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Mijnheer de rector magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

De eerste Utrechtse leerstoelhouder Nederlandse Taalbeheersing,
Drop, was van oorsprong letterkundige. Zijn inzet voor de taalbe-
heersing was geworteld in liefde voor de taal en literaire uitingen
ervan. Drop was geïnteresseerd in tekstanalyse en paste die ook toe
op poëzie.1 Daarom, en omdat de leerstoel Taalbeheersing deel uit-
maakt van de brede opleiding Nederlandse taal en cultuur, wil ik
deze rede beginnen met een fragment van een poëtische, canonieke
tekst uit de Nederlandse cultuur, die op indrukwekkende wijze illu-
streert wat tekstkwaliteit kan inhouden. 

(1) Zwarte Dino, jij wou Nina
Die met Rocco was verloofd
En toen Rocco werd gevonden
Werd jouw onschuld niet geloofd.
(Brandend Zand, J. Hoes, 1962)

Mogelijk komt deze tekst uit een andere canon dan u verwachtte.
Niettemin is het een excellent voorbeeld van efficiënt en effectief
taalgebruik. Er staat geen woord teveel en ondanks de complexiteit
van de gebeurtenissen is de samenhang ons glashelder.2 Ook de vol-
gende tekst vertoont uiterlijke gelijkenis met een gedicht. 

(2) 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. 

Door de korte zinnen, die elk op een nieuwe regel beginnen, ont-
staat weliswaar een poëtisch tekstbeeld, maar het gaat om een tekst
uit een schoolboek voor leerlingen van het voorbereidend middel-
baar beroepsonderwijs (vmbo). Hij bestaat uit grammaticaal correcte
en goed gespelde zinnen, voor veel taalgebruikers de belangrijkste
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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. Dit type problemen willen taal-
beheersers 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 bren-
gen 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. 

1. De studie van taalgebruik en tekstkwaliteit 
1.1. Twee vragen
In de taalbeheersing stellen we ons steeds twee doelen: taalgebruik
verklaren en tekstkwaliteit optimaliseren.  Die doelen kunnen we
formuleren als vragen. De eerste vraag is: hoe werkt taal als commu-
nicatiemiddel? Dat is de theoretische vraag naar de wijze waarop taal
in het gebruik functioneert. Hoe doen wij dat als taalgebruikers, tek-
sten schrijven die anderen – met meer of minder moeite –  begrij-
pen, 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 functio-
neert, 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
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als dat nodig is. En dat verbeteren van communicatie is gebaseerd op
wetenschappelijk inzichten in de wijze waarop taalgebruik in com-
municatie verloopt. 

Het onderzoeksprogramma van de Utrechtse Taalbeheersing kan
schematisch worden weergegeven als een netwerk van subdiscipli-
naire projecten.

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 richt-
lijnen en adviezen voor tekstontwerp of document design ontwik-
keld. 

1.2. Eén tekstfenomeen
Vandaag wil ik de potentie van dit onderzoeksprogramma illustreren
aan de hand van één centraal tekstfenomeen: de wijze waarop taalge-
bruikers 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.
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Wat bedoel ik met samenhang? Taalgebruikers communiceren door
middel van gesproken en geschreven teksten, die bestaan uit mini-
maal twee uitingen3, zoals in voorbeeld (3). Kenmerkend voor tekst
is de samenhang tussen die uitingen. 

(3) Greenpeace heeft in het Zuidduitse 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 voorbeeld (3) is geen enkel expli-
ciet linguïstisch kenmerk dat erop wijst dat de segmenten moeten
worden verbonden; toch zal iedere taalgebruiker ze als coherente
tekst ervaren (Sanders & Spooren, 2005), bijvoorbeeld op grond van
de referentiële coherentie die wordt geconstrueerd tussen demonstr-
anten 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 pro-
ject). 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 coherentie-mechanismen 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
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discourse analyse. De samenhang in gesprekken komt deels tot
stand op grond van het zogenaamde beurtwisselingsmechanisme
(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Dat zorgt ervoor dat gespreks-
partners niet voortdurend door elkaar spreken maar werkelijk inter-
actie hebben. Onze helaas veel te vroeg overleden collega Hanneke
Houtkoop-Steenstra heeft meermalen 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
zogenaamde survey-interview. Dat is een taalgebruikssituatie die u
ongetwijfeld kent. Wie ’s avonds om een uur of zes gebeld wordt en
een wildvreemde mevrouw of mijnheer aan de telefoon krijgt die van
alles wil weten, is hoogstwaarschijnlijk respondent in een survey-
interview.

