel van willekeurige
mensen (Swerts, 1997). In zo’n geval wordt aan een behoorlijk aantal mensen gevraagd om
in een tekst aan te geven waar alinea-overgangen plaats vinden of waar de schrijver een
nieuw onderwerp introduceert. Op basis van de aantallen mensen die bepaalde plaatsen
in de tekst hebben aangewezen als alinea-overgang of topic-shift kan een boomstructuur
worden afgeleid: de plaats in de tekst die door de meeste mensen is aangewezen wordt dan
beschouwd als de plaats van de hoogste vertakking, de tekst valt op dat punt uiteen in twee
tekstdelen.Vervolgens wordt binnen die twee tekstdelen gekeken op welke plaats de meeste
mensen dan weer een alinea-overgang hebben gelokaliseerd. In de tekstdelen die daaruit
ontstaan wordt ook weer op basis van aantallen beoordelaars gekeken waar de belangrijkste
grens ligt, net zolang totdat aan elke overgang tussen twee segmenten een score is toegekend.
Op deze manier komt een hiërarchisch georganiseerde structuur van de tekst naar voren
die ook grafisch kan worden weergegeven. Voordelen van deze intuïtieve methode zijn dat
onderzoekers voor deze taak naïeve taalgebruikers kunnen inschakelen en dat de taak weinig
inspanning vereist. Het belangrijkste nadeel is dat de overwegingen duister blijven die aan de
intuïtieve oordelen ten grondslag liggen, m.a.w. dat de theoretische verklaringen ontbreken.
Theoretische benaderingen om teksten in hun geheel te analyseren zijn bijvoorbeeld
Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson, 1988) en de op intenties gebaseerde
benadering van Grosz & Sidner (1986). Deze benaderingen leveren hiërarchisch georganiseerde structuren van teksten op en theoretische verantwoordingen van de relaties die tussen de eenheden van de tekst bestaan. Beide modellen voor tekststructuur zullen hier kort
worden gepresenteerd.
De veel geciteerde theorie van Grosz & Sidner (1986) onderscheidt aan tekststructuur drie
componenten: de linguïstische structuur, dat wil zeggen de opeenvolging van de uitingen; de
attentionele toestand, dat wil zeggen de entiteiten en hun eigenschappen die op een bepaald
moment van het lezen of luisteren in de aandacht staan; en de intentionele structuur. De
intentionele structuur van een tekst bestaat uit de hiërarchisch georganiseerde onderliggende
doelen die de spreker of schrijver met de teksteenheden heeft. De structuur van een hele
tekst komt dus in deze gelaagde intentionele structuur naar voren.
De intentie-gebaseerde benadering van Grosz & Sidner is operationeel gemaakt in
een handleiding met instructies om tekststructuren te annoteren (Nakatani, Grosz, Ahn &
Hirschberg, 1995). Volgens die handleiding staat het maken van een tekststructuur gelijk
aan het achterhalen van de onderliggende intenties of doelen van een spreker of schrijver.
De analist gaat na wat het overkoepelende doel is van de tekst als geheel, en daarna van
de tekstdelen afzonderlijk. Een hiërarchisch georganiseerde boomstructuur ontstaat doordat
subdoelen ingebed kunnen zijn binnen overkoepelende doelen. Telkens stelt de analist zich
de vraag van welk doel er sprake is bij een bepaald tekstgedeelte. De doelen onderhouden
relaties met elkaar: een doel gaat vooraf aan een ander doel of het ene doel domineert een
ander doel. De doelen worden beschreven met behulp van zogenoemde ‘WAAROM’-labels,
en de relaties die tussen de doelen bestaan worden visueel weergegeven door middel van
inspringen in de tekst op de verschillende niveaus. De annotatie met ‘WAAROM’-labels
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is min of meer vergelijkbaar met het maken van een samenvatting van de tekst, maar geeft
vooral de redenen aan waarom een spreker of schrijver dat tekstgedeelte aan de luisteraar of
lezer kenbaar wil maken. Een voorbeeld van een analyse volgens deze aanpak van het begin
van de voorbeeldtekst staat in Tabel 1. De niveau-aanduidingen geven per segment de kwantificering van de niveaus in de hiërarchische structuur aan.

Tabel 1: Grosz & Sidner analyse van de eerste vijf zinnen van de voorbeeldtekst
niveau

segment

‘WAAROM’-label

1

1

WAAROM? Informeren over de gebeurtenis dat de passagiers van vlucht 614 van Easyjet van Amsterdam naar Liverpool zaterdag de schrik van hun leven kregen.

2

2

WAAROM? Uitleggen waarom de passagiers de schrik van hun leven kregen,
namelijk omdat de gezagvoerder van de Boeing 737 uit de cockpit het gangpad
inliep om een luik in de vloer te openen.

3

3

WAAROM? Uitleggen waarom de piloot dat deed, namelijk hij checkte
via een kijkgat of het landingsgestel volledig was uitgeklapt.

2

4

WAAROM? Informeren over wat de passagiers dachten, namelijk dat de piloot
bezig was het landingsgestel handmatig uit te klappen.

3

5

WAAROM? Informeren over wat de reactie daarop was van Easyjet, er
was volgens een woordvoerder namelijk geen sprake van dat de piloot
bezig was het landingsgestel handmatig uit te klappen.

Rhetorical Structure Theory komt voort uit het onderzoek naar automatische tekstproductie aan het eind van de jaren ‘80. Als computationele theorie van tekststructuur geeft
RST een expliciete verantwoording van de samenhang in teksten: in RST wordt een ruime
hoeveelheid retorische relaties precies beschreven, zoals Evaluatie, Evidentie, Achtergrond,
Concessie, Oorzaak, enzovoorts. In de meeste tekstrelaties is sprake van ongelijkwaardigheid
van de teksteenheden. De nucleus is het sterkste deel van de ‘tekstbrug’: de informatie in
het nucleusgedeelte is onmisbaar. De satelliet ondersteunt weliswaar de ‘tekstbrug’ en voegt
informatie toe, maar hij zou weggelaten kunnen worden zonder de samenhang in de tekst
teniet te doen. In RST zijn de relaties gedefinieerd in termen van condities op de nucleus,
op de satelliet, en op de combinatie van beiden. Per relatie is expliciet beschreven welk effect
wordt gesorteerd en waar het effect te lokaliseren is. In Tabel 2 wordt een voorbeeld gegeven
van een dergelijke relatiedefinitie, de Evaluatierelatie.
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Tabel 2: Definitie van de Evaluatie relatie in termen van RST
EVALUATIE
Condities op nucleus:
Condities op satelliet:
Condities op de nucleus
- satelliet combinatie:
Effect:
Plaats van effect:

de satelliet relateert de situatie in de nucleus aan de mate waarin de spreker of schrijver
zich positief opstelt ten opzichte van de situatie die in de nucleus is weergegeven.
de lezer of luisteraar herkent dat de weergegeven situatie in de satelliet de weergegeven
situatie in de nucleus beoordeelt en herkent de waarde die daaraan wordt toegekend.
nucleus en satelliet

Op basis van alle relaties in de tekst ontstaat een hiërarchisch georganiseerde structuur.
Figuur 2 laat de volledige analyse zien van de voorbeeldtekst. De nummers onder de horizontale lijnen geven de segmenten aan die samen een tekstgedeelte vormen. De pijlen in
de figuur verbinden die delen van de tekst waartussen een retorische relatie bestaat. In de
grafische weergaven worden nuclei gerepresenteerd door een verticale lijn boven de teksteenheid; satellieten zijn herkenbaar aan de uitgaande pijl erboven.

Figuur 2: RST-analyse van de voorbeeldtekst
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Figuur 2 laat zien hoe de 26 segmenten met elkaar verbonden zijn en maakt daarmee de
coherentie van de tekst expliciet2. De zinnen 1 tot en met 5 vormen het centrale gedeelte,
dit is de belangrijkste informatie uit de tekst; de zinnen 6 tot en met 26 zijn een uitwerking
van het centrale deel. De relatie tussen tekstdeel 1-5 enerzijds en tekstdeel 6-26 anderzijds
wordt gekarakteriseerd door een Uitbreidingsrelatie.Volgens de definitie betekent dit dat de
satelliet additionele details presenteert over de situatie beschreven in de nucleus of over een
element van het onderwerp dat in de nucleus is gepresenteerd. Op een niveau lager in de
hiërarchie is segment 1 de nucleus van het tekstdeel 1-5, de segmenten 2-5 vormen samen
de satelliet. De segmenten in het satellietgedeelte geven de Oorzaak weer van het feit beschreven in segment 1, namelijk dat de passagiers van vlucht 614 de schrik van hun leven
kregen. Van het tekstdeel 6-26 vormen de segmenten 6-25 samen de nucleus en segment
26 fungeert daarbij als satelliet. Aan de sequenties in het centrale tekstdeel is te zien dat de
gebeurtenissen chronologisch worden beschreven. De laatste zin van de tekst geeft een evaluatie van de hele situatie (zie de relatiedefinitie van Evaluatie zoals beschreven in Tabel 2).
Zoals in Figuur 2 te zien is, maken RST-analyses het mogelijk om van ieder segment aan
te geven of het een nucleus of een satelliet is, en er kan vastgesteld worden welke inhoudelijke relatie tussen de segmenten bestaat. Ook kan per segment of per overgang tussen twee
segmenten het niveau in de hiërarchie van de tekst bepaald worden. Met het oog op het
voorlezen van teksten, waarin sprekers tussen de segmenten pauzeren, is het meer aannemelijk om de overgangen tussen twee aangrenzende segmenten als object van studie te nemen
dan de segmenten zelf. Het niveau in de hiërarchie wordt dan uitgedrukt in een score die
wordt toegekend aan elke overgang tussen twee aangrenzende segmenten. Die score geeft
aan in welke mate de twee aangrenzende segmenten met elkaar verbonden zijn. Zo zijn
twee segmenten waartussen op het hoogste niveau van de hiërarchie een grens bestaat veel
losser met elkaar verbonden dan twee segmenten waartussen op het laagste niveau van de
hiërarchie een grens bestaat.
Een probleem dat inherent is aan het kwantificeren van een hiërarchische weergave van
een dergelijke tekststructuur, is dat het op verschillende manieren kan gebeuren. De niveaus
in de hiërarchische structuur in Figuur 2 kunnen van boven naar beneden geteld worden,
van beneden naar boven, of op nog andere manieren. Van boven naar beneden tellen zou
betekenen dat de grens tussen segment 5 en 6 de hoogste score krijgt; de grenzen tussen
segmenten 1 en 2 en tussen segmenten 25 en 26 een score lager, enzovoorts. Een van de
consequenties van het tellen van boven naar beneden is dat de scores afhankelijk zijn van de
lengte van het tekstgedeelte waarvan de segmenten deel uitmaken: er is geen inhoudelijke
reden om aan te nemen dat de segmenten 21 en 22 sterker met elkaar samenhangen dan
de segmenten 4 en 5 (want in beide gevallen gaat het om eindknopen), maar toch krijgt de
grens tussen de segmenten 21 en 22 een lagere score dan de grens tussen de segmenten 4
en 5. Het is daarom redelijker om met behulp van een omgekeerde grafische weergave de
individuele segmenten uit te lijnen. De weergave uit Figuur 2 komt er met betrekking tot
de hiërarchische structuur dan uit te zien zoals de weergave gepresenteerd in Figuur 3. In
figuur 3 ontbreekt de informatie over nucleariteit en retorische relaties.
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Figuur 3: Omgekeerde weergave van Figuur 2

De mate van verbondenheid van de aangrenzende segmenten wordt nu gekwantificeerd door
van beneden naar boven te tellen. De grenzen tussen de segmenten 2 en 3, tussen 4 en 5, tussen 6 en 7, enzovoorts, krijgen op deze manier allemaal dezelfde lage score. Het genoemde
probleem wordt daarmee opgelost3. In het onderzoek naar de relatie tussen tekststructuur
en prosodie is uiteindelijk de volgende procedure gehanteerd om de mate van verbondenheid tussen de segmentgrenzen te kwantificeren: bepaal voor elke grens de bovenliggende
knoop die de twee aangrenzende segmenten met elkaar verbindt, tel het aantal knopen dat
daaronder ligt inclusief de bovenliggende knoop zelf en baseer daarop de score per grens. Dit
betekent dat de grens tussen segmenten 1 en 2 een score 3 krijgt, de grens tussen segmenten
2 en 3 een score 1, de grens tussen segmenten 3 en 4 een score 3, enzovoorts.
De andere vraag die bij dergelijke tekstanalyses, zowel die van Grosz & Sidner als die van
RST, wordt opgeroepen is die van de betrouwbaarheid: analyseren verschillende personen
teksten wel op dezelfde manier? Om daar achter te komen is een betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd (Den Ouden, 2004, hoofdstuk 2). De intuïtieve methode (Swerts, 1997), de
methode van Grosz & Sidner (Nakatani et al., 1995) en RST (Mann & Thompson,1988) zijn
in het opzicht van betrouwbaaarheid met elkaar vergeleken. Vier groepen personen pasten
elke methode op vier teksten toe. De intuïtieve methode is door een groep van 17 respectievelijk 52 personen toegepast. De twee groepen verschilden hierin dat de eerste groep op
voorhand niet beperkt was in het aantal te bepalen alinea-overgangen, terwijl de tweede
groep van tevoren te horen had gekregen dat ze per tekst slechts drie of vier alinea-overgangen mochten aangeven. De Grosz & Sidner methode is toegepast door drie mensen die zeer
bekend waren met deze methode. RST is toegepast door zes mensen die zeer vertrouwd
waren met deze wijze van tekstanalyse. De scores die aan de overgangen tussen segmenten in
de hiërarchische structuren waren toegekend zijn binnen de methoden vergeleken: in hoeverre waren de scores voor de overgangen tussen de segmenten van de personen die dezelfde
methode toepasten gelijk?
Binnen de twee intuïtieve methoden was de overeenstemming tussen de personen die
vrij waren geweest om het aantal alinea-overgangen te bepalen lager dan tussen de personen
die daarin niet vrij waren geweest. Binnen de twee theoretische methoden was de overeenstemming tussen de personen die volgens de Grosz & Sidner aanpak hadden gewerkt lager
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dan tussen de personen die met RST hadden gewerkt. Dat RST als beste uit de bus kwam,
is te verklaren door de hoge mate van explicietheid van deze benadering: tekstanalisten
kunnen de toegekende relatienamen nauwgezet controleren aan de hand van de inhoudelijk georiënteerde relatiedefinities. In de Grosz & Sidner aanpak zijn de twee mogelijke
relaties gerelateerd aan de vorm (nevenschikking en onderschikking) en niet aan de inhoud;
tekstanalisten kunnen aan de inhoudelijke labeling, veel sterker dan in RST, hun persoonlijke interpretatie geven.
De uitkomsten van het betrouwbaarheidsonderzoek gaven de doorslag om verder te werken met RST. Bovendien levert RST meer op dan alleen een hiërarchische structuur van
een tekst. Het verschaft ook informatie over welke teksteenheden fungeren als nucleus en
satelliet en welke relaties tussen de teksteenheden bestaan. Daarmee kan gekeken worden in
hoeverre sprekers ook deze aspecten van tekststructuur prosodisch realiseren.
De belangrijkste reden om te kiezen voor RST is evenwel dat RST momenteel de meest
gebruikte theorie van tekststructuur is op verschillende gebieden van de computationele taalkunde en taaltechnologie. Als analyse-instrument wordt het onder andere gebruikt in vraagen antwoordsystemen (Bosma, 2005a; Bosma, 2005b), waarbij automatisch samenvatten een
belangrijke rol speelt (Ono, Sumita & Miike,1994; Marcu, 1998, 1999, 2000; Alemany & Fort,
2003; Murray, Renals & Carletta, 2005). RST wordt ook gebruikt bij automatisch vertalen
(Marcu, Carlson & Watanabe, 2000), in tekst-naar-spraak-synthese (Swerts, 1998; Den Ouden, 2004) en in tekstgeneratie (Rösner & Stede, 1992). Met al deze gebieden is het onderzoek naar tekst-naar- spraaksynthese en de optimalisering van automatische voorleessystemen
nauw verweven. Om goed functionerende systemen te maken, zijn de onderzoekers op de
verschillende terreinen sterk op elkaar aangewezen. Inhoudelijke aansluiting met betrekking
tot de keuze voor een theoretisch analysemodel is in deze situatie meer dan wenselijk.
4. Prosodie
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat met name de variatie in pauzeduren tussen tekstsegmenten en toonhoogteparameters van het begin en einde van uitingen voor de markering van tekststructurele aspecten van belang waren, en in enige mate ook spreeksnelheid
(Hirschberg & Grosz, 1992; Blaauw, 1995; Hirschberg & Nakatani, 1996; Schilperoord, 1996;
Swerts, 1997; Van Donzel, 1999; Wichmann, 2000). Pauzeduren en spreeksnelheid nu zijn
parameters die direct uit het gedigitaliseerde spraaksignaal zijn af te lezen. Voor pauzeduur
wordt de duur van de stilte gemeten tussen twee spraakuitingen, meestal uitgedrukt in milliseconden. Voor spreeksnelheid wordt het aantal fonemen of syllaben in een spraakuiting
geteld per tijdseenheid, bijvoorbeeld per seconde.
Een toonhoogtecontour kan benaderd worden met de gegevens van heel veel metingen
gedurende de duur van een uiting. Met het oog op tekstprosodie leek het wenselijk om een
karakterisering te geven van de hele contour van een uiting, en niet van slechts een gedeelte,
zoals het begin of het einde. Het vaststellen van de declinatielijnen van een uiting leek
daarom een geschikte manier om de toonhoogte in een enkele maat te kunnen vastleggen.
Met declinatielijnen wordt de geleidelijk dalende lijn van een toonhoogtecontour bedoeld,
waarbij de toplijn zoveel mogelijk de pieken van de contour bevat en de basislijn zoveel
mogelijk de dalen. Een vereiste om declinatielijnen als maat voor toonhoogte te gebruiken
287

Hanny den Ouden

is wel dat ze op een betrouwbare manier vastgesteld moeten kunnen worden. Een protocol
om deze metingen uit te voeren is niet voorhanden. Daarom is ook met betrekking tot de
toonhoogteparameter een betrouwbaarheidsonderzoek uitgevoerd (Den Ouden,Terken,Van
Wijk & Noordman, 2005).
Twee manieren om de toonhoogte van een uiting te meten zijn met elkaar vergeleken,
enerzijds de declinatielijnen in de contour (‘t Hart et al., 1990), anderzijds een meer gebruikelijke maat voor toonhoogte, namelijk de hoogste piek in de toonhoogtecontour ofwel F0maximum (Liberman & Pierrehumbert, 1984). Aan vijf fonetici is gevraagd om van veertig
zinnen die uit voorgelezen teksten waren gehaald, het F0-maximum en de declinatielijnen
te bepalen. Ook zijn de F0-maxima met behulp van een automatische methode gemeten.
De overeenstemming tussen de beoordelaars was hoog met betrekking tot het F0-maximum. De correlaties tussen de F0-maxima bepaald door de vijf beoordelaars en gemeten
met de automatische methode waren ook hoog. De overeenstemming tussen de beoordelaars was minder hoog voor de declinatielijnen. De correlaties tussen de F0-maxima en de
declinatieparameters waren evenwel hoog, wat erop wijst dat de declinatieparameters voor
een belangrijk deel worden gevat door het F0-maximum, in elk geval in de voorgelezen,
niet-geëmotioneerde uitingen zoals die in dit onderzoek gebruikt zijn. Vanwege de hoge
betrouwbaarheid en de hoge correlatie tussen de beoordelaars en de automatische methode,
is ervoor gekozen om het F0-maximum te gebruiken als maat voor toonhoogte.
De uitslag van dit betrouwbaarheidsonderzoek gaf reden om in het onderzoek naar de relatie tussen tekststructuur en prosodie het automatisch gemeten F0-maximum als maat voor
toonhoogte te gebruiken. Om na te gaan hoe menselijke voorlezers hun prosodie gebruiken
om tekststructurele aspecten uit te drukken, worden uiteindelijk dus drie prosodische maten
nader bekeken: de duur van pauzes tussen tekstsegmenten, de hoogste toonhoogtepiek van
een segment en de spreeksnelheid van een segment. De onderzoeken naar de effecten van
globale en lokale tekststructurele aspecten op deze prosodische parameters worden gerapporteerd in Den Ouden (2004, hoofdstuk 5 en 6).
5. De relatie tussen tekststructuur en prosodie
De automatische voorleessystemen zoals die recentelijk op de markt worden gebracht voor
zakenmensen en visueel gehandicapten hebben voornamelijk een informerende functie. De
teksten die voorgelezen worden zijn bijvoorbeeld e-mails, sms-berichten, nota’s, elektronische documenten, studieboekteksten en krantenberichten. Daarom is een corpus samengesteld dat ook bestaat uit informerende teksten, namelijk twintig lange krantenberichten uit
de Volkskrant. De onderwerpen van de teksten waren divers: politiek, sport, ongelukken, criminaliteit en andere maatschappelijke problemen. Sommige formuleringen in de krantenberichten zijn aangepast om de segmentatie van de tekst te vergemakkelijken en om typische
prosodische realiseringen te voorkomen. In de meeste gevallen ging het om veranderingen
van directe rede naar indirecte rede.
De analyse van de teksten is uitgevoerd met behulp van Rhetorical Structure Theory op de
manier zoals in paragraaf 3 beschreven. De teksten zijn geanalyseerd door een persoon die veel
ervaring had met RST. Deze analyses zijn vervolgens gecontroleerd door een andere persoon
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met veel ervaring op het gebied van tekstanalyse. RST maakt zelf geen onderscheid tussen
hoofd- en bijzinnen. Het is bijvoorbeeld niet het geval dat van een zinspaar bestaand uit een
hoofd- en bijzin de bijzin per definitie de satelliet is, ook al is dat in de praktijk meestal wel het
geval. Maar met het oog op de prosodische realisering van de segmenten, en dan met name de
duur van de pauze die aan een segment voorafgaat, mogen hoofd- en bijzinnen niet over één
kam geschoren worden. Daarom is in alle statistische analyses rekening gehouden met het onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen. Op grond van de RST-analyses is per segmentgrens een
score toegekend aan het niveau in de hiërarchie volgens de procedure genoemd in paragraaf 3;
nuclei en satellieten zijn van elkaar onderscheiden; en alle retorische relaties die vaker dan tien
keer voorkwamen zijn geclassificeerd in causale versus niet- causale relaties en in semantische
versus pragmatische relaties. Causale en niet-causale relaties zijn van elkaar onderscheiden op
basis van de taxonomie van Sanders, Spooren & Noordman (1992); semantische en pragmatische relaties zijn van elkaar onderscheiden op basis van de indeling in ‘subject matter’ en
‘presentational’ relaties van Mann & Thompson (1988).
Iedere tekst is voorgelezen door een moedertaalspreker van het Nederlands. Er waren tien
mannelijke en tien vrouwelijke sprekers. De meesten waren werkzaam aan het voormalige
Instituut voor Perceptie Onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de
Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg. Het waren allemaal hoog opgeleide
mensen waarvan een goed tekstbegrip verwacht mocht worden. De teksten werden in doorlopende vorm aangeboden zonder typografische middelen die informatie over de tekststructuur aangaven. De teksten waren wel voorzien van interpunctie en hoofdletters. De sprekers
bereidden de voorleestaak nauwgezet voor. Ze werden geïnstrueerd het nieuwsbericht zo
voor te lezen dat een visueel gehandicapte de tekst moeiteloos zou kunnen volgen. Ze
werden gestimuleerd om aantekeningen in de tekst te maken die hen behulpzaam zouden
zijn tijdens het voorlezen. De zorgvuldige voorbereiding was bedoeld om de aandacht van
de voorlezers te richten op de manier waarop de tekst was opgebouwd en hen te helpen
de tekst zoveel mogelijk voor te lezen in overeenstemming met de mentale representatie
die zij van de tekst maakten. Na de voorbereiding werd de spraak in een geluiddichte cabine opgenomen met behulp van een DAT-recorder. De spraak is gedigitaliseerd met het
spraakverwerkingsprogramma Gipos4. De drie prosodische maten zijn gemeten: pauzeduren
in milliseconden, F0-maxima in hertz en spreeksnelheid in aantal fonemen per seconde. De
prosodische gegevens zijn vervolgens gestandaardiseerd per spreker.
De drie tekststructurele aspecten zijn in verband gebracht met de drie prosodische kenmerken. Tabel 3 presenteert voor de hiërarchische niveaus de gemiddelde standaardscores van de
pauzeduur, het F0-maximum en de spreeksnelheid. De tien niveaus die in de tekstanalyses
voorkwamen zijn samengevoegd tot vijf niveaus. Niveau 1 is het laagste niveau in de hiër
archische structuur, niveau 5 het hoogste. Dit betekent dat een segmentgrens van niveau 1
de scheiding vormt tussen twee opeenvolgende segmenten die heel sterk met elkaar samen
hangen, bijvoorbeeld de segmenten 6 en 7 in de voorbeeldtekst; een segmentgrens van
niveau 5 vormt de scheiding tussen twee opeenvolgende segmenten die zwak met elkaar
samenhangen, bijvoorbeeld de segmenten 5 en 6 in de voorbeeldtekst. De resultaten die in
Tabel 3 worden gepresenteerd hebben alleen betrekking op de prosodische realisering van
de hoofdzinnen. Dat komt omdat op de hogere niveaus geen of slechts zeer weinig bijzin289
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nen voorkwamen. In tegenstelling tot de overige analyses, zijn in deze analyse de bijzinnen
ook niet meegenomen. Drie afzonderlijke een-weg variantie-analyses zijn uitgevoerd met
hiërarchie als de onafhankelijke factor, en elk van de drie prosodische parameters als afhankelijke factoren.
Tabel 3: Prosodische kenmerken (in standaard scores) van de niveaus van de segmentgrenzen
niveau

voorafgaande pauze

F0-maximum

spreeksnelheid

niveau 1

(n = 138)

-0.16

-0.10

-0.05

niveau 2

(n = 120)

0.04

0.04

0.11

niveau 3

(n = 71)

0.51

0.21

-0.18

niveau 4

(n = 74)

0.62

0.28

0.10

niveau 5

(n = 45)

0.72

0.39

0.01

Er was een effect van hiërarchie op pauzeduur (F(4, 443) = 20.34, p<.001, η2 = .16). De
pauzes duren langer naarmate het niveau in de hiërarchie hoger is. Er was ook een effect van
hiërarchie op het F0-maximum (F(4, 443) = 4.49, p<.001, η2 = .04). Het patroon voor het
F0-maximum is hetzelfde als het patroon voor pauzeduur: de F0-maxima van de segmenten
stijgen naarmate het niveau in de hiërarchie van de grens die aan het segment voorafgaat
hoger is. Er was geen effect van hiërarchie op spreeksnelheid (F(4, 433) = 1.36, p=.35).
Lineaire trends lieten hetzelfde beeld zien. De trends waren significant voor pauzeduur
(F(1, 443) = 76.29, p<.001) en het F0-maximum (F(1, 443) = 17.75, p<.001), maar niet
voor spreeksnelheid (F<1). In Den Ouden (2004, hoofdstuk 5) zijn verschillende methoden gebruikt om de relatie tussen hiërarchie en prosodie inzichtelijk te maken. De effecten
waren niet in de afzonderlijke teksten zichtbaar, daarvoor waren de kenmerken van de individuele sprekers te divers. In Den Ouden & Van Wijk (in voorbereiding) wordt ingegaan
op individuele verschillen tussen sprekers met betrekking tot het prosodisch realiseren van
tekststructuur.
Tabel 4 presenteert voor de nuclei en satellieten de gemiddelde standaardscores van de
pauzeduur, het F0-maximum en de spreeksnelheid. Twee-weg variantie analyses zijn uitgevoerd met nucleariteit (twee niveaus: nucleus, satelliet) en syntactische klasse (twee niveaus:
hoofdzinnen, bijzinnen) als onafhankelijke variabelen, hiërarchie als covariaat, en de drie
prosodische paramaters, een voor een, als afhankelijke variabelen. In tabel 4 worden alleen
de gemiddelden voor de hoofdzinnen gepresenteerd; alleen de hoofdeffecten worden gerapporteerd.
Tabel 4: Prosodische kenmerken (in standaard scores) van nucleariteit
voorafgaande pauze

F0-maximum

spreeksnelheid

nucleus

(n = 325)

0.28

0.13

-0.03

satelliet

(n = 123)

0.05

0.02

0.12
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Nucleariteit had geen invloed op de duur van de pauze (F<1). De pauzes voorafgaand aan
nuclei en satellieten verschilden niet. Nucleariteit beïnvloedde ook de hoogte van de F0maxima van nuclei en satellieten niet (F<1). Nuclei en satellieten verschilden echter wel
in spreeksnelheid (F(1, 527) = 6.76, p<.01, η2 = .01). Het aantal fonemen per seconde was
lager bij nuclei dan bij satellieten. Dit betekent dat nuclei langzamer worden gelezen dan
satellieten.
In Tabel 5 worden de prosodische kenmerken gepresenteerd van causale versus niet-causale
relaties en semantische versus pragmatische relaties. Twee twee-weg variantie analyses zijn
uitgevoerd met causaliteit respectievelijk semanticiteit en syntactische klasse als onafhankelijke variabelen, hiërarchie als covariaat, en de drie prosodische paramaters, een voor een,
als afhankelijke variabelen. Alleen de gemiddelden voor de hoofdzinnen worden in de tabel
gepresenteerd; alleen de hoofdeffecten worden gerapporteerd.

Tabel 5: Prosodische kenmerken (in standaard scores) van causaal versus niet-causaal verbonden segmenten en van semantisch
versus pragmatisch verbonden segmenten
voorafgaande pauze

F0-maximum

causaal

(n = 65)

-0.01

-0.04

spreeksnelheid
0.16

niet-causaal

(n = 355)

0.28

0.12

-0.03

semantisch

(n = 266)

0.16

0.01

0.06

pragmatisch

(n = 68)

0.28

0.24

0.02

Pauzes tussen causaal verbonden segmenten duurden korter dan pauzes tussen niet-causaal
verbonden segmenten (F(1, 495) = 4.54, p<.05, η2 = .01). Causaliteit had geen invloed op
toonhoogte (F<1), maar wel op spreeksnelheid (F(1, 495) = 4.99, p<.05, η2 =.01). Causaal
verbonden segmenten worden sneller voorgelezen dan niet-causaal verbonden segmenten.
Semanticaliteit had geen invloed op de duur van pauzes (F(1, 388) = 2.47, p=.12), niet
op het F0-maximum (F(1, 388) = 1.82, p=.18), en ook niet op spreeksnelheid (F<1).
Deze resultaten laten zien dat sprekers systematisch variëren met hun prosodie. Het globale
aspect van tekststructuur, namelijk het niveau in de hiërarchische structuur, en de lokale
aspecten van tekststructuur, namelijk nucleariteit en causaliteit, blijken allemaal prosodisch
gemarkeerd te worden, zij het op verschillende manieren. Het niveau in de tekststructuur
wordt gemarkeerd door pauzeduur en toonhoogte, in die zin dat pauzes langer duren en
de toonhoogte hoger is naarmate segmenten op een hoger niveau in de hiërarchie zitten.
Nucleariteit wordt gemarkeerd door spreeksnelheid: segmenten die als nucleus gekarakteriseerd zijn, dat wil zeggen, belangrijker zijn voor de samenhang in de tekst, worden
langzamer voorgelezen dan segmenten die als satelliet gekarakteriseerd waren. Causaliteit
wordt gemarkeerd door pauzeduur en spreeksnelheid: de pauzes voorafgaand aan causaal gerelateerde segmenten duren korter dan de pauzes voorafgaand aan niet- causaal gerelateerde
segmenten, en causaal gerelateerde segmenten worden sneller voorgelezen dan niet-causaal
gerelateerde segmenten.Tussen semantisch en pragmatisch gerelateerde segmenten zijn geen
verschillen in prosodie gevonden.
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Het corpusonderzoek geeft een goede indruk van de prosodische mogelijkheden voor sprekers om globale en lokale structurele aspecten in teksten te markeren. De systematische
variatie in de prosodische parameters laat zien dat sprekers zich op enigerlei wijze bewust
zijn van de soort structurele hiërarchie waarvan in teksten sprake is en van de retorische
onderscheidingen die door RST verondersteld worden. Een van de problemen met corpusonderzoek is dat het natuurlijke tekstmateriaal allerlei eigenschappen bevat die de resultaten
mogelijk kunnen hebben beïnvloed. In het geval van het onderzoek naar de prosodische
markering van causale en niet-causale relaties, en van semantische en pragmatische relaties
zijn er verschillende factoren aan te wijzen die alternatieve verklaringen mogelijk maken,
zoals: de segmenten waren verschillend in inhoud en lengte, de tekstrelaties kwamen lexicaal
gemarkeerd en ongemarkeerd voor; ze kwamen voor op verschillende plaatsen in de tekst,
ze waren rechts- en linksvertakkend, enzovoorts. Om te kunnen bepalen of de verschillen in
prosodie louter zijn toe te schrijven aan het feit dat het om verschillende retorische relaties
gaat, is een experimenteel onderzoek noodzakelijk. Dat maakt het mogelijk om specifieke
hypotheses over de prosodische realisering van deze tekstrelaties te toetsen en maximale
controle te hebben over de retorische relaties. Dat is dan ook gedaan voor de beide typen
tekstrelaties. Het experiment naar de prosodische realisering van semantische en pragmatische relaties wordt hier kort beschreven. Het experiment naar de prosodische realisering
van causale en niet-causale relaties is op vergelijkbare wijze uitgevoerd, maar wordt hier niet
gerapporteerd.
Twaalf sets van teksten zijn geconstrueerd waarin identieke targetzinnen voorkwamen die
ofwel semantisch ofwel pragmatisch verbonden waren met de voorafgaande zin. Een reto
rische relatie is semantisch wanneer de samenhang tussen de segmenten in de tekst gebaseerd
is op de samenhang tussen de gebeurtenissen in de werkelijkheid die worden beschreven.
Een retorische relatie is pragmatisch wanneer de samenhang tussen de segmenten in de tekst
gebaseerd is op de illocutionaire betekenis van een van de segmenten, bijvoorbeeld wanneer
een spreker of schrijver een conclusie trekt. Het feit dat de targetzinnen identiek moesten
zijn hield in dat de tekstrelaties niet gemarkeerd konden worden met bijvoorbeeld connectieven. Normaal gesproken zou dat wel gebeuren. Als markering van een semantisch verbonden zin zou ‘daarom...’ gebruikt worden; een markering van een pragmatisch verbonden zin
zou kunnen zijn: ‘ik denk dat....’. Zonder dit soort aanwijzingen over de relatie tussen twee
zinnen moest in het experiment geheel uit de context duidelijk kunnen worden om wat
voor relatie het ging. De contexten waren dan ook zodanig ontworpen dat zij een semantische of pragmatische interpretatie van de targetzinnen uitlokten. In de semantische conditie
werd in de context aangegeven dat de spreker op de hoogte was van het feit dat in de targetzin beschreven werd; in de pragmatische conditie werd aangegeven dat de spreker niet op
de hoogte was van het feit dat in de targetzin werd beschreven. Daarom zouden sprekers de
targetzin in de semantische conditie uitspreken als een reeds bekend feit, terwijl ze de targetzin in de pragmatische conditie zouden uitspreken als zijnde hun eigen conclusie die ze
op grond van een of meerdere observaties trokken. Op basis van een vooronderzoek onder
tekstdeskundigen zijn uit een verzameling van geconstrueerde teksten en bijbehorende contexten die teksten en bijbehorende contexten geselecteerd waarin de semantische en pragmatische tekstrelaties inderdaad duidelijk van elkaar te onderscheiden waren. In het kader
wordt een voorbeeld gepresenteerd van een context en tekst in de semantische conditie en
een context en tekst in de pragmatische conditie. De targetzin in de semantische conditie is
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te parafraseren als ‘omdat hij er met zijn gedachten niet bij is’; de targetzin in de pragmatische conditie is te parafraseren als ‘volgens mij is hij er met zijn gedachten niet bij’.
Voorbeeld van een semantisch en een pragmatisch verbonden targetzin
Semantisch verbonden targetzin

Pragmatisch verbonden targetzin

Context: Je vertelt een vriend over het reilen en zeilen in je eigen reclamebedrijf. Je legt hem uit waarom
je compagnon Gerard nog niet is begonnen aan een
nieuwe opdracht. Jullie weten allebei dat Gerards vader
net is overleden en dat Gerard er daarom niet bij is met
zijn gedachten.

Context: Je werkt op een afdeling voor kwaliteitsonderzoek. Tijdens een functioneringsgesprek vraagt je
chef jou naar de samenwerking met je collega Hans.
Bij je chef kaart je aan dat het niet goed gaat met
Hans. Je hebt gezien dat Hans fouten heeft gemaakt
bij zijn werk. Je weet het niet zeker, maar je denkt dat
dit komt omdat hij er niet bij is met zijn gedachten.

Tekst:
Gisteren hebben we een mooie opdracht binnengehaald. Gerard begint pas volgende week aan die klus.
Hij is er met zijn gedachten niet bij. Hij heeft een
week vrij genomen.

Tekst:
Ik heb altijd graag samengewerkt met Hans. Maar
deze maand heeft hij al vijf keer een fout niet opgemerkt. Hij is er met zijn gedachten niet bij. Misschien moet je eens met hem praten.

In het experiment lazen vierentwintig sprekers de geselecteerde teksten hardop voor. Alvorens de tekst hardop voor te lezen lazen de sprekers de context en de uit te spreken tekst
verschillende malen voor zichzelf door, zodat zij zich bewust zouden worden van de relaties
die tussen de zinnen van de tekst bestonden. In het spraakmateriaal werd de pauzeduur voorafgaand aan de targetzin gemeten, de toonhoogtepiek van de targetzin, en de spreeksnelheid
van de targetzin. In Tabel 6 worden de prosodische kenmerken gepresenteerd van de semantisch en pragmatisch verbonden targetzinnen. F1- en F2-analyses met herhaalde metingen zijn
uitgevoerd met de retorische relatie als onafhankelijke variabele (twee niveaus: semantisch,
pragmatisch). De sprekers waren de random variabele in de F1-analyse, de targetzinnen in de
F2-analyse. De volgorde van de teksten was opgenomen als tussengroepsfactor (twee niveaus:
tekst 1-24, tekst 24-1). Omdat in geen van de analyses de volgorde van de teksten een factor
van betekenis was worden hierover geen resultaten gerapporteerd.
Tabel 6: (Ruwe) prosodische kenmerken van semantisch versus pragmatisch verbonden segmenten
semantisch

pragmatisch

352

449

F1
***

F2

voorafgaande pauze (in milliseconden)
F0-maximum (in hertz)

224

233

***

**

spreeksnelheid (in fonemen per seconde)

16.7

16.6

***

Noot: ** p<.01; *** p<.001

			
De pauzes voorafgaand aan de targetzinnen duurden in de pragmatische conditie gemiddeld
97 milliseconden langer dan de pauzes voorafgaand aan de targetzinnen in de semantische
conditie (F1 (1, 23) = 29.96, p<.001, η2 = .57; F2 (1, 11) = 25.40, p<.001, η2 = .70). De F0maxima van de pragmatisch verbonden targetzinnen waren gemiddeld 10 hertz hoger dan die
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van de semantisch verbonden targetzinnen (F1 (1, 23) = 17.98, p<.001, η2 = .44; F2 (1, 11) =
7.76, p<.05, η2 = .41). Spreeksnelheid werd niet beïnvloed door de retorische relatie (F1<1;
F2<1). De sprekers bleken de pragmatisch verbonden zinnen dus uit te spreken met langere
voorafgaande pauzes en een hogere toonhoogte dan de semantisch verbonden zinnen.
Het corpusonderzoek maakte het mogelijk om te ontdekken wat de relevante verschijnselen waren voor tekstprosodie, in dit geval wat relevante tekststructuurkenmerken waren.
Hoewel in de literatuur wel suggesties zijn gedaan met betrekking tot een eventueel verschillend intonatiepatroon voor semantische en pragmatische relaties (Sweetser, 1990), kwam
een dergelijk verschil uit het corpusonderzoek niet naar voren. Met het experiment kon
echter ingezoomd worden op een veel specifiekere vraag dan die aan het corpus gesteld kon
worden, en het toonde daarmee wel prosodische verschillen tussen semantisch en pragmatisch verbonden zinnen aan. Juist de combinatie van corpus gebaseerd onderzoek en experimenteel onderzoek heeft hier een vruchtbaar resultaat opgeleverd.
Uit deze studies blijkt dat sprekers met hun prosodie zowel globale als lokale aspecten van
tekststructuur aangeven. Sprekers onderscheiden verschillende niveaus in de globale hiërarchische structuren van teksten: pauzeduren vóór segmenten duren langer en toonhoogtepieken van segmenten zijn hoger naarmate de verbinding met het voorafgaande segment minder
sterk is. Op lokaal niveau worden nuclei sneller voorgelezen dan satellieten; tussen causaal
verbonden segmenten zijn de pauzes korter dan tussen niet-causaal verbonden segmenten,
en het tweede segment van het causaal verbonden paar wordt sneller gelezen dan het tweede
segment van het niet-causaal verbonden paar; tussen pragmatisch verbonden segmenten zijn
de pauzes langer dan tussen semantisch verbonden segmenten, en het tweede segment van
het pragmatisch verbonden paar heeft een hogere toonhoogtepiek dan het tweede segment
van het semantisch verbonden paar. De systematische prosodische variatie op de verschillende fronten van het tekststructurele spectrum kan vanuit een verwerkingsperspectief verklaard
worden. De voorlezers in de beschreven onderzoeken waren primair lezers. De voorleestaak
dwong de sprekers ertoe de tekst vooraf grondig te bestuderen. De sprekers werden, zeker
in het geval van het voorlezen van de nieuwsberichten, expliciet aangemoedigd aandacht te
besteden aan de structuur van de tekst. Vanuit een verwerkingsperspectief wordt precies in
het voorlezen hun mentale representatie van de tekst gereflecteerd.Volgens deze zienswijze
maakt de prosodische realisering van tekststructurele noties zoals hiërarchie, nucleariteit en
retorische relaties de psychologische realiteit en relevantie ervan aannemelijk. Juist omdat
lezers in de gaten hebben dat bepaalde segmenten meer of minder sterk met elkaar samenhangen realiseren ze hun pauzes en toonhoogtepieken dienovereenkomstig; juist omdat ze
zien dat nucleaire segmenten belangrijkere informatie bevatten dan satellieten lezen ze deze
langzamer; juist omdat ze twee causaal verbonden segmenten meer als een eenheid beschouwen dan twee niet-causaal verbonden segmenten, realiseren ze kortere pauzes en een hogere
spreeksnelheid; en juist omdat ze beseffen dat tekstschrijvers met pragmatisch verbonden
tekstelementen hun verhaallijn van gebeurtenissen onderbreken, verlengen ze hun pauzes en
realiseren ze een hogere toonhoogtepiek in de volgende zin.
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6. Implicaties voor het automatisch voorlezen van teksten
De prosodische signalen van tekststructuur zoals die uit het corpusonderzoek en het experimentele onderzoek naar voren zijn gekomen ontbreken nagenoeg in de huidige tekst-naarspraaksystemen. De meeste systemen markeren alleen alineagrenzen die in de geschreven
tekst zijn aangegeven met witregels of inspringen. De pauze tussen de zin aan het eind van
de ene alinea en de zin aan het begin van de volgende alinea wordt verlengd ten opzichte
van de pauzes tussen de zinnen binnen de alinea, en soms worden nog wat aanpassingen
gedaan aan de toonhoogteparameters van de eerste en laatste zin van de alinea. De bevindingen uit de studies van Den Ouden (2004) wijzen erop dat meer geavanceerde aanpassingen
nodig zijn om de tekst-naar-spraaksystemen net zo natuurlijk te laten klinken als menselijke
voorlezers. De prosodische gegevens uit de onderzoeken maken dit soort aanpassingen ook
mogelijk. Met deze gegevens kan namelijk berekend worden hoe de prosodische parameters
ingesteld moeten worden voor de verschillende niveaus van de hiërarchische structuur van
de tekst en voor de lokale aspecten van tekststructuur. Met behulp van lineaire regressieanalyses op de prosodische data van de sprekers die aan de studies hebben deelgenomen kunnen schattingen worden gemaakt. Omdat zowel mannen als vrouwen aan de onderzoeken
participeerden, kunnen voor zowel mannelijke als vrouwelijke stemmen de prosodische parameters met betrekking tot tekststructuur worden geïmplementeerd. In Den Ouden (2004,
hoofdstuk 7) worden deze precieze schattingen gegeven.
In principe is implementatie dus mogelijk. Er zijn echter een aantal problemen die opgelost moeten worden voordat deze aanpassingen aan tekst-naar-spraaksystemen kunnen worden gedaan. Het belangrijkste probleem is dat de teksten die bedoeld zijn om kunstmatig
voor te lezen voorzien zouden moeten zijn van een tekststructuurannotatie. Een dergelijk
geannoteerd corpus bestaat sinds kort wel voor het Engels (Carlson, Marcu & Okurowski,
2003), maar nog niet voor het Nederlands. Een tweede probleem duikt tegelijk hiermee
op: in het Engelse corpus is de tekststructuurannotatie volgens RST op automatische wijze,
met behulp van machine learning technieken, toegekend. Die automatische toekenning
roept uiteraard vragen van inhoudelijke aard op, vooral met betrekking tot de kwaliteit van
de tekstanalyses die gegenereerd worden. Toch is automatische toekenning noodzakelijk.
Het is te arbeidsintensief om van grote hoeveelheden teksten handmatig tekstanalyses te
maken. De beschikking voor het Nederlands over een geannoteerd corpus van teksten op
het gebied van globale en lokale aspecten van tekststructuur zou een zeer grote vooruitgang
betekenen voor de taal- en spraaktechnologie. Daarmee is het mogelijk om de prosodie
van deze teksten op de beschreven wijze te implementeren. Maar ook kunnen belangrijke
vorderingen worden verwacht op de terreinen van automatisch samenvatten, automatisch
vertalen, tekstgeneratie en vraag- antwoordsystemen.
7. Slot
De besproken studies hebben alleen betrekking gehad op de akoestische analyses van het
spraakmateriaal. Niet onderzocht is of de luisteraars van de voorgelezen teksten de prosodische variatie ook waarnemen. Een mogelijk alternatieve verklaring voor de systematische
variatie van de prosodie van sprekers van voorgelezen teksten zou kunnen zijn dat sprekers
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hun prosodie systematisch variëren om het luisteren naar de teksten te vergemakkelijken en
het begrip ervan te verhogen. Om na te gaan of sprekers het met hun tekstprosodie inderdaad luisteraars gemakkelijker maken om langere teksten te verwerken, zou gekeken moeten
worden of de prosodische aanpassingen die worden voorgesteld ook worden waargenomen
en als verbeteringen beschouwd. Die twee vragen blijven dan ook over.
Worden prosodische aanpassingen voor tekststructurele aspecten waargenomen? Deze vraag
zou beantwoord kunnen worden door middel van een serie perceptie-experimenten waarin
verschillende typen retorische relaties prosodisch worden gemanipuleerd. Er kan dan gekeken
worden of luisteraars de retorische relaties op grond van de prosodische signalen sneller kunnen
herkennen. Bijvoorbeeld, in de aanbieding van causaal- en niet-causaal verbonden zinsdelen zou
gevarieerd kunnen worden met de lengte van pauzes tussen de zinsdelen en de spreeksnelheid
van de zinsdelen (Den Ouden & Mak, in voorbereiding). Worden prosodische aanpassingen
voor tekststructurele aspecten ook als verbeteringen beschouwd? Deze vraag zou beantwoord
kunnen worden door een tekst in verschillende condities aan te bieden aan groepen luisteraars.
Bijvoorbeeld een voorgelezen versie waarin geen prosodische variatie is aangebracht, vrijwel
gelijkend op de teksten die door de huidige systemen worden voorgelezen, en een voorgelezen
versie waarin de prosodische parameters zijn ingesteld conform de gegevens zoals afgeleid van
de menselijke voorlezers uit de besproken onderzoeken. Er kan dan gekeken worden of luisteraars de tekst met de geavanceerde aanpassingen natuurlijker vinden overkomen, en mogelijk
zelfs of ze zo’n tekst ook gemakkelijker verwerken en meer begrijpelijk vinden.
Met deze onderzoeken heb ik willen laten zien dat menselijke sprekers globale en lokale
aspecten van tekststructuur met hun prosodie markeren, en dat de implementatie van deze,
naar menselijke voorlezers gemodelleerde, tekstprosodie in automatische voorleessystemen
waarschijnlijk een verbetering zal zijn voor de natuurlijkheid van de voor te lezen teksten.
Noten
1
2

3

4

Met dank aan Carel van Wijk, Esther Janse en twee anonieme beoordelaars voor hun waardevolle opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.
Binnen de context van dit artikel voert het te ver om alle keuzes die aan deze tekstanalyse ten grondslag liggen
te verantwoorden. De tekstanalyse heeft niet de pretentie de juiste te zijn en vraagt mogelijk op verschillende
punten om discussie. Zo is er op het globale niveau van de tekst voor gekozen om de relatie tussen teksteenheid 1-5 en teksteenheid 6-26 te beschouwen als een Uitbreidingsrelatie. Deze keuze is mede ingegeven door
het tekstgenre: een krantenbericht. Dit genre kenmerkt zich door de aanwezigheid van een korte samenvatting
van het nieuws in de lead, waarna in de body van de tekst de uitgebreide toedracht van de gebeurtenis wordt
beschreven. Op het niveau van de individuele segmenten 5 en 6 (en afgezien van het tekstgenre) zou echter
beargumenteerd kunnen worden dat tussen de segmenten 5 en 6 sprake is van een Rechtvaardigingsrelatie.
Deze grafische weergave en wijze van kwantificeren brengt weer andere problemen met zich mee. In Den
Ouden (2004, hoofdstuk 4) wordt op de kwestie van het grafisch weergeven en het kwantificeren van de
hiërarchische structuur van een tekst uitvoeriger ingegaan.
Gipos is de afkorting van Graphical Interactive Processing Of Speech. Het programma is ontwikkeld op het
voormalige Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) aan de Technische Universiteit Eindhoven, en wordt
gratis ter beschikking gesteld.
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Wie tutoyeert God?
Aanspreekconventies in de moderne bijbelvertalingen

1. Inleiding
In Nederland wordt op televisie, in
de reclame, in gezinnen, op school
en onder collega’s steeds meer getutoyeerd. Vermaas (2002) en eerder al
Van den Toorn (1980) onderzochten
de groeiende populariteit van de Nederlandse je-vormen (je, jij, jullie, jou,
jouw) in ons dagelijks leven. In andere landen is tutoyeren minder gebruikelijk. Neem de Duitsers of Fransen
bijvoorbeeld, zij staan erom bekend
dat ze veel langer u blijven zeggen tegen elkaar, ook tegen goede kennissen en collega’s. Nederlanders klinkt
dat soms vreemd in de oren.
Tegenover één ‘gesprekspartner’ is
het echter precies omgekeerd, namelijk tegenover God: terwijl Duitsers
en Fransen de Heer (den Herrscher,
den Allmächtigen, le Seigneur,
l`Éternel Dieu!) tutoyeren, moeten
Nederlanders u tegen hem zeggen.
Dat klinkt de Duitsers en de Fransen
dan weer vreemd in de oren.