Een mooie casus van 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
interview-regels kunnen botsen met de regels van de alledaagse con-
versatie. 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: 

(4a) (fragment uit een survey-interview)
I we need to select one adult to speak within your household (...)

.hhh how many MEN eighteen or older live in your household
R uh:: TWO
I 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? 

R =uh well it have to be me cause my roommate’s currently in 
haiti. 

I hhh oh K(H)AY-
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R =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 huis-
genoot 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 inter-
preteren als een ontkennend antwoord. Hoewel de interviewer nu
weet dat hier alleen twee mannen wonen, stelt ze de volgende vraag. 

(4b) (vervolg fragment uit een survey-interview)
I oh kay a:::nd FIRST how many persons live in your household 

counting all adults AND children and yourself 
(0.5)

R two
I two

Hier houdt de interviewer zich aan de regels voor het gestandaardi-
seerd interview, maar overtreedt ze de conversationele regels, in dit
geval het Griceaanse maxime van kwantiteit. De respondent had al
verteld dat de andere persoon zijn kamergenoot was, dus niet een
familielid, partner of kind. Onmiddellijk hierna volgt deze vraag:

(4c) (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

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
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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 verkla-
ring. 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 antwoor-
den, 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 tref-
woorden, in plaats van ze hardop te laten voorlezen van het scherm
(Houtkoop & Van den Bergh, 2000). Onderzoek naar survey-inter-
views is daarmee een voorbeeld van taalgebruiksanalyse die van
rechtstreeks belang is voor de optimalisering van tekstkwaliteit. In het
domein van de discourse analyse zijn er meer voorbeelden te geven
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van grondig bestudeerde taalgebruiksprocessen die dergelijke inzich-
ten opleveren, zoals het onderzoek naar interactie in de multi-cultu-
rele 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 interac-
tie 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 onder-
zoek wordt gedaan naar formuleringseffecten. Zo blijkt het gebruik
van sturende werkwoorden als verbieden en toelaten in vragen de ant-
woorden te beïnvloeden (Holleman, 2000). In vervolgonderzoek
wordt steeds meer gebruik maakt van psycholinguïstische methoden
van taalverwerking om na te gaan hoe dergelijke interpretatieproces-
sen precies verlopen (Holleman, 2004).

3. Samenhang in tekst: Coherentie 
De tweede illustratie van het taalbeheersingsonderzoekprogramma
betreft onderzoek naar de samenhang die ontstaat doordat taalgebrui-
kers betekenisrelaties tussen tekstdelen leggen, de zogenaamde cohe-
rentie-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 verbindings-
woorden die de relaties expliciet maken: connectieven zoals en, toen,
want en maar.

De systematiek achter het gebruik van dergelijke connectieven staat
centraal in het tekstlinguïstisch onderzoek.  Kinderen die taal leren,
moeten leren teksten te bouwen met dergelijke coherentie-relaties.
Hierna volgen enkele voorbeelden4 uit kindertaal: de positief-addi-
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tieve relaties Opsomming (5) en Temporele sequentie (6), de positieve
causale Reden-relatie (7) en de negatief-additieve Tegenstelling (8).

(5) Ouder: “Nou rijdt ’ie.”
Peter (2 jaar, 3 maanden): “En nou gaat ’ie in het schuur.”

(6) Sarah (3 jaar): “… macaroni gegeten … en toen gingen we naar 
bed.”

(7) Daan (2 jaar, 10 maanden): “Papa, geef jij even die schop want ik
ben hier nog niet klaar.”