Samenvatting
De aanspreekvormen veroorzaakten de vertalers
van de Nieuwe Bijbelvertaling die in het jaar 2004
verscheen veel problemen.1 Ook eerdere versies
worstelden ermee. Oudere bijbelversies met gijvormen maken geen verschil tussen tutoyeren en
vousvoyeren. Terwijl andere talen zoals het Frans
en het Duits bij de eenheidsvorm gebleven zijn,
zijn Nederlandse bijbels overgestapt naar het mo
derne systeem. Dit artikel geeft een overzicht over
de gevolgen die dat kan hebben voor de inter
pretatie van rolpatronen tussen bijbelse figuren.
Er worden vier soorten gesprekssituaties in re
cente bijbelvertalingen onderzocht: de Willibrord
vertaling van 1995, de Groot Nieuws Bijbel van
1996 en de Nieuwe Bijbelvertaling van vorig
jaar. De resultaten laten zien dat weliswaar de
moderne aanspreekvormen jij en u, maar niet de
moderne aanspreekconventies gebruikt worden.
De huidige tendens naar symmetrische gespreks
verhoudingen is namelijk niet terug te vinden in
de bijbels die (nog?) blijk geven van een machts
motief. In de drie bijbelvertalingen verschillen
de aanspreekconventies met name tussen God of
Jezus en de mens, tussen ouders en kinderen en
tussen volwassenen onder elkaar.

De aanspreekvormen in de bijbelvertaling van 2004 veroorzaakten
veel discussie onder de vertalers,
tussen de vertalers en de lezerspanels en in het openbaar. De discussie
ging echter bijna uitsluitend over de
kwestie gij of u, van een vertrouwelijk je tegenover God was er nauwelijks sprake. De vertalers van 2004 streefden naar een eigentijds aanspreeksysteem. De talen waarin de bijbelboeTijdschrift voor Taalbeheersing - 27 (2005), nr. 4, 299-314
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ken oorspronkelijk geschreven zijn, het Hebreeuws en het Grieks, maken geen onderscheid
tussen u en je, maar het Nederlands wel. Het vertaalwerk is een stuk discours-analyse, omdat
“zowel de verhouding tussen mensen als de situatie waarin ze met elkaar spreken meeweegt
om te bepalen of er getutoyeerd of gevousvoyeerd wordt.” (Verheul, 2004, p.260).We mogen
ervan uitgaan dat dit ook geldt voor andere moderne bijbelvertalingen, maar de oplossingen
die gevonden werden, verschillen nogal.
Nu is een bijbelvertaling zeker geen afspiegeling van het alledaagse taalgebruik, het is en
blijft een vertaling en een religeuze, formele tekst. Bovendien is de gelovige lezer gevoelig
voor de verhoudingen onder de menselijke en bovenmenselijke figuren die in de bijbel
optreden en de gewenning aan aanspreekvormen is daar niet onschuldig aan. Toch wil ik in
deze bijdrage de poging wagen om de aanspreekconventies in drie moderne Nederlandstalige bijbels te vergelijken. De vraag is: wie tutoyeert en wie vousvoyeert en wat betekent dat
voor de interpersonele relaties? Zijn er patronen in de vertalingen te vinden? En ook: in hoe
verre zijn niet alleen de vormen je en u, maar ook de conventies die hun gebruik bepalen,
eigentijds te noemen?
2. Aanspreekconventies
Net zoals de andere pronomina zijn de pronomina van de tweede persoon deictische vormen. Anders dan de andere pronomina verwijzen ze niet zomaar naar zaken of personen
maar juist naar de aangesproken persoon, de hoorder. Vandaar dat de aanspreekpronomina
van de tweede persoon de spreker-hoorder-relatie weerspiegelen, meer nog: ze geven er
juist vorm aan. De twee dimensies solidariteit en macht manifesteren zich bij uitstek in de
verbale interactie en vormen een permanente spanning tussen de georiënteerdheid op de
gemeenschap enerzijds en het verlangen naar vrijheid anderzijds.
Vele talen hebben een T/V-Systeem in de persoonlijke voornaamwoorden: de T-vormen
(van lat. tu) voor de vertrouwelijke omgang en de V-vormen (lat. vos) voor de meer gedistantieerde omgang2. Brown en Gilman introduceerden in 1960 het idee dat het gebruik
van T- en V-vormen een sociale betekenis heeft. Wederzijds gebruik van T drukt namelijk
solidariteit tussen mensen uit die zich als gelijkwaardig beschouwen.Wederzijds V impliceert
ook gelijkheid, maar dan op basis van respect en sociale distantie. Maar de zaak ligt anders bij
asymmetrische aanspreekconventies: tussen niet-gelijken plaatst de gebruiker van T zich in
een machtspositie boven de andere die dan verwacht wordt V te gebruiken.
Er is op deze theorie ook kritiek geformuleerd, vooral tegen het universalistische karakter ervan (Braun, 1984). Desondanks fungeert Brown en Giman’s tweedimensionele
dichotomie van macht en solidariteit vaak als instrumentarium voor de analyse van aanspreekpronomina in vele T/V-talen.
In westerse culturen en zeker ook in het Nederlands werd de benadrukking van machtsverschillen in de twintigste eeuw steeds meer als problematisch ervaren. Brown en Gilman
verbinden dat met een toenemende wens naar (het verwoorden van) solidariteit. De toename van het gebruik van de vertrouwelijkheidsvorm als gevolg daarvan is eigenlijk maar de
halve waarheid, het gaat vooral om een voorkeur voor symmetrische aanspreekconventies.
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3. Het Nederlands
Het Nederlands is niet altijd een T/V-taal geweest, zoals in Van Zalk en Jansen (2004) te
lezen is. Het vroege Middelnederlands kende nog geen T/V-systeem, want du werd gebruikt
voor het enkelvoud, ghi voor het meervoud. In de oudste overgeleverde teksten gaat dit gebruik al aardig door elkaar en komt ghi ook in het enkelvoud voor (Berteloot, 2003). Men
neemt aan dat de gewoonte om hogergeplaatsten in het meervoud aan te spreken teruggaat
op de Romeinen en zich tot een geconventionaliseerde indirectheid ontwikkelde (Brown
en Levinson, 1987). Hetzelfde is te vinden in de meeste andere Westeuropese talen, ook al
neemt de ontwikkeling van de vormen in de talen daarna verschillende routes, vergelijk
het Franse vous, het ondertussen verdwenen Engelse ye. In het Nederlands breidde deze
gewoonte zich uit tot alle sociale groepen, waardoor het meervoudspronomen ghi in het
Nederlands algemeen werd, althans in de ons overgeleverde, geschreven taal3. Ghi, later gij,
werd een soort eenheidsvorm voor alle personen en alle situaties.
De overgang van deze eenheidsvorm naar het huidige T/V-systeem is buitengewoon
ingewikkeld en moet hier buiten beschouwing blijven (Aalberse, 2004; Berteloot, 2003). Feit
is dat in de Statenbijbel de enige aanspreekvorm gij (en u voor objectfunctie) was en dat dat
overgenomen werd tot in 1951, in de vertaling van het Nederlandse Bijbel Genootschap.Wat
in de ANS beschreven staat als “aanspreekvorm voor het Opperwezen” (Haeseryn, 1997, p.
241) is in de grond helemaal geen beleefdheidsvorm, maar een eenheidsvorm die ook door
God zelf tegenover de mensen en zelfs tegenover satan gebruikt werd.
Ondertussen beleefde het aanspreeksysteem in Nederland in de 17e eeuw een enorme
aangroei aan de ‘beleefde’ pool van het paradigma, onder andere door het aanspreken in de
derde persoon: Uw Edele (UE), Mijn Heer (cf. Duits Er, Euer Gnaden. Simon 2003, p.128). Pas
in de loop van de 20e eeuw onwikkelden de vormen jij/je en u. Door de recente voorkeur
voor symmetrische aanspreekconventies is wederzijds u een distantiepronomen en jij een
vertrouwelijkheidpronomen geworden (Daan, 1982), of met andere woorden: u voor de
“buitengroep” en jij voor de “binnengroep” (Van Zalk en Jansen, 2004).
In Vlaanderen daarentegen heeft de diglossie-situatie ertoe geleid dat de aanspreekvormen
zich anders ontwikkelden. Het gij/ge-systeem is in de mondelinge communicatie in vele
streken tot de dag van vandaag bewaard. Het is – althans in de Vlaamse tussentaal – een
eenheidsvorm gebleven, er bestaat geen T/V-systeem. Ook al is het standaard T/V-systeem
in schriftelijk en formeel taalgebruik in geheel Vlaanderen doorgedrongen (Geerts, 1975),
toch zien we niet alleen onzekerheden in het gebruik ervan (Goossens, 1981), maar ook een
duidelijk verzet. De tussentaal is populair en de gij het uithangbordje ervan (Van Laere, 2004).
Als endogene variant is het dé vertrouwelijkheidsvorm bij uitstek en leent zich goed voor
symmetrische, mondelinge aanspreeksituaties.4
In de twee delen van het taalgebied wordt het aanspreken met gij/ge anders gewaardeerd:
Wat in Nederland weggelegd is voor religieus of liturgisch taalgebruik leidt in Vlaanderen
(daarnaast) ook een levendig bestaan als informele vertrouwelijkheidsvorm.5 In beide delen
werden in de loop van de 20e eeuw asymmetrische aanspreekconventies echter meer en
meer vermeden, restanten zijn nog te vinden in gesprekken tussen de generaties zoals tussen
ouder en kind (in Nederland) of  docent en student/scholier. De introductie van het eigentijdse T/V-systeem en de afschaffing van de gij in de bijbelvertalingen impliceert dus niet
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alleen de beslissing om te tutoyeren en te vousvoyeren, maar ook de noodzaak om te kiezen
tussen symmetrische en asymmetrische aanspreekconventies, tussen gelijkwaardigheid en
machtsverschil onder de bijbelse figuren.
4. Onderzoek
4.1 Observering Dankzij de online-bijbelversies van het Nederlandse Bijbelgenootschap
is het makkelijk geworden om verschillende vertalingen naast elkaar te leggen en op een
woord te zoeken. Online leesbaar zijn onder andere de Statenbijbel in de versie van 1977,
de versie van het Nederlandse Bijbelgenootschap van 1951, de Willibrordvertaling van 1995
(WV95) de Groot Nieuws Bijbel van 1996 (GNB96) en de meest recente, de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV04) van vorig jaar.6 De WV95, de GNB96 en de NBV04 gebruiken een
T/V-systeem met de vormen u (uw) en je (jij, jou, jouw, jullie). Wie de aanspreekvormen telt,
zal het volgende vinden:
JE

JIJ

JOU

JOUW

JULLIE

U

UW

WV95

2961

241

190

50

983

13514

5903

GNB96

7378

360

247

63

3270

7379

2381

NBV04

7346

478

408

95

3166

8419

3413

Nu zegt zo’n telling niet al te veel. De frequentie van een persoonlijk voornaamwoord hangt
vooral samen met de stijlkeuze, de zinsbouw en (het vermijden van) herhalingen. Veel is te
wijten aan de gekozen formulering zoals “pleeg geen moord” (NBV04) boven “u zult niet
doden” (WV95) of “u mag niet doden” (GNB96). Ook zijn de bijbelversies niet even omvangrijk, de GNB96 bevat bijvoorbeeld de Deuterocanonieke Boeken niet. Desondanks valt
de volgende tendens af te lezen: De WV95 bevat veel meer u-vormen dan de andere twee
versies en duidelijk minder je-vormen. De volle vormen jij en jou(w) komen minder voor dan
je en het minst in de WV95.Vooral jullie is sterk aanwezig in de GNB96 en in de NBV04.
4.2 Vraagstelling Kan men hieruit zonder meer afleiden dat er meer getutoyeerd wordt in
de recentere bijbels?  Betekent dat dat er in de WV95 meer gevousvoyeerd wordt op momenten dat er je gezegd wordt in de NBV04 en de GNB96?  Wie zeggen nu u tegen elkaar
en tegen God in de bijbelvertalingen en wat zegt God terug? Met andere woorden: welke
machtsverhoudingen worden weergegeven en geconstitueerd door de voornaamwoorden
en in hoeverre sluiten de aanspreekconventies aan bij het huidige taalgebruik?
4.3 Theoretisch kader en opzet Het is te verwachten dat in asymmetrische aanspreekconventies machtsverhoudingen naar voren komen en symmetrische conventies gelijkheid suggereren. Aanspreekvormen bevestigen echter niet zomaar bestaande rolverdelingen tussen
interactanten, ze constitueren deze ook. Hun gebruik is niet alleen veroorzaakt door min of
meer statische rolverdeling, maar het is ook omgekeerd: taalgedrag geeft vorm aan rolverdeling (Adamzik 1994). In het geval van de bijbel gaat het bovendien om het beeld dat de
(huidige) lezer krijgt van de rollen tussen interactanten.
Er is gekozen voor de volgende gespreksituaties:
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(1) Gesprekken tussen figuren die elkaar niet kennen
(2) Gesprekken tussen figuren die elkaar kennen, van dezelfde generatie, familie, groep of
stam.
(3) Gesprekken tussen godheid (God en Jezus, ook engelen) en de mens of mensengroepen
en de duivel.
(4) Gesprekken tussen de generaties in gezinsverband zoals ouder-kind-gesprekken en die
tussen schoonzoon/-dochter en schoonvader.
Teksten die in hun geheel vergeleken worden, zijn Genesis in het Oude Testament (OT)
en Matteüs in het Nieuwe Testament (NT), omdat daar veel verschillende gesprekconstellaties voorkomen: God spreekt in Gen. met Adam, Eva, Kaïn, Noach, Abraham, Abimellech,
Rebekka, Jakob e.a. Er zijn gesprekken tussen man en vrouw (bijv. Abraham en Sara, Jakob
en Lea en Rebekka), tussen vreemdelingen, koningen, knechten en in gezinsverband (Isaak
met Jakob en Esau, Kaïn en Abel, Jozef en zijn broers e.a.). In Mat. spreekt Jezus met schriftgeleerden, farizeeën, zijn leerlingen, hij geneest zieken en bezetenen en legt aan velen de
gelijkenissen uit. Bovendien worden de (weinige) gesprekken tussen Jezus en zijn moeder of
ouders onderzocht: Lukas 2 (de twaalfjarige Jezus in de tempel), Johannes 2 (bruiloft te Kana)
en Johannes 19 (de kruisiging). In Job 1 en 2 werden de gesprekken tussen God en de duivel
onderzocht. Als corpus dienen de genoemde recente bijbelvertalingen: WV95, GNB96 en
NBV04, omdat deze een doeltaalgetrouw vertaalprincipe hanteren.7
Het is te verwachten dat de bijbelvertalingen terughoudend zijn in het tutoyeren, zeker
in de gesprekken van het type (3).Van de NBV04 weten we dan ook dat ze asymmetrische
aanspreekconventies hanteert: „groepen mensen en hoger geplaatsten“ worden aangesproken met u en „lager geplaatsten“ met u of jullie. De NBV-vertalers rapporteren ook: „In
andere gevallen wordt gekeken naar de mate van afstandelijkheid of vertrouwelijkheid tussen
de sprekers.“ (Deputaten Bijbelvertaling 2004, p. 38).
5. Symmetrische aanspreekvormen
In alle onderzochte bijbelteksten zeggen mensen die elkaar niet (goed) kennen u tegen elkaar.
Voorbeelden uit het OT zijn Lot en de vreemdelingen in Gen. 19, Abimelech en Abraham in
Gen. 20, Abraham en de Hethiters in Gen. 23. In het NT vousvoyeren Herodes en de wijzen
elkaar in Mat. 2 en de leerlingen en de farizeeën en schriftgeleerden in Mat. 9.
Ook Jezus zegt u tegen onbekenden en dezen zeggen ook u terug, in WV95 wel met een
hoofdletter geschreven (Mat.9). Er is dus sprake van een gedistantieerde gelijkheid tussen
onbekenden, of hij nu spreekt met zieken, de schriftgeleerden of farizeeën en zelfs als aanspreekvormen als ‘mijn dochter’ of ‘mijn kind’ vertrouwelijkheid suggereren.
Mat 9, 22
WV95

    GNB96

Jezus draaide zich om, en toen
Hij haar zag, zei Hij: ‘Wees maar
gerust, mijn dochter. Uw vertrouwen is uw redding.’Van die tijd af
was de vrouw gered.

          NBV04

.. Maar Jezus draaide zich om, en
toen hij haar zag, zei hij: ‘Houd
moed, mijn kind! Uw geloof heeft
u gered.’ En vanaf dat ogenblik was
de vrouw genezen.

Jezus draaide zich om, en bij het zien
van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust,
uw geloof heeft u gered.’ En vanaf dat
moment was de vrouw genezen.
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Mensen van dezelfde generatie én dezelfde familie, groep of stam tutoyeren elkaar in alle
bijbelversies. Dat geldt voor man en vrouw en voor broers en zussen in het OT (bijv. Gen.
12,18,30, 33, 37) en de leerlingen onder elkaar (Mat 10) in het NT.
U en je worden gebruikt om distantie en vertrouwdheid uit te drukken, precies zoals
het ook in het hedendaagse taalgebruik de gewoonte is. Hier komen alle moderne bijbels
overeen met de resultaten van Vermaas (2002): u wordt gebruikt voor de buitengroep en jij
voor de binnengroep.
In een aantal korte gesprekssituaties in Genesis kiest GNV96 voor tutoyeren, terwijl de
andere bijbels u gebruiken. Het gaat om gevallen waar een persoon met een groep spreekt:
Jakob met de herders (Gen. 29), Jakob met de bakker en de schenker van de farao (Gen.
40) en Jozef met de Egyptenaren (Gen. 47). Bij Matteüs zien wij iets vergelijkbaars in de
toespraak van Pilatus (Mat. 27). De figuren kennen elkaar nauwelijks, maar er is een machtsverschil te bespeuren, de toegesprokenen hebben steeds een lagere status dan de spreker.
6. Asymmetrie en macht
6.1 God, Jezus en de mens De machtsverhoudingen tussen de bijbelse figuren, met name
tussen God of Jezus aan de ene kant en de mensen aan de andere kant komen door de aanspreekvormen naar voren. God en Jezus worden vrijwel altijd met u aangesproken, maar
zelf tutoyeren ze mensen, met wie ze een persoonlijke band hebben, bijv. God met Adam
en Eva of Jezus met zijn leerlingen.
Gen 3,9
WV96
    GNB95
           NBV04
9 Maar de HEER God riep de
9 God, de Heer, riep de mens:
9 Maar God, de HEER, riep de
mens en vroeg hem: ‘Waar ben je?’ ‘Waar ben je?’
mens: ‘Waar ben je?’
10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde U
in de tuin, en toen werd ik bang
omdat ik naakt ben; daarom heb
ik mij verborgen.’
Mat 14, 28-31
WV95
Petrus gaf Hem ten antwoord:
‘Heer, als U het bent, laat me
dan over het water naar U
toekomen.’ [...]
Meteen stak Jezus zijn hand
uit en greep hem vast. Hij zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?’

10 ‘Toen ik u in de tuin hoorde,’
antwoordde de man, ‘werd ik bang,
omdat ik naakt ben. Daarom heb ik
me verborgen.’

    GNB96

10 Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u
in de tuin en werd bang omdat ik
naakt ben; daarom verborg ik me.’

           NBV04

‘Heer, als u het bent,’ zei Petrus, ‘laat
me dan over het water naar u toe
komen.’ [...]

Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het
bent, zeg me dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ [...]

Meteen stak Jezus zijn hand uit en
pakte hem vast. ‘Wat is je geloof
klein!’ zei hij. ‘Waarom twijfelde je?’

Meteen strekte Jezus zijn hand
uit, hij greep hem vast en zei:
‘Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?’

Dat Jezus je zegt en door de leerlingen met u aangesproken wordt, heeft veel van een interactie tussen scholier en leraar. We lezen in Vermaas (2002) dat hier wederzijds je op school
toegenomen is, maar weten ook dat dit weer sterk bediscussieerd wordt. Of dit een taalver304
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andering is, blijft af te wachten. Zo ver gaat de bijbel niet. Het gaat hier om een vertrouwelijk je van de kant van de hogergeplaatste tegenover een respectvol u van de lagergeplaatste,
een asymmetrische aanspreekconventie die ook in gesprekken tussen knecht en meester
terug te vinden is (Gen. 24). ,,Dat dit leidt tot een hiërarchisch godsbeeld toont het verzet
van de Nederlandse schrijfster Rascha Peper tegen de je-vormen in de NBV04 en haar reactie op de vraag: ,,Dat Mozes de Heer keurig met ‘u’ aanspreekt, maakt het er voor u niet
beter op?” – ,,Integendeel. Dat benadrukt de heer-knechtverhouding. God is de Heer, de
mensen moeten dienen. En Mozes is de opperknecht. Die heer-knechtverhouding is mij in
het geloof sowieso onsympathiek. God komt uit de Bijbel naar voren als een man die zich
op de borst slaat. Maar goed, ik kan de vertalers moeilijk om een andere God vragen.’’ (Trouw
10.11.2004)
In de WV95 vindt men in OT talrijke andere oplossingen. God vousvoyeert namelijk
veel mensen, die in de andere versies met je worden aangesproken. Hierbij behoren uit Gene
sis Kaïn (Gen. 4), Noach (Gen. 7) Abraham (Gen. 12), Rebekka (Gen. 25), Isaak (Gen. 26),
Jakob (Gen. 28, 32, 35, 46).
Gen 4,6
WV95

   GNB96

De HEER zei tegen Kaïn:
‘Waarom bent u woedend, en
waarom staat uw gezicht zo
grimmig?

                        NBV04

Waarom ben je kwaad?’ vroeg  
de Heer. ‘Waarom is je gezicht
vertrokken?

De H E E R vroeg hem: ‘Waarom
‘ ben je zo kwaad, waarom kijk je zo
donker?

Tegenover God en Jezus is het in alle drie u, het verschil wordt in WV95 door het gebruik
van de hoofdletter tegenover God aangeduid. De asymmetrie, en dan ook het machtsverschil, is in WV95 dus minder sterk dan in de andere versies, maar omdat gekozen is voor
de (wederzijdse) u en niet voor je kun je ook zeggen: er is meer distantie tussen God en de
mens. NBV04 en GNB96 kiezen vaker voor je. Maar de mens zegt nooit je terug.
6.2 Engelen Een machtsverschil is ook te zien tussen engelen en mensen, vooral in de
recentere bijbels. In het OT (bijv. Gen. 17, 7; Gen 22, 11) volgen de aanspreekconventies
die van de God-mens-interactie.
Gen 22
WV95
                       GNB96
             NBV04
11 riep de engel van de HEER
11 riep een engel van de Heer uit
11 Maar een engel van de HEER
hem vanuit de hemel toe:
de hemel: ‘Abraham! Abraham!’ ‘Ja,
riep vanuit de hemel: ‘Abraham,
‘Abraham, Abraham!’ En hij
ik luister,’ antwoordde Abraham.
Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde
antwoordde: ‘Hier ben ik.’
hij.
12 En Hij zei: ‘Raak de jongen
met geen vinger aan en doe hem
niets! Ik weet nu dat u God vreest,
want u hebt Mij uw zoon, uw
enige, niet willen onthouden.’

12 ‘Raak de jongen niet aan,’ zei
de engel, ‘doe hem niets! Nu weet
ik dat je ontzag hebt voor God,
omdat je zelfs bereid was mij je
enige zoon te offeren.’

12 ‘Raak de jongen niet aan, doe
hem niets! Want nu weet ik dat
je ontzag voor God hebt: je hebt
mij je zoon, je enige, niet willen
onthouden.’
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In het NT is dat echter niet zo. De engelen vousvoyeren ook in GNB96 (Mat 1; 2; 28), waar
men vooral tussen onbekenden u zegt en groepen met geringere status getutoyeerd worden.
Er ontstaat plots een symmetrische conventie; staat men met de engelen op gelijke voet?
Mat 28
WV95
5 De engel zei tegen de
vrouwen: ‘U hoeft niet bang te
zijn, want ik weet dat u Jezus
zoekt die gekruisigd is.

   GNB96
          NBV04
5 De engel zei tegen de vrouwen:
5 De engel richtte zich tot de
‘Wees niet bang. Ik weet dat u
vrouwen en zei: ‘Wees niet
Jezus zoekt die gekruisigd is.
bang, ik weet dat jullie Jezus, de
gekruisigde, zoeken.

6.3 Ouders en kinderen In alle versies en alle onderzochte teksten zeggen ouders tegen hun
kinderen je en kinderen zeggen u terug. De afname van asymmetrische aanspreekconventies
die we tegenwoordig observeren in ‘moderne’ gezinnen, is niet in de bijbelvertaling te zien.
Dat geldt voor Isaak, Ruben Juda, Esau en Jakob en hun ouders en ook voor de verhouding
schoonzoon/-dochter - schoonvader (Jakob-Laban, Gen. 29; Juda – Tamar, Gen.38). Als wij
gebeden tussen Jezus en God erbij mogen rekenen, zien wij dat dat ook voor hen geldt (Mat.
11). Ook tegen zijn moeder zegt Jezus u (Joh. 2).
In twee gevallen wordt hiervan afgeweken, en wel alleen in WV95. Jezus zegt jullie tegen
zijn ouders en je tegen zijn moeder, in de andere, ook de recente NBV04 mag hij dat niet.
Lk 2
WV95
      GNB96
           NBV04
49 Hij zei tegen hen: ‘Waarom
49 Maar hij zei: ‘Waarom hebt u
49 Maar hij zei tegen hen:
hebben jullie mij gezocht? Wisten
naar mij gezocht? Wist u niet dat
‘Waarom hebt u naar me gezocht?
jullie niet dat ik bij mijn Vader
ik moet zijn waar mijn Vader is?’
Wist u niet dat ik in het huis van
moest zijn?’
mijn Vader moest zijn?’
Joh 19, 26
WV95
       GNB96
           NBV04
26 Jezus zag zijn moeder, en bij
26 Toen Jezus zijn moeder zag en
26 Toen Jezus zijn moeder zag
haar de leerling van wie Hij hield.
bij haar de leerling die hij liefhad,
staan, en bij haar de leerling van
Toen zei Hij tegen zijn moeder:
zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is
wie hij veel hield, zei hij tegen
‘Vrouw, daar is nu je zoon.’
nu uw zoon,’
zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’

Terwijl NBV04 en GNB95 altijd asymmetrische ouder-kind gesprekken bevatten, is er (af en
toe) géén machtverschil in de WV96. Dit is opvallend.Vermaas (2002) en eerder ook Van den
Toorn (1980) constateerden dat de katholieken in het gebruik van je tegenover de ouders
veel progressiever zijn dan de protestanten. De 20% Nederlandse gezinnen waarin Vermaas in
2002 de kinderen de oudere generatie nog met u hoorde aanspreken, zijn vooral conservatief
protestantse gezinnen. Zou het je-gebruik in de anders vrij u-vriendelijke WV96 te wijten
zijn aan het feit dat het een katholieke bijbelvertaling is?
6.3 Verandering in machtsverhoudingen Op verschillende plaatsen veranderen de machtsverhoudingen tussen figuren. Ik noem drie scènes:
Jakob wordt door Esaus bedrog diens knecht en spreekt hem in WV95 dan ook met u aan:
“uw dienaar” en “mijn heer”, (Gen. 33, 5 - 8). Bij de verzoening zien we een terugkeer
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naar je en jou in WV95. In de andere versies blijft het je, de onderdanigheid moet blijken
uit “je dienaar” in NBV04 en door het bijwoord “onderdanig” in GNB96 (Gen. 33, 8). De
verandering is minder zichtbaar.
Gen 33
WV95
  GNB96
          NBV04
5 Toen Esau opkeek en de
5 Toen Esau om zich heen keek
5 Toen Esau opkeek en de
vrouwen en kinderen zag,
en de vrouwen met hun kinderen
vrouwen en kinderen zag, vroeg
vroeg hij: ‘Wie zijn dat daar?’
zag, vroeg hij: ‘Wie heb je daar bij
hij: ‘Wie heb je daar bij je?’ Jakob
Jakob antwoordde: ‘Het zijn de
je?’ ‘Dat zijn de kinderen die God
antwoordde: ‘Dat zijn de kinderen
kinderen die God uw dienaar
mij geschonken heeft,’ antwoordde
die God in zijn goedheid aan mij,
geschonken heeft.’
Jakob.
je dienaar, heeft geschonken.’
[...]
10 Maar Jakob drong aan: ‘Geen 10 ‘Nee, ’ zei Jakob, ‘neem dit
10 ‘Nee,’ zei Jakob, ‘als je mij
sprake van! Als je mij werkelijk
alsjeblieft aan als een geschenk van
goedgezind bent, neem dat
goed gezind bent, neem dan dit
mij. Want je hebt me met open
geschenk dan alsjeblieft van mij
geschenk van mij aan. Ik heb
armen ontvangen; toen ik je zag
aan, want oog in oog staan met jou
tegen jou opgezien, zoals men
was het alsof ik oog in oog met God is niets anders dan oog in oog staan
tegen God opziet, maar je hebt
stond.
met God, en toch ontvang je mij
mij welwillend ontvangen.
welwillend.

Jozef ontmoet zijn broers in Egypte, maar maakt zich niet bekend. Bij gevolg spreken ze
elkaar met u aan in WV95 (Gen. 43). Later wordt dat jullie om de vertrouwdheid aan te duiden. GNB96 en NBV04 hebben het moeilijker, omdat ze voordien geen u gebruikten. Ze
compenseren met de toevoeging van de volle jij.
Gen 42
WV95
8 Jozef had zijn broers wel
herkend, maar zij hem niet.

  GNB96    
          NBV04
8 En hoewel Jozef zijn broers had
8 Jozef herkende zijn broers wel,
herkend, herkenden zij hem niet.
maar zij herkenden hem niet.

9 Denkend aan zijn dromen
over hen, zei Jozef: ‘U bent
spionnen; u probeert te weten
te komen waar het land open en
onbeschermd ligt.’
[...]

9 Hij herinnerde zich wat hij eens
over hen gedroomd had en zei: ‘Jullie
zijn spionnen! Jullie willen weten
waar de zwakke plekken zitten in de
verdediging van dit land.’

9 Hij herinnerde zich wat hij over
hen had gedroomd en zei tegen
hen: ‘Jullie zijn spionnen, jullie zijn
hier gekomen om te kijken wat de
zwakke plekken van het land zijn.’

12 Jullie hier en mijn broer
Benjamin zien zelf dat ik in
eigen persoon tot jullie spreek.

12 Jozef vervolgde: ‘Jullie kunnen
het met eigen ogen zien, ook jij,
mijn broer Benjamin: ik ben het,
Jozef, die met jullie spreekt.

12 Tot slot zei Jozef: ‘Jullie
allemaal, ook jij, Benjamin, zien
met eigen ogen dat ik het zelf ben
die hier met jullie spreekt.

De Egyptische farao laat Jozef zijn dromen uitleggen in Gen. 41. Als koning zegt hij je tegen
hem in GNB96 en hij krijgt u terug. Later vertrouwt hij hem de leiding over het land toe.
Dit keer is de verandering in GNB96 te zien: Jozefs status verhoogt en de farao vousvoyeert
hem:
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Gen 41
WV95
     GNB96
           NBV04
15 En de farao sprak tot Jozef: ‘Ik
15 ‘Ik heb een droom gehad,’ zei
15 zei deze tegen hem: ‘Ik heb
heb een droom gehad en niemand de farao, ‘en niemand kan hem
een droom gehad en niemand kan
kan hem uitleggen. Nu heb ik
uitleggen. Maar ik heb gehoord dat hem uitleggen. En nu heb ik over
gehoord dat u, zodra u een droom jij een droom kunt uitleggen zodra u horen zeggen dat u een droom
hoort, er de uitleg van kunt
je hem gehoord hebt.’
maar hoeft te horen of u kunt hem
geven.’
verklaren.’
[...]
25 Toen sprak Jozef tot de farao:
25‘Beide dromen hebben een en
25 Jozef zei tegen de farao:
‘De twee dromen van de farao
dezelfde betekenis,’ zei Jozef. ‘Door
‘U hebt tweemaal hetzelfde
betekenen hetzelfde. God heeft
middel van deze dromen maakt
gedroomd, farao, en God heeft u
de farao aangekondigd wat Hij
God u zijn plannen bekend.’
bekendgemaakt wat hij gaat doen.
gaat doen.
41 Daarop zei de farao tegen
Jozef: ‘Ik stel u hierbij aan over
heel Egypte.’

41 De farao voegde eraan toe:
‘Hierbij geef ik u de leiding over
heel Egypte.’

41 Hij vervolgde: ‘Hierbij geef ik
u het gezag over heel Egypte,’

Dat Jozef als slaaf van de lijfwacht door de farao van begin af aan in WV95 en NBV04 gevousvoyeerd wordt is merkwaardig. WV96 drukt het machtsverschil uit door Jozef de farao
in de derde persoon te laten aanspreken. In NBV04 worden bijstellingen toegevoegd.
6.4 Goed en kwaad: smalend je In asymmetrische machtsverhoudingen is u een signaal van
respectbetuiging, misschien ook onderdanigheid. De je kan vanuit de hogere positie welwillende vertrouwdheid aantonen zoals we dat interpreteren in de interactie tussen Jezus en zijn
leerlingen. Maar dat is niet alles. Er is ook een smalend, minachtend je. Zo’n je komt goed
te pas als het gaat om het accentueren van wie goed is en wie slecht.
In de gesprekken tussen God en de duivel is het volgende te zien: Hier tutoyeert God en
krijgt hij u terug, maar Gods je is dan waarschijnlijk geen vertrouwelijkheidsvorm, maar een
teken van neerbuigendheid of minachting.
Job 2,6
WV95
     GNB96
           NBV04
6 Toen zei de HEER tegen de
6 Toen zei de H E E R tegen Satan: 6 Toen zei de Heer tegen Satan:
satan: ‘Goed, hij is in uw hand;
‘Goed, doe met hem wat je wilt,
‘Goed, doe met hem wat je wilt,
maar u moet hem in leven laten.’
maar spaar zijn leven.’
maar laat hem in leven.’

Wij zien dat dat niet geldt voor de WV95, want daar vousvoyeert God niet alleen mensen,
maar ook de duivel.
Ook het taalgedrag van de mensen tegenover de gekruisigde Jezus (Mat. 27) is niet anders dan minachtend te noemen. In alle drie vertalingen komt dat naar voren door jij:
Mat 27
WV95
     GNB96
           NBV04
39 De voorbijgangers lasterden
39 Voorbijgangers beledigden hem
39 De voorbijgangers keken
Hem en zeiden hoofdschuddend:
en riepen smalend:
hoofdschuddend toe en dreven de
spot met hem:
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40 ‘Jij, die de tempel afbreekt en
in drie dagen opbouwt, red jezelf
als je de Zoon van God bent, en
kom van het kruis af.’

40 ‘Jij, die de tempel afbreekt en in
drie dagen opbouwt, red nu jezelf,
als je de Zoon van God bent, en
kom van het kruis af!’

40 ‘Jij was toch de man die de
tempel kon afbreken en in drie
dagen weer opbouwen? Als je de
Zoon van God bent, red jezelf dan
maar en kom van dat kruis af!’

Vergelijkbaar is misschien ook de genezing van twee bezetenen in Mat 8. In WV95 lijken de
bezetenen echter beleefder dan in de andere vertalingen.
Mat 8
WV95
    GNB96
           NBV04
29 Ze brulden: ‘Wat wilt U van
29 Ze schreeuwden: ‘Wat moet
29 Ze begonnen te schreeuwen en
ons, Zoon van God? Bent U ons
je van ons, Zoon van God? Ben
te roepen: ‘Wat hebben wij met
hier voortijdig komen kwellen?’
je gekomen om ons te pijnigen al
jou te maken, Zoon van God?
vóór de dag van het oordeel?’
Ben je hier gekomen om ons
pijn te doen nog voordat de tijd
daarvoor is aangebroken?’
30 Een eind verderop weidde een
grote troep varkens.

30 In de verte liep een grote kudde
varkens op zoek naar voedsel.

30 Een eind verderop liep een
grote kudde varkens te grazen.

31 De demonen smeekten Hem:
‘Als U ons uitdrijft, stuur ons dan
naar die troep varkens.’

31 ‘Als je ons wilt uitdrijven, stuur
ons dan in die varkens,’ vroegen de
demonen hem.

31 De demonen smeekten hem:
‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan
naar die kudde varkens.’

Als het de onreine geest, de satan zelf is, dan gaat het ook hier om het smalende je. De satan
heeft het echter op andere plaatsen bij de u gehouden, ook in heftige discussies (bijv. Mat
3,4). De symmetrische aanspreekvorm lijkt me een sterke uitzondering.
Jezus zelf gebruikt zelden het smalende je. Hij spreekt de farizeeën met u aan, want ze zijn
(min of meer) onbekende mensen. Dat gebeurt ook wanneer hij ze “adderengebroed” of
“huichelaars” (Mat. 12,34 en 22,18) noemt. In Mat 3,7 tutoyeert Jezus echter de farizeeën
op een bepaald moment in de NBV (en niet in WV95 en ook niet in GNB96:
Mat. 3
WV95
    GNB96
           NBV04
7 Toen hij zag dat velen uit
7 Ook veel Farizeeën en
7 Toen hij zag dat veel Farizeeën
de kringen van farizeeën en
Sadduceeën kwamen zich laten
en Sadduceeën op zijn doop
sadduceeën op zijn doop
dopen. Maar toen Johannes dat
afkwamen, zei hij tegen hen:
afkwamen, zei hij tegen hen:
zag, zei hij tegen hen: ‘O jullie
‘Addergebroed, wie heeft jullie
‘Addergebroed, wie heeft u
adders, wie heeft u op de gedachte
wijsgemaakt dat je veilig bent voor
voorgespiegeld dat u de komende
gebracht dat u het komende
het komende oordeel?’
toorn kunt ontlopen?’
oordeel kunt ontlopen?’

Deze puntsgewijze, functionele inzet van je tegenover iemand die men normaal gezien met
u aanspreekt, ontbreekt in de WV95 volledig  en in dit voorbeeld ook in GNB96. Maar juist
in GNB96 zien we zo’n functionele afwisseling in het boek Samuel. Dit boek behoorde niet
bij het corpus, maar is een prachtige illustratie van minachtend je:
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Plechtig beloofde ze [= Hanna]: ‘Almachtige Heer, heb toch oog voor mijn ellende.
Denk aan mij, uw nederige dienares, vergeet mij niet. Als u mij een zoon wilt geven,
geef ik hem voor heel zijn leven aan u: geen scheermes zal over zijn hoofd gaan.’.
Toen ze lang zo tot de Heer bleef bidden, lette Eli op haar mond. Omdat ze in
zichzelf sprak, bewogen alleen haar lippen en was haar stem niet te horen. Daarom
dacht Eli dat zij dronken was en hij zei tegen haar: ‘Moet ik je nog lang zo dronken
zien? Ga weg en slaap je roes uit.’ ‘U vergist u, mijn heer,’ antwoordde Hanna, ‘ik heb
niet gedronken. Ik ga gebukt onder een zware last en heb mijn hart uitgestort voor
de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gesproken, omdat ik
overstelpt ben door zorg en verdriet.’ ‘Ga dan in vrede,’ zei Eli. ‘De God van Israël zal
u geven wat u hem gevraagd hebt.’ (GNB96, 1 Sam. 1, 11-17)
Hanna wordt in de tempel door de priester Eli eerst smalend getutoyeerd en later weer
gevousvoyeerd. Kennelijk is het gebruik van je hier geen teken van vertrouwdheid zoals we
zagen tussen Jakob en Esau of Jozef en zijn broers. Het is minachting en pas het gebruik van
u signaleert respect. In de andere vertalingen is het altijd een u, de nuances van de veranderende interpersonele relatie ontbreken.
7. Jullie als tussenvorm
Wie een groep toespreekt, waartoe ook onbekenden behoren, moet kiezen tussen je- en
u-vormen. Jullie wordt vaak als een soort tussenvorm of misschien zelfs een overgangsvorm
naar het informele je-gebruik beschouwd (Haeseryn e.a.,1997). De bergrede is een treffende
situatie om dit te illustreren: Jezus spreekt tot de menigte, inclusief zijn leerlingen. Er heerst
dus vertrouwdheid met een deel van de groep, maar niet met iedereen.
Mat 5, 13
WV95			
13 Jullie zijn het zout van
de aarde. Maar als het zout
krachteloos wordt, waar moet je
het dan mee zouten? Het deugt
alleen nog maar om weggegooid
en door de mensen vertrapt te
worden.

GNB96		
13 ‘U bent het zout voor de aarde.
Als het zout zijn kracht verliest,
is er niets om het weer zout te
maken. Het deugt nergens meer
voor. Je kunt het alleen nog maar
weggooien op straat, waar de
mensen eroverheen lopen.

NBV04
13 Jullie zijn het zout van de
aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer
zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt
weggegooid en vertrapt.

Terwijl in NBV04 en in WV95 tegenover de hele groep jullie, het “meervoudige je”
(Haeseryn, 1997, p. 241) en ook jou gebruikt wordt, is het GNB96 die hier voor u kiest.
Dat is merkwaardig, aangezien juist in de GNB96 hogergeplaatsten jullie zeggen tegen lager
geplaatsten, waar in de andere vertalingen u is gebruikt (zie 5).
Wat betekent dat? Jullie als aanspreekvorm voor groepen waartoe ook mensen behoren
tegen wie men u zou zeggen, werd misschien door de vertalers van GNB96 voor Jezus (nog)
afgekeurd. Ze zijn conservatiever in hun taalgebruik.
Niet iedereen waardeert overigens jullie voor groepen in de bijbel: “Dit is toch gek? Een
groep vousvoyeer je, altijd. Alleen in de Ikea-gids worden groepen met ‘je’ aangesproken.”
aldus Rascha Pepers reactie op de NBV in een interview in Trouw (10 november 2004).
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8. U zult
In de bergrede citeert Jezus de Thora-regels, spreekt zijn publiek aan en formuleert nieuwe
regels. Om het contrast tussen de oude en de nieuwe regels te onderstrepen, hanteert WV95
duidelijk andere formele realisaties voor de Thora-citaten dan voor het aanspreken van het
publiek, een contrast dat in de andere bijbelvertalingen minder evident is.
Mat 5
WV95
43 Jullie hebben gehoord dat
er gezegd is: U zult uw naaste
liefhebben en uw vijand haten.
44 Maar Ik zeg jullie: heb je
vijanden lief en bid voor wie je
vervolgen.

   GNB96
         NBV04
43 ‘U hebt gehoord dat er gezegd
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd
is: Heb uw naaste lief en haat uw
werd: “Je moet je naaste liefhebben
vijand.
en je vijand haten.”
44 Maar ik zeg u: heb uw vijanden
lief en bid voor wie u vervolgen.

44 En ik zeg jullie: heb je vijanden
lief en bid voor wie jullie vervolgen.

Voor de Thora-regel kiest WV95 voor de u zult-vorm, terwijl de nieuwe regels in de imperatief of zinsconstructies met je, jullie en (in vier gevallen) jou geformuleerd zijn: “Maar
als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor.” Mat.
5, 39. De u zult-vorm staat in WV96 ook op de plaatsten waar de regels, de tien geboden,
eerder werden uitgesproken, namelijk in OT, Ex. 20 (Mozes ontvangt de tien geboden van
God) en in Deu. 5 (Mozes herhaalt de tien geboden). U zult weerspiegelt gij zult en is een
archaïsch overblijfsel van het oorspronkelijk modale zullen in de betekenis ‘moeten, schuld
zijn’, dat na de 17e eeuw – dus in de overgangstijd naar het huidige T/V-systeem – in onbruik geraakt is. Tegenwoordig kennen we vooral het eigenlijk modale zullen: “je zult (wel)
dorst hebben met die warmte” (Haeseryn, 1997, p.994). Het temporele gebruik ontwikkelde
later (WNT).8
GNB96 en NBV04 gebruiken in de Thora-citaten de imperatief (GNB96 in Mat 5, 27,
33, 43; NBV04: Mat 5. 21, 27, 33) en voornaamwoord-zinnen met moeten (Mat. 5, 31), waardoor er vaak geen aanspreekvorm te zien is. Uit “u mag niet doden” (Mat.5,21), “breek uw
eed niet” (Mat. 5, 33) en “heb uw naaste lief ” (Mat 5, 43) blijkt echter dat Jezus in GNB96
vousvoyeert en uit “je moet je naaste liefhebben” (Mat. 5, 43) dat hij in NBV04 tutoyeert.
Maar als men terugbladert naar de tien geboden in Ex. 20 en Deut. 5 horen we trouwens
God (door Mozes) het volk in GNB96 vertrouwelijk (of machtsbewust?) met jullie en je
toespreken en in NBV04 met u, net andersom dus.
9. Conclusie
Dat de aanspreekvormen bij het vertalen van de bijbel veel discussie veroorzaken is helemaal
terecht. Het was echter niet de bedoeling om een vertaalkritisch stuk te schrijven. De vertalers moesten er bijvoorbeeld over nadenken of een tekstgedeelte wel of niet een liturgische
rol vervult. Dit soort overwegingen zijn hier volledig buiten beschouwing gebleven. Ik wilde
laten zien dat de keuze van de vertalers om figuren te laten tutoyeren of vousvoyeren interpersonele relaties tussen deze figuren veroorzaakt.
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De bijbels hanteren alle drie moderne aanspreekvormen, maar niet (altijd) moderne aanspreekconventies. Onder de vier gekozen gesprekssituaties verschillen de bijbelvertalingen
het meest in situatie (3), de gesprekken tussen God(heid) en de mens. Dat lijkt me juist de
meest gevoelige situatie te zijn, die die het godsbeeld bepaalt.
Belangrijker nog dan de vraag ‘je of u?’ lijkt me de vraag naar symmetrische dan wel
asymmetrische aanspreekconventies. Na een lange leestraditie met gij is het niet verwonderlijk dat de drie moderne vertalingen, die met het huidige T/V-aanspreeksysteem werken,
hiervoor niet altijd dezelfde oplossing vinden.
Er zijn veel asymmetrische aanspreeksituaties die we tegenwoordig niet meer of met
duidelijk afnemende tendens zien: de ouder-kind-interactie en gesprekken onder volwassenen die elkaar goed kennen, bijvoorbeeld Jezus en de leerlingen. De functionele inzet van
de smalende je-vorm geeft blijk van een machtsmotief, juist in de twee recentere vertalingen.
In de maatschappij neemt het machtsmotief echter af.Van Zalk & Jansen (2004) stellen vast
dat mensen die op basis van het machtsmotief de voorkeur geven aan u duidelijk ouder zijn
dan degenen die je gebruiken juist om het machtsverschil te vermijden. Dit laat vermoeden
dat de vertalers niet erg jong zijn of dat ze mikken op een lezerspubliek uit de oudere leeftijdsgroep en/of conservatieve kringen.
In WV96 wijkt het gebruik van de aanspreekvormen fundamenteel af van dat in de
andere bijbels. Er zijn meer situaties waarin beide interactanten u tegen elkaar zeggen dan
in de andere versies. Dat betreft vooral de vaak voorkomende constellatie God/engel–mens
in het OT. God vousvoyeert zelf ook, zelfs de duivel. Ik heb geen situaties gevonden waar
in de WV96 asymmetrische aanspreekconventies gebruikt worden in situaties die in de
andere versie symmetrisch zijn. Ook Jezus zegt wel eens je tegen Maria, wat als gelijkheid
geïnterpreteerd kan worden. Een smalend je is er nauwelijks. Zo gezien is er meer gelijkheid
in WV96 dan in de andere bijbel. Aangezien het aanspreekpronomen gij in Vlaanderen een
andere gevoelswaarde heeft dan in Nederland en het T/V-systeem exogeen is, vraag ik me
af of asymmetrische conventies in NBV04 niet raar overkomen.
In de bergrede fungeren aanspreekvormen als markeerders voor citaten. Tegen de menigte is het in WV96 jullie, maar de Thora-regels staan in de u-zult-vorm. Dit komt vrij
modern of ‘democratisch’ over. Weerspiegelt dat de strenge, afstandelijke God van het OT
enerzijds en de mensgeworden, barmhartige Jezus van het NT, en geldt die weerspiegeling
dan meer voor de katholieken dan voor de protestanten, waar het u (in GNB95) is? Is het
protestantse godsbeeld meer op het gezag georiënteerd dan het katholieke? Deze vragen laat
ik liever aan de theologen over.
Noten
1
2
3

4
5

Ik dank de anonieme beoordelaars voor hun helder commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
De benamingen zijn niet afkomstig van het Franse tu en vous, zoals Van Zalk en Jansen (2004) beweren, zie
Braun (1984) 43.
Hier is tegen in te brengen dat het schrijf- en leesproces op zich zeker een formele setting was en geschreven
taal weggelegd was voor een sociaal hooggeplaatse groep. Wat men thuis en op straat zei is moeilijk te achterhalen, laat staat de enorme regionale variatie van “het” Middelnederlands.
Dat geldt ook voor gebieden waar gij in de dialecten niet voorkwam, zoals in West-Vlaanderen.
Uiteraard zijn er ook in Nederland gebeden en teksten waarin God aangesproken wordt met jij of je, bijvoorbeeld die van de populaire (katholieke) dichter Huub Oosterhuis. Hij staat echter juist bekend om zijn
duidelijk en ontmytologiserend taalgebruik en socialistische houding.
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7