(8) 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, 2004a) hebben we onderzocht in welke volgorde kinderen
relaties en de bijbehorende connectieven verwerven. Daaruit blijkt
dat de verwervingsvolgorde ruwweg de bovenvermelde is: 

(9) 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 ver-
worven dan negatieve relaties en additieve relaties eerder dan 
causale.5

Het systeem van Nederlandse connectieven kent echter meer dimen-
sies dan Polariteit en Causaliteit. Connectieven zijn ook te onder-
scheiden naar de conceptuele relatietypen die ze uitdrukken: objec-
tieve 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 de cognitief-lin-
guïstische gedachte dat het gebruik van een bepaald connectief een
daad is van categorisering langs de dimensie Subjectiviteit. Met
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andere woorden: de mate van subjectiviteit zegt iets over de wijze
waarop taalgebruikers de relaties die ze willen uitdrukken, conceptu-
aliseren. 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 (10). 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 uit-
drukken en die mogelijkheid biedt (10a). Maar daardoor is onmogelijk
in gevallen als (10b), waarin daarom een volitionele relatie kan uit-
drukken, en in (10c) waarin dus een sterk subjectieve conclusie-relatie
uitdrukt. 

(10) (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.

Gebruiken sprekers dus, dan drukken zij subjectieve relaties uit,
waarin ze meer verantwoordelijkheid nemen voor de causale relatie
dan wanneer zij met daardoor een typische inhoudelijke relatie uit-
drukken. En het lijkt erop dat we ruwweg hetzelfde kunnen bewe-
ren voor de complementaire achterwaarts causale relaties die worden

Figuur 2a: Karakterisering van drie voorwaarts causale connectieven

Objectief                                 Subjectief

daardoor              daarom               dus
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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 (11) en figuur 2b. 

(11) (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. 

Categoriserend onderzoek als dit wordt gecontinueerd in de richting
van een algemene linguïstische theorie over subjectiviteit (Pander
Maat, 2003; Verhagen, 2005) en causaliteit (Stukker & Sanders 2002).
Hierbij zijn ook relaties met andere linguïstische niveaus relevant,
zoals met syntaxis (Evers-Vermeul, 2005) en semantiek (Stukker,
2005). 

Een andere uitbreiding is die naar discourse analyse. De cogni-
tieve 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 beschik-
baarheid 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, 2004b; zie ook
Huiskes, in voorbereiding).  

Figuur 2b: Karakterisering van drie achterwaarts causale connectieven

Objectief                                 Subjectief

doordat                 omdat                 want
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Vervolgens ligt de vraag naar de cognitieve processen achter de
coherentierelaties en connectieven voor de hand. In een tekstfrag-
ment als (12), gebaseerd op een populair-wetenschappelijk artikel,
moeten lezers een causaal verband afleiden tussen de zinnen, anders
hebben ze de tekst niet begrepen. 

(12) […] 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 invloed op tekstbe-
grip achteraf? In antwoord op die vraag vergeleken we in een expe-
rimenteel onderzoek het tekstbegrip van twee identieke tekstversies,
die alleen verschilden in de daarom in dit voorbeeld uit Degand &
Sanders (2002).

(12)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 informa-
tie beter wordt begrepen: lezers kunnen na afloop tekstbegripvragen
beter beantwoorden (Degand et al., 1999; Degand & Sanders, 2002). 

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 infor-
matie gemakkelijker integreren; dat kost minder moeite en dus min-
der leestijd (Cozijn, Noordman & Vonk, 2003).6 Daarnaast laat recent
leestijd- en oogbewegingsonderzoek (Cozijn et al., 2003; Mulder &
Sanders, 2004) zien dat lezers van een expliciete versie tegen het
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einde van de zin juist wat méér verwerkingstijd besteden: lezers con-
troleren 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 taalbeheersingsonderzoek. We weten hoe coheren-
tie-principes werken en we kunnen verklaren waarom de ene tekst-
versie beter wordt begrepen dan de andere: de linguïstische marke-
ring 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 expli-
ciet 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 lezerskennis: leken beantwoorden tekstbe-
gripvragen 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 samen-
werking van cognitieve deelprocessen van taalverwerking: Is wereld-
kennis on-line van invloed op de linguïstische systemen van interpre-
tatie? Aan de beantwoording van dergelijke vragen werken we samen
met Pim Mak (vgl. ook de thematiek in Mak, Vonk & Schrieffers,
2004)en met Frank Wijnen (Versteeg et al., 2004; Villalta, Wijnen &
Sanders, 2002). 