8

Hierbij moet het volgende worden gezegd: de WV95 heeft een voorganger uit het jaar 1975 en kent een
wordingsgeschiedenis van ruim veertig jaar, die ook de thematiek van dit artikel raken. Ze wordt vooral in
katholieke kringen gebruikt. De GNB96 is meer een leesbijbel voor niet-kerkelijken, maar wordt veel in protestantse kerken gebruikt. De NBV04 ontstond binnen 10 jaar als een bijbel voor Nederland en Vlaanderen.
Alle bijbels hebben gemeen dat ze zich vooral op de doeltaal (het Nederlands) richten. De vertaalprincipes van
de NBV zijn goed gedocumenteerd.
Buitengewoon interessant zijn ook de aanspreekvormen in de Naardense Bijbel, die door Pieter Oussoren in
2004 vertaald werd. Oorspronkelijk liet hij iedereen tutoyeren omdat het “in het Grieks ook zo is”, en werd
scherp bekritiseerd. Uiteindelijk werd het toch gij tegenover God, want hij wilde “de gebruikers niet in problemen brengen” (Friesch Dagblad 12 nov. 2004).Vanwege het brontaalgetrouwe vertaalprincipe, waarvan Oussoren
echter in dit aspect duidelijk afwijkt, heb ik deze bijbel buiten beschouwing gelaten.
Voor de discussie tussen temporeel en modaal zie Janssen 1989.
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Bibliografie Argumentatietheorie 2004
Verantwoording
In deze bibliografie wordt een overzicht gegeven van publicaties over argumentatie die
in 2004 zijn verschenen (boeken, boekbesprekingen en tijdschriftartikelen). Opgenomen
zijn theoretische beschouwingen, verslagen van empirisch onderzoek en praktisch gerichte
publicaties. Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van boekaankondigingen, periodiek
verschijnende bibliografieën en tijdschriften waarin regelmatig artikelen over argumentatie
worden gepubliceerd. Om een zo groot mogelijk aantal titels te kunnen opnemen, zijn de
annotaties beknopt gehouden.
Er is naar gestreefd de bibliografie zo compleet mogelijk te maken. Wie ervan verzekerd wil zijn dat er in toekomstige bibliografieën geen eigen publicaties over argumentatie
ontbreken, wordt verzocht per titel een volledige titelbeschrijving plus een korte annotatie,
indien mogelijk vergezeld van een origineel exemplaar of een overdruk, te sturen aan Bilal
Amjarso, Leerstoelgroep Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica, Universiteit
van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
Gebruikte afkortingen
AA		Argumentation & Advocacy
ARGU		Argumentation
CM		Communication Monographs
CT		Communication Theory
DP		Discourse Processes
IL		Informal Logic
PC		Pragmatics & Cognition
PhRh		Philosophy & Rhetoric
TvT		Tijdschrift voor Taalbeheersing
* 		De bijdragen van met een asterisk aangeduide auteurs zijn onder de auteursnaam
beschreven.
Adler, Jonathan E. 2004
‘Shedding dialectical tiers: a social-epistemic
view’. In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 279-293.
In dit artikel kritiseert de auteur Ralph Johnson’s concept van de ‘dialectical tier’ wat
inhoudt dat een spreker op alle mogelijke
bezwaren reageert. De auteur vindt dat dit

een onnodige last op sprekers legt en dat
het daardoor de kwaliteit van de argumentatie negatief beïnvloedt. Het doel van het
ingaan op bezwaren is volgens de auteur
beter te verwezenlijken door argumentatie
als een sociaal-epistemische handeling te
beschouwen.
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Álvarez, Francisco 2004
In: PC, vol. 12, no. 1, pp. 200-203.
Bespreking van Edda Weigand & Marcelo
Dascal (eds.) (2001). Negotiation and power
in dialog interaction. Amsterdam: John Benjamins.
Ayotte, Kevin J. 2004
‘Arguing violence: the theory and politics of
truth’. In: AA, vol. 40, no. 3, pp. 185-194.
In dit artikel bespreekt de auteur een aantal
boeken over argumentatie in het kader van
discussies over het gebruik van geweld.
Bass, Jeff D. 2004
In: AA, vol. 41, no. 2, pp. 117-120.
Bespreking van Howe, John (2004). Language and political meaning in revolutionary America. Andover: University of Massachusetts
Press.
Benoit, William L. & Glenn J. Hansen
2004
‘Issue ownership in primary and general
presidential debates’. In: AA, vol. 40, no. 3,
pp. 143-154.
De auteurs doen verslag van een onderzoek
naar presidentsverkiezingscampagnes in de
VS. De auteurs hanteren Petrociks theorie
van issue eigendom (issue ownership) wat
inhoudt dat elke kandidaat de eigenaar is
van een aantal issues. Een inhoudsanalyse
wijst uit dat presidentskandidaten meer aandacht besteden aan de issues van hun eigen
politieke partij dan aan die van de tegenpartij.
Benoit, William L., Glenn J. Hansen &
Kevin A Stein 2004
‘Newspaper coverage of presidential primary debates’. In: AA, vol. 40, no. 4, pp. 246258.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een
studie naar de vraag of de bespreking van
presidentsdebatten in de media de inhoud
van de debatten accuraat weergeeft. Een
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inhoudsanalyse van de debatten en de aandacht in de media van deze debatten, van
1980 tot 2004, laat duidelijk zien dat de media te veel aandacht besteden aan aanvallen
en verdedigingen binnen de debatten, wat
een negatieve invloed op de aandacht in de
media heeft.
Benoit, William L., Kevin A. Stein &
Glenn J. Hansen 2004
‘Newspaper coverage of presidential debates’. In: AA, vol. 41, no. 1, pp. 17-27.
Dit artikel doet verslag van een studie
waarin de inhoud van debatten tijdens presidentsverkiezingscampagnes van 1980 tot
2000 in de Verenigde Staten wordt vergeleken met de aandacht van de media voor
deze debatten.
Bertea, Stefano 2004
‘Certainty, reasonableness and argumen
tation in Law’. In: ARG, vol. 18, no. 4, pp.
465-478
De auteur betoogt dat argumentatie een belangrijke rol moet spelen bij het vaststellen
van de inhoud, de structuur en de grenzen
van een rechtssysteem. Uitgaande van een
dialectische benadering van rationaliteit
vormt argumentatie de basis met behulp
waarvan het rechtssysteem geanalyseerd kan
worden. Op basis hiervan moeten redelijkheid en rechtszekerheid geherdefinieerd
worden en moet de relatie tussen redelijkheid en rechtszekerheid als niet-conflicterend beschouwd worden.
Bevan, Jennifer L., Jerold L. Hale &
Sandra L.Williams 2004
‘Identifying and characterizing goals of dating partners engaging in serial argumentation’. In: AA, vol. 41, no. 1, pp. 28-40.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een
studie naar regelmatig voorkomende ruzies
tussen partners. Het doel van de studie is
vast te stellen wat de doelen van partners
tijdens een ruzie zijn. De doelen worden
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bestudeerd aan de hand van bestaand ruzieonderzoek.
Blair, Diane 2004
In: AA, vol. 40, no. 4, pp. 292-294.
Bespreking van Houck, Davis W. & Amos
Kiewe (2003). FDR’s body politics:The rhetoric of disability. College Station: Texas A & M
University Press.
Braet, Antoine C. 2004
‘The oldest typlology of argumentation schemes’. In: ARG, vol. 18, no. 1, pp. 127-148.
In dit artikel vergelijkt de auteur de bewijzen (pisteis) en andere soorten argumentatietechnieken uit de Rhetorica ad Alexandrum
(circa 340 voor Christus) met moderne
technieken. Op basis van deze vergelijking
betoogt de auteur dat deze lijst van technieken veel gelijkenis vertoont met moderne
classificaties.
Bruschke, Jon (2004)
‘Towards reviving rationality in argument:
Adding pieces to Johnson’s puzzle’. In: AA,
vol. 40, no. 3, pp. 155-172.
In dit artikel maakt de auteur gebruik van
Ralph Johnsons theorie over de rationaliteit van argumentatie om een alternatief
model te ontwikkelen dat geschikter is voor
de beoordeling van de rationaliteit van alledaagse argumentatie.
Carrillo, M. Jesús Cala, Manuel L. De La
Mata & Benítez Maria 2004
‘Educational background, modes of discourse and argumentation: Comparing women and men’. In: ARG, vol. 40, no. 4, pp.
403-426.
In dit artikel analyseert de auteur de manier
waarop argumentatie in onderwijssituaties
afhankelijk van het opleidingsniveau en het
geslacht van de deelnemers kan variëren. De
resultaten tonen belangrijke verschillen die
afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en
het geslacht van deelnemers.

Cohen, Daniel 2004
Arguments and metaphors in philosophy. Lanham, Maryland: University Press of America.
In dit boek gaat de auteur in op de relaties tussen argumenten en metaforen in het
filosofisch discours. Hij behandelt de aard
van betogen, de structuren binnen betogen,
de beoordelingsnormen, de aard van metaforen, en hun plaats in taal en denken. De
auteur richt zich op het in overeenstemming brengen van de rol van argumenten
en metaforen in het filosofisch discours.
Crick, Nathan 2004
‘Conquering our imagination: Thought Experiments and enthymemes in scientific argument’. In: PhRh, vol. 37, no. 1, pp. 21-41.
In dit artikel bespreekt de auteur de relatie
tussen retorische argumentatie en wetenschappelijke argumentatie. Hij gaat in op het
verband tussen de logica van wetenschappelijke argumentatie, het retorische aspect van
de taal, en de rol van het publiek.
Cummings, Louise 2004a
‘Rejecting the urge to theorise in fallacy inquiry’. In: ARG, vol. 18, no. 1, pp. 61-94.
In dit artikel onderzoekt de auteur de neiging tot theorievorming in het drogredenonderzoek. De auteur probeert bepaalde
aspecten van het theoretische proces in wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar
het drogredenonderzoek. Het artikel wordt
afgesloten met een reeks richtlijnen voor de
post-theoretische uitvoering van drogreden
onderzoek.
Cummings, Louise 2004b
‘Argument as cognition: A Putnamian criticism of Dale Hample’s cognitive conception of argument’. In: ARG, vol. 18, no. 3,
pp. 331-348.
In dit artikel bekritiseert de auteur Hamples
cognitieve argumentatieconcept. Zij betoogt
dat de door Hample uitgevoerde analyse van
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het begrip argumentatie tot een inperking
van dit concept leidt omdat Hample de centrale rol van argumentatie ontkent.
Cummings, Louise 2004c
‘Analogical reasoning as a tool of epidemiological investigations’. In: ARG, vol. 18, no.
4, pp. 427-444.
In dit artikel gaat de auteur in op de vraag
hoe epidemiologen het probleem van de
epistemische onzekerheid van onderzoek
overwinnen. Zij laat zien dat epidemiologen
gebruik maken van analogische redeneerstrategieën in een poging bij hun onderzoek
in epistemisch onzekere situaties voortgang
te boeken. Als illustratie noemt de auteur de
methode voor onderzoek naar HIV/AIDS
die werd gebaseerd op een vergelijkbare methode van onderzoek naar hepatitis B.
De Stadler, Leon & Erina Basson 2004
‘Die Ontwikkeling van taalbeheersing en
skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika’.
In: TvT, jrg. 26, nr. 4, pp. 307-324.
In dit artikel geeft de auteur een overzicht
van de ontwikkeling van de taalbeheersing
en het schrijfvaardigheidsonderwijs in Zuid
Afrika. De auteur benadrukt de bijzondere
rol van de Nederlandse taalbeheersers in
die ontwikkeling, de verhouding tussen de
Zuid-Afrikaanse en Nederlandse taalbeheersers, en de waarde van dit vakgebied
binnen een ontwikkelende en multiculturele omgeving.
Dougherty, M. V. 2004
‘The comparative set fallacy’. In: ARG, vol.
18, no. 2, pp. 213-222.
In dit artikel betoogt de auteur dat afleidingen die de vorm hebben van: “A is meer
X dan B; daarom zijn A en B X “ ongeldig
zijn. Met behulp van representatieve tegenvoorbeelden demonstreert de auteur dat
deze gevolgtrekkingen alleen geldig zijn als
en slechts als de vergelijkingstermen uit niet
meer dan één vergelijkingsreeks afkomstig
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zijn, zodanig dat een vergelijkingsreeks van
positieve comparatieve, en superlatieve predikaten wordt samengesteld, weergegeven
als {X, meer X dan, het meeste X}. De auteur stelt dat een combinatie van logische
kwesties met grammaticale kwesties de reden is waarom sommige mensen dergelijke
gevolgtrekkingen als ongeldig beoordelen.
Doury, Marianne 2004
In: ARG, vol. 18, no. 4, pp. 479-482.
Bespreking van Eggs, Ekhard (red.) (2002).
Topoï, discours, arguments. Stuttgart: Franz
Steiner Verlag.
Eemeren, Frans H. van & Peter Hout
losser 2004
‘Een pragmatische benadering van de verdeling van de bewijslast in gemengde geschillen’. In: TVT, jrg. 26, nr. 1, 44-54.
In dit artikel wordt een pragmatische reden
verschaft om het nemen van een bepaalde
beslissing te rechtvaardigen over welke protagonist met de verdediging van zijn standpunt moet beginnen in het geval er in een
gemengd geschil twee standpunten tegenover elkaar zijn komen te staan.
Eemeren, Frans H. van & Rob Grooten
dorst 2004
A systematic theory of argumentation.The Pragma-Dialectical approach. Cambridge: Cambridge University Press.
In dit boek presenteren de auteurs hun
pragma-dialectische theorie over argu
mentatie. Vanuit het perspectief van deze
theorie wordt argumentatie opgevat als
een kritische discussie waarin twee partijen
door middel van argumentatie de aanvaarbaarheid van hun standpunten kritisch testen zodat hun geschil op een redelijke wijze
opgelost kan worden. De auteurs gebruiken
hun model om een instrumentarium te
ontwikkelen voor het analyseren en beoordelen van argumentatie.
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Ennis, Robert H. 2004
‘Applying soundness standards to qualified
reasoning’. In: IL, vol. 24, no. 1, pp. 23-39.
In deze bijdrage betoogt de auteur dat redeneringen die woorden zoals ‘waarschijnlijk,’ ‘gewoonlijk,’ en ‘op het eerste gezicht’,
(prima facie) bevatten deductief ongeldig
zijn. Ongeldigheid betekent in dit verband
dat niet voldaan kan worden aan een reeks
deugdelijkheidsnormen die het gebruik van
voldoende achtergrondinformatie, ervaring
met en begrip van de situatie vereisen.

aan het Vierde Symposium Juridische Argu
mentatie dat is gehouden op 27 juni 2003
te Rotterdam. De bijdragen geven een beeld
van de huidige stand van zaken van het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland. De bijdragen aan de bundel zijn
gegroepeerd rond vier thema’s: argumenta
tief taalgebruik en argumentatieschema’s,
rechtvaardiging van juridische oordelen, ju
ridische argumentatie als vaardigheid, en
jur idische argumentatie in bijzondere contexten.

Enschot, Renske van, Hans Hoeken &
Margot van Mulken 2004
‘Retorische vormen in tijdschriftadvertenties.
Een corpusanalytisch onderzoek naar de relatie tussen retorische vormen en complexiteit’.
In: TvT, jrg. 26, nr. 3, pp. 164-181.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een
corpusanalyse van metaforische vormen
(schema’s en tropen) in tekst en beeld. De
auteurs gaan in op de relatie tussen retorische
vormen en complexiteit, waarnaar, volgens
de auteurs, retorisch onderzoek ontbreekt.

Frank, David A. 2004a
‘Arguing with God, Talmudic discourse and
the Jewish countermodel: Implications for
the study of argumentation’. In: AA, vol. 41,
no. 2, pp. 71-86.
In dit artikel concentreert de auteur zich
op de implicaties van argumentatie voor
religieuze discussies. De auteur maakt gebruik van Anson Laytners boek Arguing with
God: A Jewish Tradition, waarin hij het begrip debatteren-met-God in termen van de
structuur van een debat in de rechtspraak
beschrijft.

Feteris, Eveline T. 2004
‘Argumentatie op basis van onaanvaardbare
gevolgen en een redelijke wetstoepassing’.
In: TvT, jrg. 26, nr. 2, pp. 116-131.
In dit artikel wordt op basis van het pragma-dialectisch model een instrumentarium
ontwikkeld voor de analyse en beoordeling
van juridische argumentatie die gebaseerd
wordt op onaanvaardbare gevolgen waarbij
een beroep wordt gedaan op een redelijke
wetstoepassing. De auteur gebruikt het model voor een exemplarische analyse en beoordeling.
Feteris, Eveline. T., Harm Kloosterhuis,
H. José Plug, Jannet A. Pontier (red.)
2004
In het licht van deze overwegingen. Nijmegen:
Ars Aequi Libri.
Dit boek is een bundeling van bijdragen

Frank, David A. 2004b
‘Argumentation studies in the wake of the
New Rhetoric’. In: AA, vol. 40, no. 4, pp.
267-283.
De auteur betoogt dat het New Rhetoric
Project (NRP) van Chaïm Perelman het
belangrijkste systeem van argumentatie is
dat in de twintigste eeuw is ontwikkeld en
dat dit project als basis voor de ontwikkeling
van de argumentatietheorie kan dienen.
Freeman, James B. 2004
Acceptable premises: An epistemic approach to
an Informal Logic problem. Cambridge: Cambridge University Press.
Het doel van dit boek is na te gaan wanneer de basispremissen van een redenering
aanvaardbaar zijn. De auteur behandelt niet
alleen de premissen van filosofische redene319
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ringen, maar ook van alledaagse. Hij concentreert zich op de verschillende soorten
presumpties die kunnen dienen als de basis
voor aanvaardbare premissen.
Friefenberg, Robert V. 2004
In: AA, vol. 41, no. 1, pp. 51-53.
Bespreking van Farah, George (2004). No
debate: How the Republican and Democratic
parties secretly control the presidential debates.
New York: Seven Stories Press.
Frogel, Shai 2004
‘Philosophical argumentation: Logic and
Rhetoric’. In: ARG, vol. 18, no. 2, pp. 171188.
In dit artikel bespreekt de auteur een specifiek
type argumentatie, namelijk filosofische argumentatie. De auteur vindt dat zijn conclusies
en doelstellingen ook toegepast kunnen
worden op argumentatie in het algemeen.

In: ARG, vol. 18, no. 1, pp. 25-41.
In dit artikel contrasteert de auteur twee
opvattingen over de overtuigingskracht
(cogency) van argumentatie. De eerste opvatting is van I.T. Oakley die beweert dat
de overtuigingskracht van ongeldige maar
overtuigende argumenten onafhankelijk is
van de context. De tweede opvatting is van
Pargetter en Biglow die van mening zijn dat
de overtuigingskracht van een overtuigende
maar ongeldige redenering door het bestaan
van overeenkomsten met vergelijkbare geldige redeneringen moet worden verklaard.
De auteur vindt beide opvattingen onjuist
en stelt zijn eigen benadering voor.
Gratton, Claude 2004a
In: IL, vol. 24, no. 1, pp. 105-110.
Bespreking van Lipman, Matthew (2003).
thinking in education. 2nd ed., Cambridge:
Cambridge University Press.

Garver, Eugene 2004
For the sake of argument. Practical reasoning,
character, and the ethics of belief. Chicago: The
University of Chicago Press.
In dit boek stelt de auteur de waarde van de
“politieke vriendschap” centraal waarbij in
het publieke debat de voorkeur wordt gegeven aan praktisch redeneren in plaats van aan
theoretisch redeneren. De auteur benadrukt
dat in een democratie het noodzakelijk is
binnen het praktische redeneren technische
vormen van redeneren te combineren met
de gemeenschappelijke doelstellingen van
een democratische samenleving.

Gratton, Claude 2004b
In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 395-398.
Bespreking van Epstein, Richard L. (2002).
Five ways of saying ‘Therefore’. arguments,
proofs, conditionals, cause and effect, explanation.
Belmont, CA: Wadsworth.

Giri, Simona 2004
In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 381-386.
Bespreking van Cattani, Adelino (2001).
Botta e risposta. L’arte della replica. Bologna:
I1 Mulino. [Spaanse vertaling: Los usos de la
retorica, Madrid: Alianza Editorial, 2003.]

Harpine, William D. 2004
‘Is modernism really modern? uncovering a
fallacy in postmodernism’. In: ARG, vol. 18,
no. 3, pp. 349-358.
In dit artikel betoogt de auteur dat verschillende culturen vaak opmerkelijke overeenkomsten vertonen wat betreft rationaliteitsconcepties. Hij bekritiseert de onbewezen
postmodernistische visie dat rationaliteit

Goddu, Geoffrey C. 2004
‘Cogency and the validation of induction’.
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Gratton, Claude 2004c
In: ARG, vol. 18, no. 4, pp. 489-494.
Bespreking van Eemeren, Frans H. van,
Grootendorst, Rob and Snoeck Henkemans, A. Francisca (2002). Argumentation.
Analysis, evaluation, presentation. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
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cultuurafhankelijk is en dat de logica van
het Westerse denken niet universeel toepasbaar is.
Hitchcock, David 2004
In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 387-394.
Bespreking van Woods, John (2001). Aristotle’s earlier logic. Oxford: Hemes Science.
Hoven, Paul van den 2004
In: TvT, jrg. 26, nr. 3, pp. 245-248.
Bespreking van Jansen, Henrike (2003).
Van omgekeerde strekking. Een pragmadialectische reconstructie van a contrario
argumentatie in het recht. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.
Houtlosser, Peter 2004a
In: TvT, jrg. 26, nr. 4, 357-371.
‘Bibliografie Argumentatietheorie 2003’.
Houtlosser, Peter 2004b
In: ARG, vol. 18, no. 4, pp. 501-518.
‘Bibliography Argumentation
Studies
2002’.
Jovic, Taeda 2004
‘Authority-based argumentative strategies:
A model for their evaluation’. In: ARG,
vol. 18, no. 1, pp. 1-24.
In dit artikel ontwikkelt de auteur een informeel model voor de analyse en beoordeling van argumentatieve strategieën die gebaseerd zijn op een beroep op autoriteit. De
auteur licht de onderliggende veronderstellingen van haar model toe en specificeert de
relevante aspecten van de argumentatieve
activiteiten waarop het model toegepast
kan worden.
Ikuenobe, Plycarp 2004
‘On the theoretical unification and nature
of fallacies’. In: ARG, vol. 18, no. 2, pp.
189-211.
In dit artikel ontwikkelt de auteur een

epistemisch principe dat alle drogredenen
kan verenigen of systematiseren. Hij pleit
er ook voor het principe te gebruiken als
rechtvaardiging om een onjuist argument
aan te merken als een drogreden.
Janssen, Daniël & Frank Jansen 2004
‘Geef redenen’ in afwijzingsbrieven’. In:
TvT, jrg. 26, nr. 3, pp. 182-192.
In dit artikel wordt verslag gedaan van experimenteel onderzoek naar het effect op
tekstwaardering van het combineren van
positieve beleefdheidstrategieën. In het bijzonder ging de aandacht daarbij uit naar de
strategie ‘geef redenen’.
Jensen, Robin E. 2004
In: AA, vol. 41, no. 3, pp. 200-202.
Bespreking van Houck, Davis W. (2002).
FDR and fear itself: The first inaugural address.
College Station: Texas A&M University
Press.
Johnson, Ralph H. 2004
In: ARG, vol. 18, no. 4, pp. 483-488.
Bespreking van Eemeren, Frans H. van &
Peter Houtlosser (Eds.) (2002). Dialectic and
rhetoric: The warp and woof of argumentation
analysis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Johnstone, Christopher L. 2004
In: AA, vol. 40, no. 3, pp. 202-206.
Bespreking van McComisky, Bruce (2002).
Gorgias and the new sophistic rhetoric. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Kamalski, Judith, Leo Lentz & Ted
Sanders 2004
‘Coherentiemarkering in informerende en
persuasieve teksten’. In: TvT, jrg. 26, nr. 2,
pp. 85-104.
Dit artikel doet verslag van een onderzoek
naar het effect van coherentiemarkering op
het begrijpen van informerende teksten. In
dit onderzoek richt de auteur zich op het
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uitbreiden van de theoretische en experimentele kennis door een verbeterde replicatie van McNamara en Kintsch (1996),
waarin de manipulaties van coherentiemarkeringen en de operationalisering van voorkennis zijn aangepast. In het onderzoek
wordt ook aandacht besteed aan affectieve
effecten.
Kienpointner, Manfred 2004
In: ARG, vol. 18, no. 2, pp. 271-277.
Bespreking van Lueken, Geert-Lueke (Hg.)
(2000). Formen der Argumentation. Leipzig:
Leipziger Universitätsverlag.
Korb, Kevin 2004
‘Bayesian informal logic and fallacy’. In: IL,
vol. 24, no. 1, pp. 41-70.
In dit artikel betoogt de auteur dat de zogenaamde Bayesiaanse redeneerprincipes
een kader kunnen bieden om gewone argumenten te begrijpen. De auteur past deze
principes toe op de evaluatie van een aantal
traditionele drogredenen.
Krabbe, Erik C. W. 2004
In: ARG, vol. 18, no. 4, pp. 495-499.
Bespreking van John, Woods (2003). Paradox and paraconsistency: Conflict resolution in
the abstract sciences. Cambridge: Cambridge
University Press.
Krueger, Ben 2004
In: AA, vol. 41, no. 2, pp. 116-117.
Bespreking van Lu, Xing (2004). Rhetoric
of the Chinese cultural revolution: The impact on
Chinese thought, culture, and communication. Columbia: University of South Carolina Press.
Laar, van Jan Albert 2004
‘Jezelf benadelen met dubbelzinnig taalgebruik’. In: TvT, jrg. 26, nr. 2, pp. 105-115.
In dit artikel gaat de auteur in op de discussieregel dat verwarrend of actief dubbelzinnige uitdrukkingen niet zijn toegestaan
in een kritische discussie. Hij pleit ervoor
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formuleringen van die regel zo aan te passen dat de regel slechts het gebruik van
dubbelzinnige uitdrukkingen uitsluit als
dat gebruik nadelig is voor de andere partij.
Hij baseert zich hierbij op het dialectische
beginsel dat de protagonist en de antagonist
verschillende taken hebben te vervullen en
op een met dat beginsel verbonden concept
van ‘drogreden’.
Littlefield, S. Robert & Jane A. Ball
2004
‘Factionalism as argumentation: A case study of the indigenous communication practices of Jemez Pueblo’. In: AA, vol. 41, no.
2, pp. 87-101.
In dit artikel gaan de auteurs in op het gebruik van factionalisme als een vorm van argumentatie. Het artikel doet verslag van een
case-study naar de communicatie praktijk in
Jemez Pueblo in New Mexico. De auteurs
tonen aan dat om deze gemeenschap tegen
een culturele overname te beschermen, de
culturele kennis van deze maatschappij in
groepen verdeeld is. De auteurs besluiten
met een aantal voorbeelden van factionalistische argumentatie.
Liu, Yameng 2004
‘Argument in a nutshell: Condensation as a
transfiguring mechanism in argumentative
discourse’. In: ARG, vol. 18, no. 1, pp. 43-59.
In dit artikel bespreekt de auteur het zogenaamde ‘gecondenseerde argument’. Dit is
een argument dat onder het niveau van een
samengestelde zin zit. De auteur betoogt
dat gecondenseerde argumenten vaak een
hulpmiddel kunnen zijn om een bepaald
effect op een publiek teweeg te brengen.
Maat, Henk Pander 2004
‘Aanspreken in ledenwervingsbrieven’. In:
TvT, jrg. 26, nr. 1, pp. 55-69.
Dit artikel doet verslag van een onderzoek
naar de effecten van aanspreekvormen in
ledenwervingsbrieven van boekenclubs. De
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resultaten laten zien dat aanspreekvormen
negatieve effecten hebben voor de overtuigingskracht van de brief, ongeacht het
imago van de boekenclub en de kracht van
de argumentatie.
Pander Maat, Henk 2004
‘Wervend taalgebruik in persberichten –
werkt het? Hoe journalisten omgaan met
persberichten in de luchtvaartsector’. In:
TvT, jrg. 26, nr. 3, pp. 209-225.
In dit artikel wordt nagegaan of het vermijden van wervend taalgebruik in persberichten een succesvolle strategie is bij het schrijven van persberichten. Om vast te stellen of
voor dit idee empirische steun is, werd een
veldonderzoek gedaan naar de wijze waarop
wervend taalgebruik terugkomt in media
berichten die gebaseerd zijn op persberichten van bedrijven uit de luchtvaartsector.
Manolescu, Beth Innocent 2004
‘Formal propriety as rhetorical norm’. In:
ARG, vol. 18, no. 1, pp. 113-125.
In dit artikel stelt de auteur formele correctheid voor als een alternatieve norm voor de
beoordeling van argumentatie. De auteur
betoogt dat het opvatten van argumentatie
als proces van verwachting en vervulling een
descriptieve en normatieve methode kan
bieden om argumentatie te reconstrueren.
Miller, John 2004
‘Argument efficacy: Evaluating the public argument of President Bill Clinton’s impeachment crisis’. In: AA, vol. 40, no. 4, pp. 226245.
In dit artikel onderzoekt de auteur de doeltreffendheid van argumentatie in openbare
debatten tijdens de beschuldiging van de
toenmalige Amerikaanse President Bill Clinton. De auteur wil aantonen dat de definitie
van gebeurtenissen en het toekennen van
betekenis door zowel de verdedigers als de
tegenstanders van Clinton uiteindelijk het
resultaat van de crisis hebben beïnvloed.

Mitchell, Gordon R. 2004
‘Public argument action research and the
learning curve of new social movements’.
In: AA, vol. 41, no. 4, pp. 209-225.
In dit artikel pleit de auteur voor een kruisbestuiving tussen verschillende vakgebieden om een methode te ontwikkelen voor
de studie van sociale bewegingen. In deze
methode worden reflexiviteit en betrokkenheid met actoren buiten het academische veld sterk benadrukt.
Perelman, Chaim & Lucie OlbrechtsTyteca 2004
Die Neue Rhetorik. Eine Abhandlung über das
Argumentieren. Hrsg. Josef Kopperschmidt.
Problemata 149. Stutgart/Bad Cannstatt:
Frommann-Holzboog.
Duitse vertaling van La Nouvelle Rhetorique
van Pereleman en Olbrechts-Tyteca uit
1958.
Pinto, Robert C. 2004
In: ARG, vol. 18, no. 2, pp. 261-269.
Bespreking van Douglas, N. Walton (2000).
Scare tactics: Arguments that appeal to fear and
threats. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Provis, Chris 2004
‘Negotiation, persuasion and argument’. In
ARG, vol. 18, no. 1, pp. 95-112.
In dit artikel bespreekt de auteur de grens
tussen argumentatie en onderhandeling. Hij
betoogt dat er gevallen zijn waarin het moeilijk is om een duidelijk onderscheid tussen
onderhandeling en argumentatie te maken.
De auteur laat zien dat dergelijke gevallen
duidelijk maken dat het onderscheid tussen
onderhandeling en argumentatie niet absoluut kan zijn en dat dit consequenties heeft
voor de regels die bepalen wat aanvaardbaar
is in een bepaalde context.
Reed, Chris 2004
‘On argumentation schemes and the natural
323

Bilal Amjarso

classification of arguments’. In: ARG, vol.
18, no. 2, pp. 239-259.
In dit artikel ontwikkelt de auteur een conceptie van argumentatie en van typen argumentatie. Hij introduceert en bespreekt
zijn definitie van argumentatie als een semantische entiteit die de uitkomst is van
een redeneerproces. De auteur betoogt dat
deze conceptie van argumentatie en typen
argumentatie een uitputtende classificatie
van argumenten kan helpen ontwikkelen.
Ritola, Juho 2004
Begging the Question. A study of a fallacy. PhD.
dissertation. University of Turku. Reports
from the Department of Philosophy. University of Turku: Coimbra Group.
Roskos-Ewoldsen, David R., H. Jessy
Yu & Nancy Rhodes 2004
‘Fear appeal messages affect accessibility of
attitudes toward the threat and adaptive behaviors’. In: CM, vol. 71, no. 1, pp. 4969.
In dit artikel gaat de auteur in op de overtuigingskracht van boodschappen die angst
moeten inboezemen (fear-appeal messages)
om mensen te motiveren om hun gedrag te
veranderen. In een experiment onderzoekt
de auteur de invloed van een boodschap
over borstkanker op de bereidheid van
mensen om hun gedrag aan te passen.
Schellens, Peter Jan & Menno de Jong
2004
‘Argumentation schemes in persuasive brochures’. In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 295323.
In dit artikel bespreken de auteurs het gebruik van argumentatieschema’s in informatiebrochures. De auteurs doen verslag
van een analyse van 20 van dergelijke brochures waaruit is gebleken dat argumenteren vaak als informeren wordt voorgesteld
en dat in veel gevallen het identificeren van
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het argumentatieschema en het trekken van
conclusies aan de lezer wordt verlaten.
Shelley, Cameron 2004
‘Analogy counterarguments: A taxonomy
for critical thinking’. In: ARG, vol. 18, no.
2, pp. 223-238.
In dit artikel stelt de auteur een taxonomie
op van vier typen analogietegenargumenten:
valse analogie, mis-analogie, dis-analogie,
en tegen-analogie. Analogieredeneringen
worden op twee dimensies geanalyseerd: op
oriëntatie en effect. De auteur maakt bij de
indeling gebruik van het theoretische kader
van analogie van Holyoak en Thagard.
St. John, Jeffrey 2004
In: AA, vol. 41, no. 1, pp.41-43.
Bespreking van Habermas, Jürgen (2003).
Truth and justification. Vertaald door Barbara
Fultner. Cambridge: MIT Press.
Stroud, Scott R. 2004
‘Narrative as argument in Indian Philosophy’. In: PhRh, vol. 37, no. 1, pp. 42-71.
In dit artikel gaat de auteur in op de argumentatieve waarde van het narratieve discours in het Indische filosofische discours.
Zijn doel is na te gaan op welke manieren
een bepaalde tekst, de Astavakra Gita, van
narratieve en dialogische elementen gebruik maakt om filosofische standpunten te
verdedigen.
Suzuki, Takeshi & Frans H. van Eeme
ren 2004
‘“This painful chapter”: An analysis of emperor Akihto’s apologia in the context of
Dutch old sores.’ In: AA, vol. 41, no. 2,
pp. 102-111.
In dit artikel analyseren de auteurs de apologie van de Japanse keizer Akihto die hij
tijdens zijn bezoek aan Nederland in 2000
gaf. De auteurs tonen aan dat de keizer er
met deze apologie niet in slaagde om het
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anti-Japanse gevoel in Nederland weg te
nemen.
Tindale, Christopher W. 2004
Rhetorical argumentation. Principles of theory
and practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
In dit boek benadert de auteur argumentatie vanuit een retorisch perspectief en toont
hij aan hoe de logische en dialectische overwegingen van de retorische eigenschappen
afhangen van de geschilsituatie. In deze benadering staat de relatie tussen de spreker en
zijn publiek centraal. De auteur benadrukt
de coöperatieve verhouding in argumentatieve situaties. Hij beschouwt argumenten
niet als een reeks ideeën die aan een passief
publiek worden voorgelegd, maar als een
dynamische uitwisseling waarin het publiek
bij het overtuigingsproces betrokken is.
Truncellito, David A. 2004
‘Running the circles about begging the
question’. In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 325329.
In dit artikel stelt de auteur een onderscheid
tussen logische en retorische drogredenen
voor en gebuikt dit onderscheid om een
oplossing te geven voor het gepubliceerde
debat tussen Richard Robinson en Roy A.
Sorenson over de vraag of de cirkelredenering als drogreden op te lossen is.
Vorobej, Mark 2004
In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 399-402.
Bespreking van Schlesinger, Izchak, Tamar
Keren-Portnoy & Tamar Parush (2001).
The structure of arguments. Amsterdam: John
Benjamins Publishing Co.
Walton, Douglas 2004a
‘Classification of fallacies of relevance’. In:
IL, vol. 24, no. 1, pp. 71-103.
In dit artikel gebruikt de auteur een computerprogramma, Araucaria, om voorbeelden van vaak voorkomende relevantiedrogredenen te analyseren. De auteur stelt

een classificatiesysteem van deze drogredenen voor en formuleert criteria om vast te
stellen of een gegeven voorbeeld als verkeerde conclusie (ignoratio elenchi) of als
afleidingsstrategie (red herring) zou moeten
worden beschouwd.
Walton, Douglas 2004b
‘A new dialectical theory of explanation’.
In: Philosophical Explorations, vol. 7, no. 1,
2004.
In dit artikel, licht de auteur een dialoogtheorie over verklaringen toe. In deze theo
rie wordt een verklaring gedefinieerd als
de overdracht van begrip in een dialoogsysteem waarin een vrager (questioner) en
een ondervraagde (respondent) deelnemen.
De theorie is gebaseerd op het recente werk
over verklaringen in de kunstmatige intelligentie (AI), met name in expertsystemen,
en is van toepassing op wetenschappelijke,
juridische en alledaagse conversationele ver
klaringen.
Walton, Douglas 2004c
‘Argumentation schemes and historical origins of the circumstantial Ad hominem argument’. In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 359368.
In dit artikel bespreekt de auteur het ambiguïteitsprobleem dat door de twee traditionele opvattingen van het ad hominem
argument wordt veroorzaakt, namelijk het
ad hominem als ex concessis argument en het
ad hominem als een persoonlijke aanval. Hij
onderzoekt of Aristoteles’ beschrijving van
het ex concessis argument als bewijsmateriaal
zou kunnen dienen voor het feit dat hij de
circumstantial ad hominem als argument heeft
geïdentificeerd. De auteur baseert zich op
argumentatieschema’s om een onderscheid
te maken tussen de circumstantial ad hominem
en het argument van verbondenheid (commitment), ook ex concessis genoemd.
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Walton, Douglas 2004d
Abductive reasoning. Tuscalosa/Londen: The
University of Alabama Press.
In dit boek bespreekt de auteur het concept
van abductief redeneren. Hij toont aan hoe
het zich in de loop van de geschiedenis binnen de logica heeft ontwikkeld. De auteur
bespreekt ook recente technieken die in de
kunstmatige intelligentie dialoogmodellen
voor verklaringen ontwikkelen. De uitkomst is een nieuwe theorie van het abductieve redeneren waarmee deze redeneermethode systematisch kan worden beoordeeld.
Walton, Douglas 2004e
Relevance in argumentation. Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum.
In dit boek ontwikkelt Walton een methode om de relevantie van argumenten te
beoordelen. Deze methode is gebaseerd op
case-studies van argumentatie waarin een
argument, of een deel daarvan, als irrelevant wordt bekritiseerd. Op basis van deze
beoordelingen ontwikkelt de auteur zijn eigen theorie van relevantie en irrelevantie.
Warnick, Barbara 2004
‘Rehabilitating AI: Argument loci and the
case for Artificial Intelligence’. In: ARG,
vol. 18, no. 2, pp. 149-170.
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In dit artikel onderzoekt de auteur argumentatiestructuren en strategieën in discussies over de waarde van kunstmatige intelligentie als model voor menselijke intelligentie.
Yshimi, Jeferey 2004
‘Mapping the structure of debate’. In: IL,
vol. 24, no. 1, pp. 1-21.
In dit artikel ontwikkelt de auteur een model voor de structuur van reeksen argumenten om aan te tonen dat argumenten constituenten zijn van dialectische dieptestructuren. Op basis van deze dieptestructuren
ontwikkelt de auteur een theorie over de
structuur van debatten.
Yu, Tzu-Hsiang & Wei-Chun Wen
2004
‘Monologic and dialogic styles of argumentation: A Bakhtinian analysis of academic debates between Mainland China and Taiwan’.
In: ARG, vol. 18, no. 3, pp. 369-379.
In dit artikel past de auteur Mikhail Bakhtins
concept van ‘reported speech’ toe om de
argumentatieve stijlen van het vasteland van
China en Taiwan te vergelijken. De auteur
verklaart zijn bevindingen in het licht van
Bakhtin’s concept van ‘monologische’ en
‘dialogische’ tendenties.
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Anja Arts (2004). Overspecification in instructive texts. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Nijmegen: Wolf Publishers. ISBN 905850-100-0. (157 pp.) Promotoren: prof.
dr. A.A. Maes, prof.dr. L.G.M. Noordman,
prof.dr. C.J.M. Jansen.
Schellens, Klaassen en De Vries (2000) maken onderscheid tussen fundamenteel, funderend en toegepast onderzoek. Het onderzoek dat gerapporteerd wordt door Arts
valt in de categorie funderend onderzoek:
onderzoek dat als basis wil dienen voor gefundeerde uitspraken over, in dit geval, het
ontwerp van instructieve teksten. Het gaat
om onderzoek met een duidelijke empirische methode, te weten corpusonderzoek
en experimenteel onderzoek. Het aardige
aan dit proefschrift is dat het zoekt aan te
sluiten bij gangbare theoretische modellen
over taal en cognitie, zoals theorieën over
referentie (Accesibility theory, Ariel, 2001
en de Givenness hierarchy, Gundel, Hedberg & Zacharski, 1993). Daarmee past het
in de traditie van Tilburgs tekstwetenschappelijk onderzoek dat in de voorbije jaren de
nodige proefschriften over taal in gebruik
heeft opgeleverd.
Het probleem waarmee Arts zich bezighoudt. is dat van overspecificatie: in teksten
komen nogal eens verwijzingen voor die
meer informatie bevatten dan strikt genomen nodig is voor identificatie van de referent. Schrijvers/sprekers kunnen overspecificeren als ze een referent introduceren (1)

of als ze terugverwijzen naar een al geïntroduceerde referent.
(1) [Context: Er is maar één zwarte bal].
Kun je mij de zwarte bal geven?
(2) Kun je me de vlieger geven? Ik wil de
vlieger aan mijn zoon geven.
De uitdrukking de zwarte bal in (1) is overspecifiek omdat er in de onmiddellijke situatie maar één bal is en dus een uitdrukking
als de bal ook afdoende zou zijn. De vlieger
in de tweede zin van (2) is overspecifiek
omdat een pronomen als hem voldoende is
voor correcte identificatie.
Overspecificatie lijkt een schending van
het Griceaanse maxime van kwantiteit, dat
verbiedt dat sprekers/schrijver meer infor
matie geven dan nodig is. De gedachte die in
het proefschrift wordt uitgewerkt is dat het
gebruik van overspecificatie in instructieve
teksten ontvanger-georiënteerd is: instruc
tieve teksten zijn bijzonder, omdat de taak
van de lezer niet alleen is de correcte referent te identificeren, maar doorgaans ook om
een handeling met die referent uit te voeren.
Schrijvers gebruiken overspecificatie om te
voorkomen dat lezers te veel onzekerheid ervaren bij de taakuitvoering. Daarmee gehoor
zamen ze aan wat Clark en Wilkes-Gibbs
(1986) het ‘principe van verantwoordelijkheid op afstand’ hebben genoemd: in een
geschreven tekst-situatie is er geen mogelijkheid tot onmiddellijke feedback bij onduidelijkheid over de referenten en daarom maken
schrijvers meer werk van het aanbieden van
correcte identificatiemogelijkheden.
Hoofdstuk 1 (Introduction) schetst deze
achtergrond van het onderzoek en de onder
zoeksvragen. Voorbeelden van dergelijke
vragen zijn
• beïnvloedt het communicatieve doel
van de schrijver het niveau van specificiteit van referentiële uitdrukkingen?
• beïnvloedt de fysieke taakcontext het
gebruikte niveau van specificiteit?
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Hoofdstuk 2 (Overspecification in production) geeft een analyse van overgespecificeerde uitdrukkingen in een corpus van
instructieve teksten. Aan participanten is
gevraagd om per fax de werking van een
elektronische wekker uit te leggen aan een
bekende, ofwel voor éénmalig gebruik
(reading-to-do) ofwel om de lezer eens en
voor al te leren hoe de wekker te installeren
(reading-to-learn). Bovendien werd in de
helft van de gevallen tegen de participanten
gezegd dat de wekker van de lezer dezelfde
is als de eigen wekker (de ‘same’-conditie),
ofwel dat de wekker er totaal anders uitzag
(de ‘different’-conditie). De verwachting
was dat een uitleg met het oog op readingto-learn tot meer overspecificatie zou leiden dan een uitleg met het oog op readingto-do. Ook werd verwacht dat schrijvers
in de ‘same’-conditie meer gebruik zouden
maken van perceptueel waarneembare informatie. Beide verwachtingen kwamen
uit, wat Arts ziet als onderbouwing van
het principe van verantwoordelijkheid op
afstand.
Hoofdstuk 3 (Anaphora in instructions)
presenteert een nadere analyse van hetzelfde
corpus, maar nu met het oog op de afstand
tussen anaforische elementen en hun antecedent. Volgens referentiële theorieën als
die van Ariel hangt de hoeveelheid talig
materiaal die gebruikt wordt bij een anaforische verwijzing af van de conceptuele activatiestatus van het antecedent. Bij een grote
afstand tussen antecedent en anafoor (lage
activatiestatus) wordt specifiek verwezen
naar het antecedent, bij een korte afstand
wordt weinig specifiek verwezen. Instructieve teksten zijn bijzonder, omdat ze, meer
dan andere tekstsoorten, volop verwijzen
naar de onmiddellijke context (het apparaat
dat bediend moet worden). In het corpus
heeft Arts onderzocht of er meer overgespecificeerde anaforen gebruikt worden in
de same-conditie dan in de different-conditie (antwoord: ja). De verklaring hiervoor
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is dat schrijvers in de same-conditie een
zelfde voorstelling hebben van de context
als de lezers en dus vrijelijk naar die context
kunnen verwijzen. Als de schrijver niet kan
aannemen dat de voorstelling van de context gelijk is (de different-conditie), zou het
verband tussen activatiestatus en specificiteit
van verwijzing op moeten gaan. Ook die
veronderstelling wordt bevestigd. Vooral
het eerste onderzoeksresultaat is opmerkelijk, omdat het ondersteuning levert voor de
algemene gedachte dat taalkundige regelmatigheden gemodificeerd moeten worden
voor het genre waarin ze voorkomen.
Maakt overspecificatie perceptie makkelijker? Die vraag is aan de orde in hoofdstuk 4 (Effect of overspecification in anaphora).
In een vernuftig opgezet experiment is de
proefpersonen een beschrijving voorgelegd,
waarna het beschreven object geïdentificeerd moest worden uit een groep van vier
kandidaten. Als overspecificatie functioneel
is, zou de identificatietijd voor overgespecificeerde uitdrukkingen korter moeten zijn.
Dat blijkt in zijn algemeenheid niet het geval. Als onderscheid gemaakt wordt tussen
overgespecificeerde informatie die gaat over
objectkenmerken (informatie over vorm,
grootte en kleur) en overgespecificeerde informatie over locaties (boven, onder, links,
rechts) vindt Arts wel verschillen. Overspecificatie lijkt vooral effectief als het om
nuttige (= niet-redundante) informatie gaat.
Haar interpretatie is dan ook dat overspecificatie functioneel kan zijn, en daarmee
geen schending van het maxime van kwantiteit is.
Een aparte vraag is of de effectiviteit van
overspecificatie afhangt van het communicatieve doel van de schrijver. Die vraag is
aan de orde in hoofdstuk 5 (Communicative
purpose and overspecification). In een productie-experiment is hetzelfde materiaal gebruikt als in het vorige experiment. De helft
van de proefpersonen kreeg de instructie
dat men een paneel met vier knoppen voor
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zich te zien kreeg, dat gebruikt wordt voor
lange-afstandchirurgie. De proefpersonen
moesten zich voorstellen dat ze de chirurg
de instructie moesten geven welke knop
in te drukken (de ‘hoog-instructieve context’). In de laag-instructieve context werd
de proefpersonen gezegd dat ze op een web
pagina moesten intypen welk voorwerp in
een configuratie van vier voorwerpen met
een kruisje gemerkt was.Verwacht werd dat
in een hoog-instructieve context de proefpersonen meer aandacht zouden besteden
aan de informatiebehoeften van de lezer en
daarom meer overgespecificeerde uitdrukkingen zouden produceren. Die verwachting kwam inderdaad uit.
In het afsluitende hoofdstuk concludeert
Arts dat haar onderzoek steun heeft geleverd voor het ‘principe van verantwoordelijkheid op afstand’. De context van de taak
uitvoering beïnvloedt de mate van specificatie.Als schrijvers kunnen aannemen dat de
gebruikscontext van de lezer niet verschilt
van de eigen gebruikscontext, dan verwijzen ze volop naar die context, wat kan resul
teren in overgespecificeerde uitdrukkingen.
Als die aanname niet gerechtvaardigd is,
gehoorzamen schrijvers aan principes als de
accessiblity hierarchy en is er relatief weinig overspecificatie. Ook hangt de mate van
overspecificatie af van het gebruiksdoel van
de tekst: hoe meer er van afhangt, hoe speci
fieker de verwijzingen naar de objecten. De
les die uit deze onderzoeken te trekken valt
is dat de mate van specificiteit van talige
verwijzingen niet alleen wordt bepaald door
de inschattingen die de schrijver maakt over
de informatietoestand van de lezer, en dus
dat linguïstische regelmatigheden afhankelijk zijn van het genre waarin ze gevonden
worden.
Dat is in mijn ogen een belangrijke les.
Hij sluit aan bij Patricia Wright’s motto dat
goed tekstontwerp een kwestie van goed
audience design is. Arts is zeker niet de eer-

ste die die les trekt. Een van haar promotoren, Fons Maes, concludeerde iets soortgelijks naar aanleiding van het voorkomen
van nominale anaforen in beschikkingen
(Maes, 1991). En Schouten (1997) heeft
bestudeerd hoe indefiniete elementen, die
doorgaans nieuwe informatie uitdrukken en
om die reden in de meeste teksten aan het
einde van de zin staan, in fotobijschriften
zinsinitieel voorkomen. Wat Arts hier aan
toevoegt is dat zij op basis van een mix van
methodologieën en zowel in productie- als
receptietaken laat zien dat die wijsheid ook
opgaat voor instructieve teksten.
Dit is geen grensverleggend proefschrift.
Wel is het een heel degelijk werkstuk, dat
op heel toegankelijke en gestructureerde
wijze verslag doet van zorgvuldig opgezet
en uitgevoerd onderzoek. Arts heeft het
verschijnsel van overgespecificeerde informatie bestudeerd vanuit een helder theoretisch kader, wat de bestudering van de
verschijnselen op tilt naar een verklarend
niveau. Dat ze daarbij aansluiting zoekt bij
Clark’s werk over ‘taal in actie’ doet mij
buitengewoon sympathiek aan. Een andere
denkbare verbinding is die met Dan Slobin’s ideeën over ‘reading for understanding’
(Slobin, 2004), de aanname dat de rijkdom
van een mentale representatie van een tekst
onder andere afhangt van de categorieën
die voor de taal van die tekst relevant zijn.
Het boek levert een schat aan belangrijke
onderzoeksgegevens die een wezenlijke rol
kunnen spelen in de discussie over de relatie tussen taal en cognitie, die op dit moment zo in de belangstelling staat van cognitiewetenschap en taalkunde. Dat het boek
daar niet aan toe komt kan als een minpunt
opgevat worden: wat enigszins ontbreekt
in het boek is een beschouwing over de
reikwijdte van de bevindingen. Waarom
zou je op grond van schending van een
maxime eigenlijk vertraagde leesprocessen
verwachten? Het is de vraag of Grice met
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een dergelijke ‘proces’-interpretatie van
zijn maximes ingestemd zou hebben. En als
Arts een dergelijke procesinterpretatie van
de maximes wel aanneemt, waarom wordt
het uitblijven van verschillen in de verwerkingstijd van overgespecificeerde uitdrukkingen en minimale uitdrukkingen dan niet
als ondergraving van die aanname gezien?
Arts stelt dat in dat geval andere informatiebehoeftes dan de referentiële functie een rol
gaan spelen, waardoor er niet langer sprake is van schending van het maxime van
kwantiteit (p. 92). Maar de lezer vraagt zich
af in welke zin een overspecificatie die geen
schending is van het maxime van kwantiteit
nog een overspecificatie is. Hoe is de relatie
tussen referentiële functie van verwijzingen
en andere informatiebehoeften van de lezer? De discussie in het afsluitende hoofdstuk blijft naar mijn smaak te dicht bij de
onderzoeksresultaten steken.
Er vallen andere kritische opmerkingen
te maken. Zo vraag ik me af of de gegevens
in hoofdstuk 4 en 5 wel voldoende geanalyseerd zijn, aangezien er gemiddeld is per
proefpersoon per conditie. Omdat in sommige condities veel meer items zitten dan
in andere condities, kan zo’n analyse informatie negeren die in de data aanwezig is.
Een ander detailpunt is dat het aantal overgespecificeerde uitdrukkingen in de ‘same’
conditie in het productie-experiment dat
in hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd wordt
omschreven als pervasive. Beschouwing
van de tabel leert dat 66 % van de anaforen in die conditie minimaal gespecificeerd
was en 34 % overgespecificeerd. Dat lijkt
me wat weinig om ‘pervasive’ genoemd te
worden.
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Ondanks deze kritische kanttekeningen
is het totaal oordeel over dit proefschrift
zonder meer positief. Een aanrader voor
elke geïnteresseerde in tekst en tekstontwerp.
Wilbert Spooren
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Woordenlijst Nederlandse Taal (2005). Tielt:
Lannoo / Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN:
9012105900. Prijs: e 19,95
De reacties in de Nederlandse pers naar aanleiding van de nieuwe Woordenlijst (voortaan GB05 naast GB95) wekten de indruk
dat men ervan uitging dat het uitkomen van
een nieuwe lijst inhoudt dat de spelling is
veranderd. Dit idee is echter niet juist. In
1995 is afgesproken dat het GB elke tien
jaar vernieuwd zou worden, in samenwerking met de woordenboekenmakers, zodat
iedereen dezelfde spelling gebruikt. Het
zou dan gaan om het toevoegen en schrappen van woorden, het opnamebeleid (bijv.
minder samenstellingen) en het verbeteren
van fouten. Dat laatste mag ruim worden
opgevat: de toepassing van de bestaande
regels op het woordmateriaal kan verfijnd
worden. Aan de regels zelf mag alleen maar
iets worden veranderd als er een zeer algemene onvrede over bestaat en/of de regel
onuitvoerbaar blijkt te zijn. Het verbaast dus
niet dat de Ministers in het voorwoord stellen dat er slechts één regel veranderd is: de
paardebloem-uitzondering wordt geschrapt
en voortaan schrijven we dus volgens de
hoofdregel paardenbloem. De onvrede over
deze uitzondering was groot. Deze verandering is echter niet de enige. Daarnaast zijn
er nog vier regels (gedeeltelijk) geschrapt en
er is een regel toegevoegd.
De Spellingcommissie heeft zich behalve aan het principe dat er zo weinig moge-