Behalve generaliseerbaarheid over lezers, is ook de vraag naar
generaliseerbaarheid over teksttypen van groot belang. De taalbe-
heersing 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 cohe-
rentie-signalen op begrip en waardering, noch op overtuigingskracht.
Hoe komt dat? Hebben de coherentiemarkeringen bij overtuigen een
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andere functie of slechts een ander effect? Bij de beantwoording van
deze vragen zullen ook inzichten uit de argumentatie- en persuasie-
theorie 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-tek-
sten als voorbeeld (2) uit de inleiding. Enige jaren geleden gaf
Stichting Lezen, die tot doel heeft het lezen onder jongeren te stimu-
leren, de opdracht tot onderzoek naar de tekstkwaliteit van vmbo-
studieboeken (Land, Sanders, Lentz & Van den Bergh, 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 argu-
menten, zoals het feit dat korte en eenvoudige zinnen minder belas-
tend zijn voor het werkgeheugen. Maar bij extreme toepassing van
dat advies wordt het moeilijk om de zinnen nog tot een tekst te sme-
den: 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 twee versies aan vmbo-ers voorgelegd, een
im-pliciete versie (13) en een expliciete versie (14). 

(13) 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.
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(14) 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 impli-
ciete staccato-achtige tekst. Er is dus geen reden voor het gebruik van
al te simplistische tekstopbouw op het vmbo; het is beter de leerlin-
gen teksten voor te schotelen die hen helpen samenhang af te leiden.
Het is verheugend dat Stichting Lezen én UiL OTS het mogelijk heb-
ben gemaakt dit onderzoek voort te zetten in het promotie-project
van Jentine Land, die zich nu ook kan gaan bezig houden met de rol
van coherentie en identificatie in narratieve teksten voor vmbo-
lezers. 

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 proces-
sen 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 taalbeheersingsonder-
zoek een hechte relatie gelegd tussen communicatieproblemen en
inzicht in taalgebruik enerzijds en criteria voor tekstkwaliteit ander-
zijds. 

Een taalbeheersingsomgeving waarin zulke tekstkwaliteitsvragen cru-
ciaal 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 ken-
merken als handschrift en spelling dan op wezenlijke kenmerken als
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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 universiteit
hebben we bij werkstukken de regel: “Meer dan drie spelfouten?
Niet verder corrigeren.”  En toch zijn problemen met tekstorganisa-
tie nóg erger dan spelfouten. Een tekst die slecht wordt gevonden
vanwege de spelfouten, is geen slechte tekst omdat hij lastig te begrij-
pen is en daardoor communicatie-problemen veroorzaakt. 

Weliswaar kan de uitstraling van een spelfout op de geloofwaar-
digheid van de schrijver groot 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 wor-
den 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 structuurpro-
blemen tijdens het schrijfproces te weinig aandacht konden besteden
aan spelling. 

Ik pleit er hier graag 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 ade-
quaat 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)7. Ten slotte blijkt ook bij zeer ervaren taalge-
bruikers 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
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te zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een schrijfopdracht te ont-
wikkelen die kan worden nagekeken met een correctiemodel dat
vooral coherentie-en structuurcriteria bevat. Daarmee blijken docen-
ten Nederlands in het voortgezet onderwijs goed uit de voeten te
kunnen (Donatz, Sanders & Van den Bergh, 2004). Ik ben er zeker
van dat het onderzoek dat Huub van den Bergh, Marion Tillema en
Daphne van Weijen momenteel doen naar de planningsprocessen bij
het schrijven, belangrijke inzichten op zal leveren voor een beter
begrip van de relatie tussen schrijfprocessen, tekststructuur en tekst-
kwaliteit. Met dit type onderzoek wordt de relatie tussen de acade-
mische taalbeheersing en het onderwijsveld verder versterkt. Ik ver-
heug mij in dat kader op de samenwerking met de nieuwe bijzonder
hoogleraar Didactiek en toetsing van taalvaardigheid, die mede dankzij de
Vereniging voor Leraren in Levende Talen binnenkort kan worden
aangesteld. 

5. Tekst in communicatieve context
Ik heb me na mijn inleiding geconcentreerd op het tekstfenomeen
van samenhang en me daarbij deels ook beperkt tot informerende
teksten. Maar talige communicatie is meer dan informatie-over-
dracht. De systematiek van het onderzoeksprogramma, met vier sub-
disciplinaire projecten en twee doelstellingen – taalgebruik verklaren
en tekstkwaliteit optimaliseren – is evenzeer te illustreren aan de hand
van andere teksttypen, andere tekstfenomenen en andere taalgebrui-
kers. 

Met name op het terrein van tekstontwerp loopt momenteel
veelbelovend onderzoek naar het effect van stijlkenmerken op de
effectiviteit van instructieve en persuasieve teksten. Het gaat daarbij
onder meer 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 aan-
dacht voor de communicatieve context, zoals die van de brieven-
schrijvende 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
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met de communicatieve context. 

De eerste 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 wor-
den gemaakt met oriëntatie op de functionele context.” Vanuit die
opvatting worden onze studenten ook nadrukkelijk geschoold in de
rol van de tekst en communicatie in context. Met name in de inter-
disciplinaire Master-opleiding Communicatiestudies, waarin com-
municatie-specialisten worden opgeleid door ze te trainen in het ana-
lyseren, evalueren en optimaliseren van talige communicatie, is bij uitstek
aandacht voor de kenmerken van de communicatieve situatie en het
oplossen van maatschappelijke communicatie-problemen. Het voor-
lopige succes van deze interdisciplinaire Master-opleiding (er is, zo
kort na de start, al veel belangstelling) onderstreept het belang van de
samenwerking van onze disciplinegroep met de communicatie-spe-
cialisten uit de sociale wetenschappen. 

In diezelfde opleiding spelen relaties met het maatschappelijk veld
een essentiële rol. Meer en meer zal hier een verwevenheid optreden
met derde geldstroomonderzoek, waarin onze groep een behoorlijke
staat van dienst heeft. Het is met het oog op het toekomstig werk-
veld van studenten onontbeerlijk om deze contacten te onderhou-
den, en het is vooral van belang om kennis en onderzoeksinzichten
voortdurend toe te passen op praktijkvragen èn vanuit de praktijk
vragen aan de theorie te stellen. Met name Leo Lentz, Daniël Janssen
en Mark de Jong zullen op dit vlak de komende jaren een belangrijke
rol spelen.

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 studierichtingen 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 com-
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municatie 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 taalge-
bruik en tekstkwaliteit. Momenteel zijn we druk bezig het onder-
zoeksprogramma (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 pro-
cessen, de tweede bij de discourse analyse.