lijk veranderd moet worden, zelf gecommitteerd aan drie andere principes (persoonlijke toelichting is de bron van deze
en sommige andere informatie): (1) zo veel
mogelijk aan elkaar schrijven, (2) zo weinig
mogelijk hoofdletters en (3) zo weinig mogelijk diakritische tekens en koppeltekens.
Deze principes dienen het gemak van de
schrijver. We schrijven echter om gelezen
te worden en de lezer kan baat hebben bij
spaties, koppeltekens en apostrofs: zij kunnen het woordbeeld gemakkelijker herkenbaar maken. De Spellingcommissie heeft
evenwel ten onrechte geen enkele aandacht
geschonken aan de perceptuele aspecten
van de spelling.
Ik zal eerst uit de talrijke aanpassingen
er acht kiezen die samenhangen met de toepassing van de regels op het woordmateriaal. Vier voorbeelden van duidelijke verbeteringen zijn: (1) predikatie wordt predicatie,
zoals medicatie, omdat alle woorddelen van
Latijnse herkomst hetzelfde geschreven
moeten worden; (2) gildenwezen wordt gildewezen want er bestaat een meervoud gildes;
(3) zwartwitfoto wordt zwart-witfoto, want in
samenstellingen met gelijkwaardige delen
wordt altijd een koppelteken geschreven;
(4) antarctisch wordt Antarctisch, want afleidingen van geografische namen krijgen een
hoofdletter.
Minder gelukkig ben ik met vier andere
voorbeelden: (5) Palmzondag wordt palmzondag, hoewel feestdagen een hoofdletter
krijgen; (6) postbankrekeninghouder wordt
Postbankrekeninghouder, omdat het principe
dat de namen van organisaties een hoofdletter krijgen en (dus ook?) de samenstellingen
ermee, zeer rigoureus wordt doorgevoerd;
(7) coëxistentie wordt co-existentie, hoewel
het geen samenstelling is; (8) sociaal-geografisch wordt sociaalgeografisch, want samenstellingen met ongelijkwaardige delen krijgen
normaliter geen koppelteken.
Natuurlijk past (5) in het streven hoofdlettergebruik terug te dringen en (8) in dat
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naar minder koppeltekens, maar (6) leidt
juist tot een wildgroei van hoofdletters
(Boekenweekgeschenkkoper!).
Van de vijf nieuwe of vernieuwde regels buiten de paardebloem-uitzondering
hebben er twee betrekking op het hoofdlettergebruik en drie op de plaatsing van het
koppelteken.
(I) De nieuwe regel is dat de namen van
volkeren een hoofdletter krijgen, ook als ze
niet afgeleid zijn van een geografische naam.
Dus voortaan schrijven we Kelt en Bantoe en
vervangt ‘Joden en Arabieren’ het onbevredigende ‘joden en Arabieren’. Merkwaardig is
dat we nog steeds zigeuner schrijven, want
dat zou geen volk zijn, maar een groep volkeren (Roma en Sinti). Datzelfde argument
geldt natuurlijk a fortiori voor Kelten en
Bantoes.
(II) De regel dat tijdperken met een
hoofdletter geschreven worden heeft men
geschrapt: Middeleeuwen, Pleistoceen en Carboon worden middeleeuwen, pleistoceen
en carboon. Het argument is dat de regel
niet consequent wordt toegepast (cf. bronstijd) en dat men het hoofdlettergebruik wil
verminderen. Inspectie van woordenboeken
en GB95 leert echter dat de geologische
tijdperken consequent met een hoofdletter geschreven worden. Dat had men toch
tenminste kunnen handhaven (zo weinig
mogelijk verandering!) of men had ervoor
kunnen kiezen de regel wel consequent toe
te passen.
(III) Samenstellingen met afkortingen
werden in GB95 geschreven met een koppelteken. In de praktijk gebeurt dat evenwel zelden als de afkorting ingeburgerd en
uitspreekbaar is: radarinstallatie, aidspatiënt.
De Spellingcommissie heeft ervoor gekozen
alle als woord uitspreekbare afkortingen als
gewoon woord te behandelen en dus geen
koppelteken te schrijven in de samenstellingen ermee: havoleerling. Ook in afleidingen
vervalt dan de apostrof: havoër. Het blijft
wel vwo-leerling en vwo’er. Hoewel sommige
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vormen wat vreemd ogen, lijkt deze oplossing mij hanteerbaar en bevredigend.
(IV) Het koppelteken vervalt in gevallen als Tweede-Kamerlid en Middellandse-Zeegebied. De gedachte is dat de hoofdletter
reeds aangeeft dat het adjectief betrekking
geeft op het eerste deel van het substantief.
Het enige nut van deze wijziging is dat de
naam van de Nederlandse Taalunie voortaan
geen spelfout meer bevat.
(V) In het GB95 werden bepaalde
Griekse en Latijnse voorvoegsels zoals adjunct, loco, pseudo, quasi en vice gevolgd door
een koppelteken: adjunct-directeur, loco-burgemeester, pseudo-koper, quasi-wetenschappelijk en
vice-premier. Die regel heeft men veranderd
door een groot aantal van die voorvoegsels
eruit te verwijderen. Van het hierboven gegeven rijtje blijft alleen adjunct gehandhaafd.
De reden is ook hier dat er verwarring zou
heersen door zeer inconsequente toepassing
van de regel. Uit de woordenboeken blijkt
echter dat loco in beroeps- en functieaanduidingen en vice, niet soms, maar altijd met
een koppelteken geschreven worden. Geen
koppelteken krijgen uiteraard vormen als
locomotor. Woorden met quasi en pseudo
als voorvoegsel komen in de woordenboeken nauwelijks voor (in woorden als peudoniem is pseudo geen voorvoegsel bij een
zelfstandig naamwoord). Dat spoort met
het feit dat het meestal ad-hoc-constructies zijn, zoals pseudo-graaf of quasi-artistiek.
Maar pseudo-graaf spreek je anders uit en je
stelt je er ook wat anders bij voor dan bij
pseudograaf. De Spellingcommissie had er
hier beter aan gedaan de regel preciezer te
formuleren in plaats van op onduidelijke
gronden een aantal voorvoegsels te schrappen en zodoende onnodige en ongewenste
vormen te creëren als locoburgemeester en vice
admiraal.
Concluderend kan ik stellen dat GB05
op een aantal punten een verbetering is ten
opzichte van GB95: de regels zijn consequenter toegepast, fouten zijn goeddeels
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verdwenen. Maar sommige consequenties
(Boekenweekgeschenkkoper) voeren te ver.
Van de zes veranderingen op regelniveau
zijn er drie te beschouwen als een verbetering: I, III en de schrapping van de paarde
bloem-uitzondering, waarbij wel kritiek te
leveren valt op de toepassing van I. De verandering van de regels II, IV en V is een
verslechtering. Vooral bij II en V valt op
dat de Spellingcommissie onvoldoende lijkt
te hebben gekeken naar de precieze feiten
en te snel en te simpel de knoop heeft doorgehakt in de verkeerde richting.
Waarschijnlijk is GB05 voor de schrijver wel
een vooruitgang ten opzichte van GB95,
maar voor de lezer een achteruitgang. En in
communicatie is de lezer koning.
Gerard Verhoeven
Flip G. Droste (2005), Over de oorsprong
van de taal of hoe wij sprekend mens geworden
zijn (Symbolae. Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series C, Vol.9). Universitaire Pers
Leuven. Prijs: € 17,- (125 pp.)
In deze aardige, toegankelijk geschreven publicatie zet professor Droste, emeritus hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap van
de Katholieke Universiteit Leuven, zijn originele visie uiteen over het ontstaan en de
ontwikkeling van taal. Zijn uitgangspunt is,
dat taal een uitdrukkingsvorm van logisch
denken is, en dat het logische denken, van
mensen én (bepaalde) dieren, op beoordeling
berust. De essentie van een “beoordeling” is,
dat er een eigenschap aan een verschijnsel
wordt toegekend. Dat wil zeggen, dat zo’n
verschijnsel niet enkel als zodanig wordt
waargenomen, maar als behorend tot een
categorie; een tijger, bijvoorbeeld, wordt “gezien” als een gevaarlijk dier, een konijn als
een potentieel lekker hapje.
Droste duidt dit (cognitieve) fenomeen
aan als “Incorporatie” (mét een hoofdlet-

ter) en beredeneert, dat Incorporatie ten
grondslag ligt aan alle talige vormen van informatieoverdracht: Taal werd “uitgevonden” om complexe mentale voorstellingen
(d.w.z. fenomeen + categorie) aan anderen
kenbaar te maken. Het grondpatroon van
verbale uitingen behelst volgens Droste een
directe reflectie van de complexe, incorporerende structuur van mentale representaties. In wezen, zo betoogt hij, gaat het bij
alle taaluitingen om “berichten (...) van het
type ((onderwerp)gezegde)” (p.105). Deze
structuur van concepten heeft enerzijds
“universele geldigheid,” maar anderzijds
zijn er specifieke stelsels van “vertaalregels”
nodig om zinnen in een natuurlijke taal te
vormen.
Waar het logische denken van dieren
eveneens bij de gratie van het vermogen
tot categoriale waarneming c.q. interpretatie bestaat, ligt het verschil tussen dierlijke
(“animale”) en menselijke communicatie in de omstandigheid, dat dieren voor
het kenbaar maken van “geïncorporeerde
voorstellingen” semiotisch gesproken uitsluitend over enkelvoudige tekens kunnen
beschikken. De waarschuwings“tekens” van
bijvoorbeeld merels hebben volgens Droste
wel een “classificerende” functie (“gevaar!”),
maar ontberen het aspect van de referentie,
omdat niet duidelijk wordt gemaakt wát of
wié er gevaar oplevert (p. 72). Dat impliceert,
dat de (praktische) betekeniswaarde van zulke “berichten” volledig contextafhankelijk
is, ook al dient – zo zij hier aangetekend
– ernstig rekening te worden gehouden met
de mogelijkheid, dat het in dit en dit soort
gevallen om instinctmatige, “pre-semiotische” stimuli gaat die al even instinctmatige
responsen (i.c. een vluchtreactie) oproepen,
zodat “betekenis” hier op z’n hoogst een
metaforisch begrip kan zijn. (Er komen in
de dierenwereld overigens ook tekens voor
die juist wél refereren, maar niét prediceren;
bepaalde alarm calls van onder meer apen en
prairiehonden indiceren namelijk de aard
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van het gevaar (bijvoorbeeld: slang, panter,
roofvogel), maar expliciteren niet, dat het
om iets gevaarlijks gaat.
Gegeven zijn (haar) tot ontwikkeling
gekomen vermogen tot verfijnde en gevarieerde articulatie – een evolutionary development die, evenals de toename van ons hersenvolume, het gevolg is van het ontstaan,
zo’n drie-en-een-half miljoen jaar geleden,
van de “rechte gang” van hominiden –,
heeft Homo sapiens (en H. neanderthalensis
in denkelijk veel geringere mate) het vermogen kunnen ontwikkelen om “meervoudige” c.q. complexe tekenreeksen (i.c.
uitingen in de vorm van zinnen) voort te
brengen (en te begrijpen), waarmee, met
Drostes termen, niet alleen “genoemd”
wordt, maar tevens “benoemd.” De tandem
noemen-plus-benoemen vormt, evolutionair
gezien, de uniek-menselijke specialisatie die
ten grondslag ligt aan al het mooie, verhevene en nuttige (en ook verschrikkelijke)
dat de mens in de lange loop des tijds heeft
weten voort te brengen.
Een element dat cruciaal in het geding
is voor een goed begrip van de evolutie
van de menselijke cognitie en de menselijke cultuur, is dat het bij “taaldenken” en
semiotisch gedrag op basis van complexetekengeving om “propositionele” vormen
gaat, waarin de incorporerende structuur
van het logische denken is afgebeeld, en
die, uit dien hoofde, zowel “waarheidsgevoelig” zijn alsook de mogelijkheid bieden
representatiedomeinen te exploreren die de
onmiddellijk gegeven perceptuele werkelijkheid ver te buiten en te boven gaan.
In dit uiterst beknopte bestek kan geen
recht worden gedaan aan de rijke inhoud
van Drostes kleine boekje, dat zonder meer
smakelijke kost vormt voor wie belang stelt
in het ontstaan en de evolutie van taal. In
vergelijking met veel andere auteurs die zich
met dit thema occuperen, is Drostes theorie
(“voorstel,” zegt hij zelf in de persoonlijke
noot aan het eind van het boek) weldadig
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eenvoudig en eenduidig, en is zijn betoog
ten faveure van zijn opvatting helder, duidelijk en to-the-point. Wellicht is het allemaal
wel een beetje té eenvoudig... Er worden
tal van interessante en relevante kwesties
aangesneden, maar ook heel veel belangrijke zaken niét (in een beschouwing over
de evolutie van wat dan ook mag een uiteenzetting over de survival value van die bepaalde adaptatie of specialisatie bijvoorbeeld
niet ontbreken). Ook treedt de schrijver
in discussie met een aantal spraakmakende
auteurs over taalevolutie, maar blijven de
denkbeelden en argumenten van (té veel)
andere gezaghebbende onderzoekers geheel buiten de beschouwing. Wat óók node
gemist wordt, naar mijn mening althans, is
een voldoende mate van oriëntatie op de
cognitiewetenschap en de evolutionaire
psychologie.
Wat daar ook van zij, Flip Drostes Over
de oorsprong van de taal is een inspirerend
boekje, dat in elk geval (ook) de verdienste
heeft, dat het een verfrissende relativering
biedt van al te ingewikkelde accounts van
hoe taal ontstond of zou hebben kúnnen
ontstaan.
Marcel Bax
Eemeren, F. van, P. Houtlosser en F.
Snoeck Henkemans (2005). Argumentatieve indicatoren in het Nederlands. Een pragmadialectische studie. Amsterdam: Rozenberg
Publishers. ISBN 9051705298. Prijs € 26,50
(296 pp.)
Het Amsterdamse NWO-project ‘Indicatoren van argumentatief taalgebruik’ is sinds
kort afgerond en heeft geresulteerd in een
mooie, dikke monografie. (Het boek is in
TvT 27 (2005), nr. 2 aangekondigd in een
artikel van de auteurs, waarin zij de theoretische en methodologische uitgangspunten die in de monografie zijn gehanteerd,
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hebben uiteengezet.) Het project maakte
deel uit van het onderzoeksthema ‘Characteristics in argumentative discourse’, dat tot
doel heeft inzicht te krijgen in stilistische
en andere talige kenmerken van argumentatief taalgebruik die van invloed zijn op
de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid.
Het indicatorenboek voldoet goed aan
deze doelstelling, doordat het de analysator
een overzicht biedt van talige middelen op
grond waarvan uitspraken in een discussie
als bepaalde discussiezetten kunnen worden
geïnterpreteerd. Een verwijzing naar deze
indicatoren geeft een betere verantwoording van de analyse van een argumentatieve tekst. Een compleet overzicht van alle
mogelijke middelen is niet nagestreefd, wel
een representatief beeld van woorden en
uitdrukkingen waarmee een bepaalde discussiezet gepaard kan gaan. Omdat op basis van de getoonde indicatoren niet steeds
automatisch kan worden geconcludeerd dat
sprake is van een bepaalde discussiezet, is
van alle indicatoren aangegeven aan welke
voorwaarden voldaan moet zijn willen ze
een bepaalde argumentatieve functie kunnen vervullen.
Uitgangspunt bij het bepalen van wat
nu precies de relevante discussiezetten zijn
die in een argumentatieve analyse moeten
worden opgespoord is het pragma-dialectisch ideaalmodel. Daarnaast wordt er, om
de mogelijke vervolgen op bepaalde discussiezetten te reconstrueren, gebruik gemaakt
van dialectische profielen, die geïnspireerd
zijn op de dialogische profielen van Walton
en Krabbe. Dialectische profielen maken
inzichtelijk hoe een uitwisseling van zetten in een bepaalde discussiefase kan verlopen en maken daardoor duidelijk welke
discussiezetten voor de analyse van belang
kunnen zijn. Als iemand een standpunt naar
voren brengt, zijn er bijvoorbeeld verschillende vervolgen mogelijk. Als zijn gesprekspartner hem uitdaagt om zijn standpunt te
verdedigen, kan hij de uitdaging aannemen

(einde van deze sequentie) of weigeren.
In het laatste geval kan de gesprekspartner
vragen waarom hij weigert, waarna er voor
de spreker weer twee mogelijkheden openstaan: zijn standpunt intrekken of een reden
geven waarom hij zijn standpunt niet hier
en nu gaat verdedigen. In het laatste geval
kan deze sequentie worden vervolgd met
een discussie over de redengeving van de
spreker.
Na een korte theoretische uiteenzetting
in hoofdstuk 2 over het pragma-dialectische ideaalmodel en dialectische dialoogprofielen, worden in de daaropvolgende
hoofdstukken indicatoren besproken van
de verschillende discussiefasen van een
kritische discussie. In hoofdstuk 3 gaat het
om de indicatoren van confrontatie. Deze
dienen om vast te kunnen stellen wat het
verschil van mening nu precies inhoudt
en om welk type verschil van mening het
gaat: ongemengd of gemengd. In hoofdstuk 4 worden indicatoren van de verdeling van de bewijslast besproken, waarmee
kan worden vastgesteld welke uitspraken
er in de discussie verdedigd moeten worden. Uitspraken die niet verdedigd hoeven
te worden, zijn uitspraken waarin een gemeenschappelijk uitgangspunt is verwoord
(openingsfase); de indicatoren daarvan worden besproken in hoofdstuk 5. Hoofdstuk
6 en 7 zijn gewijd aan de indicatoren van
de argumentatiefase, respectievelijk aan die
van argumentatieschema’s en die van de argumentatiestructuur. Hoofdstuk 8 heeft betrekking op de afsluitingsfase, met daarin de
indicatoren van de afsluiting van de discussie. In alle hoofdstukken worden de indicatoren volgens dezelfde werkwijze gepresenteerd: eerst worden de aanwijzingen in
de presentatie van discussiezetten gegeven,
vervolgens aanwijzingen die te vinden zijn
in de kritiek die door de antagonist op deze
zetten wordt gegeven, en ten slotte aanwijzingen in het vervolg dat een spreker aan
een eerdere zet geeft. De werking van de
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indicatoren wordt geïllustreerd met talloze
voorbeelden ontleend aan de praktijk (o.m.
uit de handelingen van de Tweede Kamer,
het internet en kranten en tijdschriften).
Argumentatieve indicatoren in het Nederlands maakt haar belofte meer dan waar door
een analysator heel systematisch inzicht te
geven in de uitspraken die van belang zijn
in een argumentatieve tekst en nauwkeurige aanwijzingen te verschaffen hoe deze
discussiezetten kunnen worden herkend.
Het boek is een must voor ieder die tekstanalyse doceert en voor elke docent die
zich in tekstanalyse wil bekwamen.
Henrike Jansen
Eemeren, F.H. van, & Houtlosser, P. (red.,
2005). Argumentation in practice. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins. ISBN 90 272
1882 X. Prijs € 125. (368 pp.)
‘Argumentation in practice’ brengt onder
redactie van Frans H. van Eemeren en Peter
Houtlosser een verzameling bijdragen bij
elkaar van hedendaags onderzoek naar argumentatie in de praktijk. Sinds de tweede
helft van de vorige eeuw heeft de argumentatietheorie zich tot een bloeiend, interdisciplinair en internationaal wetenschapsgebied ontwikkeld. In het begin, zo betogen
de redacteuren in hun voorwoord, lag de
nadruk op het bouwen van theorieën, benaderingswijzen en modellen. Vanaf de jaren 80 heeft die aandacht zich gedeeltelijk
verlegd naar de praktijk van argumentatie.
Hoe ziet argumentatie er in het dagelijkse
leven uit? Hoe kan de argumentatietheorie
een bijdrage leveren aan het analyseren van
het discours op het gebied van politiek, wetenschap en onderhandelingen?
In het eerste gedeelte van ‘Argumentation in practice’ wordt aandacht besteed aan
theoretische benaderingen in de argumentatieleer. Immers, om argumentatie in de
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praktijk te kunnen analyseren is een fundamentele basis onontbeerlijk. Die basis wordt
gelegd in bijdragen die zowel een breder
perspectief hebben – als die van Michael A.
Gilbert (hoofdstuk 3) over het belang van
het uitdrukken van emotie in argumentatie
en die van Ruth Amossy (hoofdstuk 6) over
de rol van argumentatie in discours – als in
bijdragen met een specifieker perspectief,
zoals dissociatie (M.A. van Rees in hoofdstuk 4) en premissen (Jean Goodwin in
hoofdstuk 7). Hieronder zal ik vijf bijdragen uit het tweede gedeelte van het boek
bespreken die daadwerkelijk argumentatie
in de praktijk analyseren.
In hoofdstuk 10 analyseert Marianne
Doury het gebruik van het woord ‘amalgame’ in Franse conversaties, kranten en televisiedebatten. Dit woord betekent letterlijk
‘mengelmoes’ of ‘samenraapsel’, maar blijkt
in de praktijk in verschillende gevallen te
worden gebruikt door mensen om de argumentatie van een ander als onredelijk te
bestempelen. Aan de hand van het gebruik
van dit woord ‘amalgame’, stelt Doury,
kunnen evaluatiecriteria worden geïdentificeerd. In de voorbeelden zie ze aanhaalt
laat ze duidelijk zien dat ‘amalgame’ een gemene deler lijkt te zijn voor het uitdrukken
van onredelijke argumentatie. Zo wordt
‘amalgame’ gebruikt om een onjuiste vergelijking tussen twee zaken aan te geven,
om de gesprekspartner te wijzen op diens
overhaaste generalisatie of om de ander op
een incorrect causaal verband te wijzen.
Deze analyse laat inderdaad zien wanneer
mensen vinden dat normen in het geding
zijn, maar wat die normen precies zijn, dat
blijft dan nog wel de vraag.
Een argument is altijd gericht op een
ontvanger, maar die is bij reclameuitingen
vaak afwezig. De ontvanger moet wel geïdentificeerd worden om overtuigend te
kunnen argumenteren. Aan de hand van
de pragmadialectiek proberen Albert Atkin en John E. Richardson (hoofdstuk 11)
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deze ontvanger te construeren. Er zijn vier
soorten gevallen: ontvangers kunnen ingesloten of uitgesloten zijn door de zender
en dit kan op impliciete of expliciete wijze
gebeuren. Het in/uitsluiten verloopt bijvoorbeeld door het aanspreken van de ontvangers (“Beste mannen van Nederland”;
expliciet ingesloten) of door de keuze van
het medium (een vrouwentijdschrift; mannen zijn dan impliciet uitgesloten). Omdat
reclamemakers zoveel mogelijk mensen
willen bereiken, wordt in een eerste stadium iedereen aangesproken. In de latere
stadia (bijvoorbeeld verderop in de advertentietekst) blijft uiteindelijk de belangrijkste ontvanger over.
In 2001 werd Timothy McVeigh veroordeeld vanwege een aanslag in 1995,
waarbij 168 mensen om het leven kwamen.
Nadat hij schuldig was bevonden werden
getuigenissen van 38 slachtoffers gebruikt
om de strafmaat (levenslang of de doodstraf) te bepalen. Janice Schuetz bespreekt
in hoofdstuk 13 dit relatief nieuwe genre
van ‘victim impact statements’ aan de hand
van deze casus. Het zien die statements eruit?
Welke thema’s komen aan bod en wat is de
toonzetting? Schuetz betoogt dat dit genre
zeer belangrijk is, omdat de impact van
deze getuigenverhalen letterlijk een kwestie is van leven of dood. Timothy McVeigh
kreeg namelijk geen levenslang, maar de
doodstraf.
In twee andere bijdragen worden teksten uit het verre verleden onderzocht. In
de Koreaanse dynastie van de 14e tot de
20e eeuw waren er officiële sprekers met
de koningen en het publiek. Deze sprekers

hadden een schakelfunctie in de publieke
opinie. Vanwege de absolute monarchie
kun je je afvragen hoe die sprekers redelijk
konden argumenteren met de koningen,
aangezien er ook nog sprake was van consensus. In hoofdstuk 19 gaat Um Hoon in
op de argumentatie tussen deze twee groepen op basis van een eeuwenoude tekst.
De officiële sprekers blijken hun onvrede
tegenover de koning te beargumenteren
door strategisch óf de koning óf de ideale
koning aan te spreken. Op die manier blijven statusverschillen intact en blijft de consensus behouden. In hoofdstuk 20 wordt
argumentatie wederom gebruikt bij oude
teksten. Jane McLeod en Hans V. Hansen
doen onderzoek naar de sollicitatiebrieven
van Franse drukkers uit decreten in de 17e
en 18e eeuw in Frankrijk. Er bleken vier
soorten argumenten naar voren te worden
gebracht door de sollicitanten: argumenten
over hun kwalificaties (onderwijs, training),
over hun karakter (loyaal), over hun familie
(drukker in de familie) of over getuigenissen
van anderen. Een analyse van verschillende
perioden in deze twee eeuwen laat zien dat
de diversiteit aan soorten argumenten per
solliciatiebrief is toegenomen en dat ook
het aantal aangedragen argumenten is gestegen. Aan de hand van dit soort gevarieerde
bijdragen laat ‘Argumentation in practice’
zien dat onderzoek naar argumentatie in de
praktijk springlevend is.
Jos Hornikx
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Uit de
tijdschriften

Leven Talen Tijdschrift, jrg. 6, nr. 2.
In het eerste artikel gaan Kees de Bot, Riet
Evers, Petey de Quay en Frans van der Slik,
naar aanleiding van een groot Europees vergelijkend onderzoek, in op de Engelse taalvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan
het einde van de onderbouw. Ze concluderen dat in Nederland de leraar Engels in vergelijking met andere landen tamelijk passief
is in het vernieuwen van het onderwijs en
dat er wat betreft de didactiek van het Engels werk aan de winkel is. Marion TillemaKortman doet verslag van een experiment
waarin de T2-specificiteit van het Centraal
Schriftelijk Eindexamen Engels voor vwo
wordt onderzocht. Ze concludeert dat de
examens Engels voor vwo niet optimaal T2specifiek zijn, maar dat het huidige examen
toch een geschikt toetsingsinstrument kan
zijn, mist aan enkele voorwaarden wordt
voldaan. Jannemieke van de Gein maakt
een microanalyse van brieven van een aantal leerlingen uit groep 8 om daarmee het
idee te illustreren dat het cumulatieve effect
van retorische zetten meer is dan de som
der delen. Esther Hafkenscheid en Yvette
Meinema exploreren de overeenkomsten
en verschillen tussen twee praktijkvoorbeelden van duo-reflectieopdrachten in het
vo en wo. Ze concluderen dat leerlingen
in het vo nog niet toe zijn aan academische schrijfopdrachten, maar dat het goed
mogelijk is om schrijfopdrachten te geven
die een voorbereiding op dat academisch
schrijven vormen.