De eerste onderzoekslijn is uitstekend te verbinden met samen-
hang-kwesties: Hoe maken lezers gebruik van die nieuwe samenhang
signalerende tekstkenmerken, zoals hyperlinks, bij het lezen van inter-
net-pagina’s? Onder welke condities raken lezers lost in hyperspace? Is
dat te verhelpen met nieuwe middelen, zoals navigatie-hulpmidde-
len? Op een nauw gerelateerd terrein heeft Leo Lentz al veelbelo-
vend werk verricht 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 media-keuze. Neem nu mijn mediakeuze van voor-
gelezen tekst met enkele dia’s. Is dat wel de ideale verhouding tussen
tekst en beeld? Mogelijk niet, maar ik heb in deze communicatieve
context niet de vrije keuze. (Natuurlijk wil ik wel evalueren in hoe-
verre mijn mediakeuze succesvol is. Ik verzoek u daarom achteraf
even te blijven zitten en enkele tekstbegrip- en waarderingsvragen te
beantwoorden. Het duurt maar een uurtje.) Hoe kunnen we nieuwe
media als internet en sms karakteriseren in vergelijking met oer-com-
municatiesituaties als het face-to-face gesprek? Wanneer kiezen com-
municatoren voor welke media? En wat zijn de gevolgen van die
keuzes voor de effectiviteit en efficiëntheid van de verbale commu-
nicatie? Frank Jansen en Tom Koole gaan zich in toenemende mate
met die vragen bezig houden. 
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6. De context van de huidige taalbeheersing 
6.1. Een rijke (Utrechtse) historie
Mijn leeropdracht luidt Taalbeheersing van het Nederlands. Daarmee
sta ik een traditie. Sinds 1969 is het vak opgenomen in het landelijke
academisch statuut, met als doel studenten een grotere vaardigheid in
het spreken en schrijven te laten verwerven. Inmiddels draait het vak
sterker om het bestuderen van die spreek- en schrijfprocessen en hun
producten (Spooren, 2003). In de Utrechtse taalbeheersing zijn die
ingrediënten vanaf het begin belangrijk geweest en het is duidelijk
dat onderwerpen als tekststructuur en taalvaardigheidsonderwijs in
een rijke Utrechtse historie passen8. Het vak was aanvankelijk nog
sterk prescriptief georiënteerd; het funderen van normen in empirisch
onderzoek was geen eerste prioriteit9, getuige de volgende woorden
van Drops compaan De Vries over het onderzoeksprogramma:
“Theoretische problemen horen er alleen in, als hun oplossing een
voorwaarde is voor de oplossing van praktische problemen” (1980, p.
132). Ik hoop vandaag een ontwikkeling te hebben geschetst die leidt
tot de overtuiging dat tekstontwerp gebaseerd moet zijn op taalge-
bruiksonderzoek en dat tekstontwerpvragen op hun beurt de voe-
dingsbodem zijn voor het formuleren van nieuwe vragen aan de taal-
gebruikstheorie. Zo vormen de studie van taalgebruik en het
verbeteren van tekstkwaliteit twee kanten van één taalbeheersings-
medaille. 

6.2 Neerlandistiek
Mijn leeropdracht luidt Taalbeheersing van het Nederlands, en ik heb
ook vooral Nederlandstalige voorbeelden gepresenteerd. Dat is geen
toeval. In ons onderzoek richten we ons in eerste instantie op de
wijze waarop tekstfenomenen in het Nederlands worden gerealiseerd
en geïnterpreteerd. Ik acht de inbedding van de disciplinegroep taal-
beheersing binnen het Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cul-
tuur van groot belang, vooral vanwege de kwaliteit en breedheid van
de Utrechtse neerlandistiek. De neerlandistiek biedt grote mogelijk-
heden voor vernieuwende interdisciplinaire samenwerking. Ik denk
aan relaties met de taalkunde op het gebied van de Nederlandse taal-
normen en -regels, waarbij het feit dat taalbeheersers verstand heb-
ben van tekst en taalkundigen van zinnen naar mijn overtuiging niet
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mag leiden tot de conclusie dat taalkunde en taalbeheersing eigenlijk
hetzelfde zijn (zie Holleman & Schilperoord, 2001 versus Verkuyl,
2001). Verder denk ik aan relaties met de letterkunde op gebieden als
retorica, genre-theorie (Wackers, 2000) en coherentie in literaire en
niet-literaire teksten10 (Peperkamp, 1995). Uit recente onderwijsini-
tiatieven blijkt dat veel collega’s mijn optimisme delen. 

6.3. 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 docen-
ten 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 causa-
liteit suggereren, terwijl die causaliteit er misschien helemaal niet is.
Dat lijkt op het fenomeen dat zich in teksten bij impliciete coheren-
tierelaties voordoet, zoals in voorbeeld (15).

(15) 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 tekstinterpretatie
(Noordman & Vonk, 1998; Sanders & Noordman, 2000) en in tekst-
productie een fundamentele rol speelt (Den Ouden, 2004). Blijkbaar
is die sterke relatie niet aan taal gebonden.

6.4. Taalwetenschap
Het taalbeheersingsonderzoek is ondergebracht in het Utrechts insti-
tuut voor Linguïstiek OTS, waar taalbeheersers de themagroep
Language Use vormen. De nadere invulling van die rol is een onder-
zoeksuitdaging, in een tijd waarin het taalwetenschappelijke klimaat
– ook nationaal en internationaal – daarvoor geschikt lijkt. We heb-
ben ons de laatste jaren steeds duidelijker internationaal geprofileerd
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en onze positie in het taalwetenschappelijke spectrum verduidelijkt.
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 tekstont-
werp. Met deze drie speerpunten, die een profiel opleveren dat dis-
course 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 taalweten-
schappelijk 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 taalweten-
schap, die nadrukkelijk thematieken van taalgebruik én tekstontwerp
omvat (zie ook KNAW, 2003)11. Daarbij verheug ik mij op de weder-
zijdse inspiratie van de interactie met collega-taalbeheersers en -tekst-
wetenschappers in Nederland. 

7. Tot slot 
Ik ben aan het einde van deze rede gekomen. Graag wil ik mij nu
richten tot een aantal personen. Ik begin met de mensen die een uni-
versiteit maken tot wat zij is: een instituut voor academische vor-
ming. Dames en heren studenten, ik heb geprobeerd u iets te laten
zien van het intrigerende fenomeen van de menselijke communica-
tie in taal. De principes van talige communicatie én de aspecten van
tekstwaliteit en tekstontwerp zult u blijvend tegenkomen in ons
onderwijsprogramma, of u nu Communicatie-en informatieweten-
schappen, Communicatiestudies, Linguistics, Nederlandse taal en cul-
tuur of Taal- en cultuurstudies studeert. Wij prijzen ons gelukkig dat
ons onderwijs zich al langere tijd kan verheugen in een grote stu-
dentenbelangstelling. Ik hoop natuurlijk dat u naar onze cursussen
blijft komen, en belangrijker nog: ons daar blijft bestoken met lastige
vragen en blijft stimuleren tot onderwijsverbetering. 

Het College van Bestuur van deze universiteit dank ik voor het in
mij gestelde vertrouwen. De decaan van de Letterenfaculteit en de
directeur van het Onderwijsinstituut Nederlands, hooggeleerde
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Bertens, hooggeleerde Wackers, beste Hans en Paul, ik dank jullie
voor de steun in de afgelopen jaren, met name bij de recente realise-
ring en uitbreiding van de disciplinegroep Taalbeheersing. 

De directie van het onderzoeksinstituut, hooggeleerde Everaert,
hooggeleerde Reuland, beste Martin en Eric, jullie dank ik voor het
creëren en in stand houden van een uitstekende taalwetenschappe-
lijke onderzoekscultuur. Als taalbeheersers spelen wij graag een rol in
het krachtenveld van een werkelijk brede taalwetenschap waarin die
onderzoekswaarden worden vertegenwoordigd die ik zojuist heb
geschetst. 

Hooggeleerde Van den Hoven, beste Paul, het door jou gestelde
voorbeeld van een open en brede oriëntatie in een taalbeheersings-
groep heeft mij steeds geïnspireerd. Ons recente besluit om één dis-
ciplinegroep te creëren waarin onze leerstoelgroepen zeer nauw
samenwerken, is zonder twijfel een goede zet geweest. Ik ben er
zeker van dat de gehele groep daarvan blijvend plezier zal hebben.

Hooggeleerde Noordman, beste Leo, ik had mij geen betere leer-
omgeving kunnen wensen dan het toenmalige Tilburgse werkver-
band Tekstwetenschap. De sfeer in de groep, de kwaliteitsmaatstaven
die werden aangelegd en de interdisciplinaire oriëntatie geven blij-
vend richting aan mijn werk. Ik hoop dat je de diverse benoemingen
van jouw promovendi als een groot compliment ervaart.

Onder de vele collega’s met wie ik samengewerkt heb, neemt
Wilbert Spooren een heel bijzondere positie in, als vakgenoot en als
vriend. Hooggeleerde Spooren, beste Wilbert, door onze drukke
werkzaamheden beginnen onze publicatielijsten steeds minder te
overlappen, maar ik vertrouw erop dat we onze samenwerking ook
in de toekomst voort zullen zetten.