Onze Taal jr. 74 nrs. 5, 6, 7/8.
In nummer 5 gaan Theo Janssen en Esther
Pascual na in welke behoefte de in opkomst
zijnde lange samenstellingen van een zin en
een woord voorzien. Ze concluderen dat
deze doe-het-zelfsamenstellingen perfect
lijken te passen bij de ‘hoogstpersoonlijke
eisen van moderne mensen’. Frans van Hartingsveld en Hans Matla gaan kort in op de
betekenis van taal voor schrijver en tekenaar Marten Toonder, die woorden vooral
belangrijk acht omdat ze bepaalde gevoelens oproepen. Toonder vindt ook dat geleerden die beweren dat je niet kan denken
zonder woorden het niet bij het recht eind
hebben. Jos Swanenberg bespreekt Nederlandse vlindernamen die in vergelijking met
namen van andere dieren getuigen van een
grote fantasie. Voor vlinders is vrijwel altijd
geput uit woorden die al in het Nederlands
bestonden. Vlindernamen bestaan veelal uit
samenstellingen waarvan het tweede deel
vlinder of mot is. Het eerste deel zegt vaak
iets over speciale eigenschappen van de
vlinder (de tijd waarin hij leeft, zijn kleur,
opmerkelijke lichaamsdelen). Andere benamingen zijn metaforisch en bestaan uit een
vergelijking met ander dieren (kleine vos)
of zelfs met menselijke personen (huismoeder). Helmer Schrik gaat na of de verguisde geautomatiseerde taaltoets van minister
Verdonk echt zo inadequaat is. De taaltoets
blijkt een globale inschatting van een taalniveau mogelijk te maken, maar kan daarmee
nog niet de scherpe grens trekken tussen het
verwachte eindoordeel: toegelaten of niet.
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Hans Hoeken maakt in een verkorte versie
van zijn oratie over overtuigende reclametaal duidelijk dat in reclameboodschappen
meer en meer verschillende retorische vormen worden gebruikt. Deze vormen zijn
functioneel omdat de verwerking van een
boodschap niet alleen kennis maar ook plezier kan opleveren.
In nummer 6 wandelt Riemer Reinsma
langs de Belgische taalgrens en doet verslag
van de etappe van Bellegem (West Vlaanderen) naar Kluisbergen (Oost-Vlaanderen).
Hij merkt niet erg veel van een taalstrijd
tussen gewone Walen en Vlamingen, maar
des te meer van animositeit tussen Waalse
en Vlaamse politici. Joke Linders schrijft
over de invloed van Annie M.G. Schmidt
op de Nederlandse taal. Vooral haar werk
voor kinderen heeft een grote betekenis
gehad voor het Nederlands. Joost Pollmann
bespreekt verschillende manieren waarop
striptekenaars geluiden weergeven in strips.
Dat kan door onomatopeeën, maar ook
door een bepaald lettertype te gebruiken,
bijvoorbeeld een ouderwets lettertype bij
iemand die op gedragen toon spreekt. Harald Baayen, Robert Schreuder en Kerstin
Mauth doen verslag van een onderzoek
naar de verbanden die dichters zien tussen
woorden. Beroemde Nederlandse dichters
en gewone mensen kregen in een experiment woordparen voorgelegd. Het resultaat
van deze proef is dat dichters meer betekenisverbanden tussen woorden zien dan nietdichters en ook meer de neiging hebben op
zoek te gaan naar die overeenkomsten. Ook
Marc van Oostendorp doet aan empirisch
onderzoek naar poëzie. Hij vraagt zich af
hoe het komt dat de overigens onbegrijpelijke gedichten van Lucebert zo mooi
klinken, vooral als men Lucebert zijn eigen
gedichten hoort voordragen. Uit Oostendorps computeranalyse blijkt dat Lucebert
de medeklinkers op een zeer consequente
wijze lang uitsprak.

Het dubbelnummer 7/8 wordt geopend
door Ewoud Sanders die ingaat op de mythe dat een woord pas écht bestaat als het in
de grote Van Dale is opgenomen, een kwestie die vooral onder scrabbelaars tot grote
onenigheid kan leiden. Sanders beschrijft
verschillende categorieën van woorden die
– overigens terecht – niet in de Van Dale terechtkomen: doorzichtige samenstellingen,
gelegenheidswoorden, oude woorden, dialectwoorden enzovoort. René Appel interviewt de Vlaamse columnist Hugo Camps.
Camps meent dat zijn proza niet gechargeerd
is, maar dat hij de werkelijkheid bewust uitvergroot. Hij ergert zich aan de clichés van
Vlaamse sportcommentatoren maar vooral
ook aan de manier waarop Mart Smeets
kan zeggen ‘Dat moge duidelijk zijn…’. De
Belgen zijn volgens Camps helemaal niet
taalvaardiger dan de Nederlanders, hoewel
de Nederlandse politici verschrikkelijk zijn.
Ludo Permentier bespreekt het nieuwe
Groene Boekje (waarvoor hij ook de leidraad schrijft) en verwacht geen tsunami
in het taallandschap. Rik Smits maakt zich
vrolijk over het Nederlandse gestuntel met
Franse menukaarten. Hans Hoeken en Lettica Hustinx gaan na wat de invloed is van
de schuldvraag op de overredingskracht van
fondsenverwervingsbrieven. Het blijkt dat
als lezers menen dat de hulpbehoeftigen
hun problemen aan zichzelf te wijten hebben, ze minder snel geneigd zijn om geld
te storten. Als de aandoening maar ernstig
genoeg is, zullen die lezers echter alsnog in
de buidel tasten.
Tekst[blad], jrg. 11, nr. 2.
Felix van de Laar vraagt algemeen secretaris
van de Taalunie, Linde van den Bosch in een
interview naar haar affiniteit met de Nederlandse spelling en het Groene Boekje. Van
den Bosch is buiten de overheid en het onderwijs voor een ontspannen omgang met
de spellingsregels, maar ze beseft ook dat
mensen graag een norm willen. De Taal339

Uit de tijdschriften

unie heeft daarom een taak te vervullen. Ze
denkt niet dat in het Groene Boekje de regels voor lange tijd kunnen worden vastgelegd. Rob Ruiter en Gerjo Kok behandelen
het in kringen van voorlichters levende idee
dat angstaanjagende mededelingen op producten gezond gedrag bevordert. Angstaanjagende voorlichting is vaak niet effectief
omdat daarin de nadruk wordt gelegd op de
ernstige gevolgen van riskant gedrag, terwijl
aanbevelingen over het vermijden van risico’s ontbreken. Als mensen niet weten hoe
ze de risico’s dienen te vermijden, zullen ze
de problemen eerder ontkennen en defensief reageren. De auteurs sluiten hun artikel af met een aantal op theorie en empirie
gestoelde richtlijnen voor angstaanjagende
voorlichting. Paul Gillaers doet verslag van
de oratie Overtuigende Taal gehouden op 25
februari 2005 door Hans Hoeken (zie Onze
Taal nr. 5 in dit overzicht). In de stijlrubriek
bekijkt Margreet Onrust het gebruik van de
term ‘fatsoenlijk’ in het beginselmanifest van
de PvdA. Joost Maas spreekt met illustrator
Esther Polak die het afgelopen decennium
de coverillustraties voor Tekst[blad] maakte
maar daar nu mee stopt. Zij is van mening
dat de tekst het beeld bepaalt: onze blik
wordt door de woorden gestuurd. Felix van
de Laar en Herman Vuijsje discussiëren in
een briefwisseling over een handleiding die
Vuijsje heeft geschreven voor discussies op
school over het proces tegen Mohammed
B. Coen Heldeweg prijst in een artikel het
blad Duizend Bommen dat al zes jaargangen
lang op geïnspireerde wijze informeert over
Kuifje. Judith Mulder heeft een onderhoud
met emeritus hoogleraar Leo Noordman, die
er ondermeer op wijst dat het toepassen van
leesbaarheidsformules slechts symptoombestrijding is. Geert Jacobs en Ilse Strobbe
signaleren de trend dat er steeds meer persberichten op het internet verschijnen en dat
door het internet het gebruik van persberichten in hoog tempo wijzigt. Aart Brouwer beoordeelt de tekst van de Europese
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grondwet en komt tot de conclusie dat als
we ons aan de letter van deze ‘onmogelijke
grondwet’ zouden vastklampen, collectieve
krankzinnigheid het gevolg is. Ron van Hogen behandelt verschillende soorten nominalisaties en hun toepassingsmogelijkheden,
in het bijzonder die van de HET-variant (het
eeuwige terugkeren van Litmanen).
Tekst[blad], jrg. 11, nr. 3.
Margot van Mulken spreekt naar aanleiding
van negatieve berichten over de effectiviteit
van de voorlichtingscampagne De kater komt
later met professor Hans Hoeken, die de
problemen rond voorlichting voor jongeren
erkent maar toch gematigd positief blijft.
Rijk Willemse constateert dat de elektronische nieuwsbrief een uitstekende aanvulling
op een website kan zijn mits aan een aantal
voorwaarden is voldaan. In de stijlrubriek
keert Margreet Onrust zich tegen het idee
dat korte zinnen altijd leesbaarder zijn dan
langere. Kortere zinnen leveren teksten op
met veel te weinig markeerders van samenhang. Bas Andeweg en Wim Blokzijl geven
adviezen over het vinden van (gratis) afbeeldingen op het internet ter verluchtiging van
teksten of presentaties. Fons Maes constateert na een vergelijking van Belgische en
Nederlandse belastingsformulieren dat het
Nederlandse formulier gebruiksvriendelijker is. In België moet men een formulier
met codes en hokjes invullen waardoor de
kans op fouten aanzienlijk wordt vergroot,
maar dat volgens Maes door de flagrante
gebruiksonvriendelijkheid mededogen en
begrip zal oproepen voor de ambtenaar die
het allemaal moet verwerken. Lezersonderzoeker Ron de Muijnck stelt in een vraaggesprek met Corien van Zweden dat lezersonderzoek vooral een commercieel belang
dient, maar dat journalisten en redactieleden er ook hun voordeel mee kunnen doen.
Een vragenformulier moet volgens hem
ruimte bevatten waarop mensen hun hart
kunnen luchten. Thea van der Geest en Ar-
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jan Wagenmans bespreken hun onderzoek
naar de toegankelijkheid van websites voor
blinden, slechtzienden of mensen met een
ander soort functiebeperking. De techniek
maakt een grote toegankelijkheid mogelijk, maar daar moeten de samenstellers van
websites wel rekening mee houden. Echte
toegankelijkheid kan alleen worden bereikt
als de tekstschrijvers nauw samenwerken
met de bouwers en grafisch ontwerpers van
sites. Margot van Mulken gaat in op het
inzetten van lichtkranten bij evenementen
in Nijmegen. Twee betrokken deskundigen
zijn zeer enthousiast over deze manier van
informatievoorziening aan grote groepen.
Cateleijn van Rheenen en Dirk de Natris
doen verslag van hun onderzoek naar de
afhandeling van vragen en klachten via email bij elektronicaketens. Ze willen weten
in hoeverre het beoordelingsinstrument
bruikbaar is om het succes van de e-mail
te controleren. Hun checklist blijkt een
goede beoordeling mogelijk te maken. Peter van den Boom en Leo Kop spraken met
de woordvoerders van negen gemeentelijke
communicatieafdelingen over de veranderingen die de gemeentelijke organisaties
moeten ondergaan en de rol van de communicatieafdelingen daarbij. Judith Mulder
doet tot slot verslag van de jaarlijkse conferentie die de Studiekring voor technische
informatie en communicatie (stic) in juni
2005 organiseerde. Dit jaar was het onderwerp technische communicatie en emotie.
Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, jrg.
33, nr. 2
Dit themanummer bevat geselecteerde onderzoekspresentaties op het jaarlijkse congres van Nederlandse en Vlaamse communicatiewetenschappers. Bart van den Hooff
en Saskia Schipper openen de reeks met een
onderzoek naar de invloed die de mate van
competiviteit van een organisatiecultuur
op kennisdeling heeft. In een competitieve
cultuur is de individuele performance van

medewerkers het primaire criterium voor
beoordeling en beloning. De empirische
data wijzen uit dat competiviteit een negatieve invloed op de kennisdeling binnen
een organisatie heeft. Femke Straatsma is
aan de hand van een corpusonderzoek nagegaan wat de belangrijkste typografische
vormgevingskenmerken zijn van de kop,
bodytekst en pay-off in advertenties met
een emotionele of rationele strategie. Rationele advertenties blijken vaker een typografische markeringen te vertonen. Dat
komt doordat in rationele advertenties aan
tekst meer relevantie wordt toegekend en
doordat er in rationele advertenties beduidend meer tekst voorkomt zodat ook meer
typografische markering nodig is. Steven
Eggermont rapporteert over onderzoek
naar de invloed van televisiekijken op wat
adolescenten denken over en verwachten
van seksualiteit en romantische relaties. Het
onderzoek bestaat uit een cross-sectionele
survey bij ruim 2000 12- en 15-jarigen.
Het onderzoek bevestigt dat seksgerelateerde ‘televisie-effecten’ ook in de jonge
adolescentie kunnen voorkomen. Tot de
vele conclusies van dit onderzoek behoort
de veronderstelling dat televisie adolescenten een kader verschaft waarmee ze seksuele gevoelens en situaties evalueren. Elly
Konijn en Ellemiek Etman doen eveneens
onderzoek naar televisiekijkende adolescenten: hoe verhouden de vriendschappen
van adolescenten zich tot de informatie
die in televisiesoaps wordt weergegeven
over vriendschapsrelaties. De resultaten van
een survey wijzen uit dat zowel de waargenomen realiteit van vriendschappen van
soappersonages als de emotionele betrokkenheid bij de (vriendschappen van) personages een effect hebben op de informatiewaarde ervan voor vriendschappen van de
adolescenten zelf. Margôt Kuttschreuter, Jan
Gutteling en Mark Horst beschrijven hun
onderzoek naar de rol van risicoperceptie
en het vertrouwen op de intentie van de
341
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burgers om gedigitaliseerde dienstverlening
te accepteren. De intentie van de burger om
gebruik te maken van gedigitaliseerde overheidsdiensten blijkt vooral af te hangen van
de vraag of de burger digitale dienstverlening in het algemeen nuttig vindt. Bas van
der Putte, Marco Yzer, Suzanne Brunsting
en Marc Willemsen doen onderzoek naar
de sociale invloeden op het stoppen met
roken. Het heeft de meeste invloed als iemand tegen een roker zegt dat deze moet
stoppen. De onderzoekers adviseren voorlichters dan ook in gezondheidscampagnes
de nadruk te leggen op de interactie tussen rokers en niet-rokers. Marcel Pieterse
en Mirjam Galetzka doen onderzoek naar
prijspartionering, de verkoopstrategie waarbij prijzen worden opgedeeld in meerdere
delen. De consument kan de totaalprijs van
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het product berekenen door bij de basisprijs
alle toeslagen op te tellen. De resultaten laten zien dat prijspartionering een gunstig
effect hebben. Dat effect blijkt des te sterker
bij een lage basisprijs. Eva van Reijmersdal, Peter Neijens en Edith Smit voerden
een survey en een experiment uit om de
effecten van herhaalde blootstelling aan televieplacements (het tonen van een bepaald
product in een televisieprogramma) op het
imago van de geplaatste merken. Het blijkt
dat het imago van een merk dat voorkwam
in het televisieprogramma ging lijken op
het imago van dat programma. Daarnaast
vonden de onderzoekers dat merkherkenning en merkimago niet met elkaar samenhangen.
Bart Garssen

Nieuws uit het
vakgebied

Promoties
Op 10 november j.l. vond aan de Rijksuniversiteit Groningen de promotie plaats van
de heer Sible Andringa. Deze verdedigde
het proefschrift Form-focused instruction and
the development of second language proficiency,
waarin hij verslag doet van zijn onderzoek
naar de rol van bewuste kennis van de grammatica van een tweede taal bij de ontwikkeling van tweede-taalvaardigheid. Andringa
beargumenteert dat er theoretisch gezien
geen reden is om aan te nemen dat die kennis een zinvolle bijdrage levert aan taalvaardigheidsontwikkeling en laat zien dat voor
die opvatting ook geen empirische evidentie te leveren valt. Als promotor trad prof.
dr. C. M. de Glopper op en als co-promotor
mevrouw dr. H.I. Hacquebord.
Aan dezelfde universiteit werd op 1
december j.l. de dissertatie Taal telt! Een
onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en
tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs verdedigd. In dit proefschrift toont
mevrouw Joanneke Prenger, projectleider
Voortgezet Onderwijs bij het Expertisecentrum Taal, Onderwijs en Communicatie
van de RUG, aan dat taalzwakke leerlingen
zowel problemen hebben bij het begrijpen
van de tekst van wiskundeopgaven als bij de
formulering van antwoorden. Als promotor
resp. co-promotor traden prof. dr. C. M. de
Glopper en mevrouw dr. H.I. Hacquebord
op. Exemplaren van het proefschrift kunnen
besteld worden via www.etoc.nl.

Scriptieprijs
Op 3 november j.l. werd de Wolters-Noordhoff Academieprijs 2005 uitgereikt aan de
heer Jord Schaap, alumnus van de RUG,
voor zijn doctoraalscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen, waarin
onderzocht wordt hoe de thema’s “jodenvervolging” en “vernieuwing” aan de orde
komen in koningin Wilhelmina’s befaamde
radiotoespraken tijdens WO II. In Het recht
om te waarschuwen wordt aan de hand van
een communicatiekundige analyse van deze
toespraken uiteengezet dat Wilhelmina zich
al vroeg bewust was van de waarde van het
massamedium radio, en dat haar toespraken
voor een belangrijk deel in functie stonden van het bepalen van de agenda ter zake
van de ontwikkelingen in het naoorlogse
Nederland. Tijdens zijn onderzoek kwam
Schaap tot opmerkelijke inzichten aangaande onze “oorlogskoningin” die soms op
gespannen voet staan met de bevindingen
van prof. Fasseur, Wilhelmina’s “officiële”
biograaf. De scriptie wordt door WoltersNoordhoff in boekvorm uitgebracht.
Landelijk Expertnetwerk Communi
catieve Vaardigheden
Op 20 januari j.l. vond aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen de eerste expert
meeting ter zake van het onderwijs in communicatieve vaardigheden aan de Nederlandse universiteiten plaats, georganiseerd
door het Expertisecentrum Taal, Onderwijs
en Communicatie van de RUG. Het doel
van die bijeenkomst was de mogelijkheden
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te verkennen voor een (informeel) netwerk
voor wie zich bezig houdt met (de professionalisering van) het academische onderwijs in communicatieve vaardigheden. Op
grond van de uitwisseling van informatie
werd een rapport uitgebracht, raadpleegbaar
via http://www.rug.nl/noordster/nieuwsenactiviteiten/rapportage. Op 31 oktober
j.l. organiseerde de leerstoelgroep Educatie
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en Competentiestudies van de WUR een
tweede bijeenkomst, bij gelegenheid waarvan het Landelijk Expertnetwerk Communicatieve Vaardigheden werd opgericht.
In het voorjaar van 2006 organiseert het
IVLOS van de RU de derde samenkomst.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden
via het adres Anouk.Brack@wur.nl

Inhoudsoverzicht
Tijdschrift voor Taalbeheersing 2005
Jaargang 27

Artikelen
Andeweg, Bas en Jaap de Jong
De anekdote als stijlmiddel in toespraakinleidingen. Advisering, sprekerspraktijk en effectiviteit
van een veelzijdig stijlmiddel 172-197
Arts, Anja
Overspecificatie in instuctieve teksten 261-277
Eemeren, Frans H. van, Peter Houtlosser en A. Francisca Snoeck Henkemans
Dialectische profielen en indicatoren van argumentatieve zetten 126-138
Hendriks, Berna, Marianne Starren, Hans Hoeken, Corine van den Brandt,
Ulrike Nederstigt en Rob le Pair
	Stijl, cultuur en overtuigingskracht. De invloed van culturele stijlverschillen op de
overtuigingskracht van een fondswervingsbrief 230-244
Hornikx, Jos en Hans Hoeken
Is expertevidentie overtuigender in Frankrijk dan in Nederland? 42-57
Jansen, Frank en Daniël Janssen
U en je in Postbus 51-folders 214-229
Koole, Tom en Marjon Waller
De vraag na het antwoord. Herstelwerk in nieuwsinterviews 89-105
Meuffels, Bert en Huub van den Bergh
De ene tekst is de andere niet.The language-as-a-fixed-effect fallacy revisited: methodologische
implicaties 106-125
Onrust, Margreet
Vermijd de naamwoordstijl! Over stijladviezen en retorica 198-213
Ouden, Hanny den
	Van tekst naar spraak. De prosodische realisering van globale en locale
structuuraspecten 278-298
Pit, Mirna
Subjectiviteit en causale connectieven 24-41
Schoot, Mirjam van der en Harrie Mazeland
Probleembeschrijvingen in werkbesprekingen 1-23
345

Inhoudsoverzicht tijdschrift voor Taalbeheersing 2005 Jaargang 27

Snoeck Henkemans, Francisca
Strategisch manoeuvreren met metonymie 245-256
Snoeck Henkemans, Francisca en Frans van Eemeren
Stijl en overtuigingskracht.Ter inleiding 169-171
Wenzel,Veronika
Wie tutoyeert God? Aanspreekconventies in de moderne bijbelvertalingen 299-314

Bibliografie
Bilal, Amjarso
Bibliografie Argumentatietheorie 2004 315

Oraties
Hoeken, Hans
Overtuigende taal 139-150
Sanders, Ted
Tekst doordenken.Taalbeheersing als de studie van taalgebruik en tekstkwaliteit 58-74

Boekbeoordelingen
Jansen, Carel
Rob Klaasen. Voorlichtingskundig ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51-campagnes 		
257-260
Mazeland, Harrie
Jan Renkema. Introduction to discourse studies 151-153
Schilperoord, Joost
Hanny den Ouden. Prosodic realizations of text structure 75-79
Spooren, Wilbert
Anja Arts. Overspecification in instructive texts 327-330
Ummelen Nicole
Joyce Karreman. Use and effect of declarative information in user instructions 153-161

Signaleringen 80-82, 162-164, 331-337
Uit de tijdschriften 83-86, 165-167, 338-342
Nieuws uit het vakgebied 87-88, 168, 343-344

346

Medewerkers aan dit nummer
B. Amjarso, assistent in opleiding, leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie
en retorica, UvA, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam
A. Arts, universitair docent Bedrijfscommunicatie & Digitale Media, Faculteit
Communicatie en Cultuur, UvT, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
M.M.H. Bax, senior onderzoeker Center for Language and Cognition Groningen, RUG,
Postbus 716, 9700 AS Groningen.
J. Hornikx, junior onderzoeker afdeling Bedrijfscommunicatie, Centre for Language
Studies, RU, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen
H. Jansen, Universitair docent Taalbeheersing, Opleiding Nederlandse taal en cultuur,
UL, Postbus 9515, 2300 RA Leiden
H. den Ouden, universitair docent afdeling Nederlands/Taalbeheersing UU, Trans 10,
3512 JK Utrecht
W. Spooren, hoogleraar Taalbeheersing, afdeling Taal en Communicatie, VU, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
G. Verhoeven, adviseur en trainer op het gebied van taal en communicatie, Laan van
Meerdervoort 339, 2563 AN Den Haag
V. Wenzel, universitair docent Nederlandse taalkunde, vakgroep Nederlandse taal en
letteren, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Haus der Niederlände, Alter Steinweg
6/7, D-48143 Münster

347