Beste collega’s in het Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cultuur,
de inbedding van taalbeheersing in ons instituut is mij wat waard. Het
is dan ook niet zo maar een instituut, maar het beste in Nederland;
althans dat zeggen onze collega’s steeds in die jaarlijkse enquêtes. Het
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wordt hoog tijd dat we onze leidende positie in de neerlandistiek 
uitbouwen in de Europese context van de Bachelor-Master structuur.
Die ambitie kan goed samengaan met de aangekondigde KNAW-
initiatieven (KNAW, 2003) om de solide infrastructuur voor de neer-
landistiek te versterken. 

Beste collega’s in de disciplinegroep Taalbeheersing, behalve kwanti-
tatief, zijn we ook een kwalitatief sterk team, met mensen die graag
samenwerken. We gaan iets voortzetten en uitbouwen. Ik heb van-
daag de contouren geschetst van een centrum voor de studie van taalge-
bruik en tekstontwerp. En terwijl ik die naam formuleer, weet ik al dat
we daarover volgende week uitgebreid moeten vergaderen en, erger
nog, dat er in die vergadering minstens tien uitstekende alternatieven
zullen worden geformuleerd. Ik heb er zin in! 

Beste Jacqueline, Ninke, Gerben, Judith, Nina, Daphne en Marion,
de gesprekken met jullie behoren tot de mooiste onderdelen van
mijn werk. Ik weet dat een belangrijk deel van de wetenschappelijke
vooruitgang uit jullie promotie-onderzoek afkomstig zal zijn. Ik
hoop onze stimulerende discussies nog lang voort te zetten. 

Een laatste woord van dank richt ik tot mijn familie. Ik prijs me
gelukkig dat ik hier mijn ouders kan bedanken voor hun onvoor-
waardelijke steun in vele rollen, tegenwoordig niet in de laatste plaats
als opa en oma. Ten slotte wil ik José danken, als echtgenote én als
vakgenote. Sinds Sanders & Sanders (1996) hebben we niet meer
samen gepubliceerd, maar dat komt doordat onze communicatieve
context intussen bepaald wordt door onze drie jongens Daan, Willem
en Jan, die samen meer tekst produceren dan wij kunnen doorden-
ken.

Ik heb gezegd.



29

Noten

1 Ben Peperkamp wees me op de analyse van Thomas Vaessens en Jos Joosten 

(2003) van de schoolpoëtica die W. Drop en J.W. Steenbeek schreven ten behoeve

van het schoolvak Nederlands. Deze analyse vertrekt vanuit het gedicht van K. 

Michel (1999): Indringend Lezen volgens dr.Drop.

2 “Zelden hoorde men een proeve van economischer taalgebruik. In één couplet 

van amper twintig woorden wordt hier een drama ontvouwd waar een pulp-

schrijver toch algauw 200 pagina’s voor nodig heeft” (Van de Reijt, 2001).

3 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).

4 De voorbeelden zijn afkomstig uit corpora; (5) uit het Corpus-Groningen (Bol, 

1996; Wijnen & Verrips, 1998) en (6) uit het Corpus-Van Kampen (1997). (7) en

(8) zijn zelf verzameld.

5 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).

6 Dit integratie-effect kon in Utrechts onderzoek van Gerben Mulder niet worden

gerepliceerd. Discussie daarover volgt in Mulder (in voorbereiding). 

7 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. 

8 Zie bijvoorbeeld Drop (1983).

9 Zie bijvoorbeeld Janssen, Palm & Versteeg (1989), die deze typering overigens ook

nuanceren: “[…] is Drop steeds meer tot het inzicht gekomen dat aan een goede

prescriptie idealiter altijd een descriptie vooraf moet gaan. Hij is daarmee afgestapt

van de formule van het eerste uur, waarin eigenlijk voor empirisch descriptief 

onderzoek weinig plaats was” (p. 109).

10 Inderdaad lijkt dit een zeer relevant thema te worden gevonden in de literatuur-

wetenschap, 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 […]”.

11 Ik doel hier met name op de aanbevelingen 3 en 5 over taalkunde (p. 37), waarin

gepleit wordt voor toepassingsgebieden en een versterking van de relatie tus-
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sen taalbeheersing en communicatie enerzijds en (wat daar genoemd wordt) ‘taal-

theorie’ anderzijds.
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