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Mijnheer de Rector Magnificus 

Zeer gewaardeerde toehoorders 

 
Een februarizondag in het koninkrijk Lesotho, meer bepaald de 
omgeving van Malealea. Een tocht te paard met Molikeng Fanuel 
Musi, voor de toeristen Dallas, een locale Sotho-gids met wie ik een 
conversatie op gang probeer te brengen. Het onderwerp is de 
architectuur van het dorp daar diep voor ons in de canyon. Zowat de 
helft van de huizen blinkt met zinken dak in de zon, de strooien daken 
van de andere huizen vervloeien naadloos in het landschap. Ik wijs op 
die mélange, en het antwoord van Dallas is duidelijk, ‘zinc is progress’. 
Zink, dat is vooruitgang. Ook zijn ouders zijn sinds kort het zinken 
tijdperk ingetreden. Daarmee zijn ze verlost van de jaarlijkse 
dakherstellingen, en vooral: ze tonen er hun welstand mee. Maar, zo 
vindt de gids, de nadelen zijn groter: de buitentemperatuur wordt 
binnen uitvergroot: te warm in de zomer, te koud in de winter, en elke 
regenbui levert een daverend concert op. 
 

Drie digitale paradoxen 

Een zinken dak in Lesotho is een voorbeeld van achterwaartse 
vooruitgang, van het type waar we zelf vaak tegenaan botsen, 
bijvoorbeeld op het digitale pad waar we ons meer en meer op 
begeven. Digitale toepassingen zijn bedoeld om ons vooruit te stuwen 
in de vaart der volkeren, maar ze confronteren ons tegelijk voortdurend 
met hun en onze beperkingen. Neem nu mijn agenda, sinds enkele 
jaren een persoonlijke digitale assistent. Die draagt in 10 bij 6 cm mijn 
geschiedenis, mijn toekomst en mijn netwerk in zich. Wonderbaarlijk, 
alleen, wil ik snel een afspraak inschrijven, dan moet dat op de 
scrupuleuze manier waarop ik 40 jaar geleden letter per letter mijn 
schoonschrift-cahier vulde. En wil ik onderweg naar een vergadering 
zoeken naar de voornaam van die man met zijn uitspringende 
jukbeenderen, dan lukt dat niet.  

Of neem de computer, die we niet voor niks een personal 
computer noemen. Zowat alles daaraan is persoonlijk, dat wil zeggen 
aan te passen aan onze eigen voorkeuren: de taal, het scherm, de 
marges, de letters, de plaatjes, de hulp, de correcties, en nog veel 
meer. Maar teveel keus is een bron van tegendraadse 
gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers slagen er niet in het groene gras 
aan de overkant te bereiken vanwege de lastige verplichtingen die aan 
deze zijde bestaan omtrent installatie, inlogprocedures, ‘preferences’ 
en ‘options’. Ze banen zich moeizaam één eigenzinnig gebruikspad. 
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Daar wijken ze niet meer van af om de oncomfortabele keuze-
overvloed te ontlopen. De kleinste fout kan ertoe leiden dat Google je 
voortaan in het Nepalees aanspreekt, en daar kom je moeilijk van af, 
vooral niet zonder kennis van het Nepalees.  Bij de introductie van 
Microsoft Office 2003 (12 CD-romschijfjes nota bene), liet de Belgische 
manager van Microsoft optekenen hoe belangrijk volledigheid wel was.  
Immers: "Iedereen zegt: 'Ik gebruik maar tien procent van alle 
mogelijkheden.' Maar iedereen gebruikt een andere tien procent.", 
aldus de manager (De Morgen, 22 oktober 2003, p. 23). Als dat al 
waar is, maakt het het geconstateerde probleem alleen maar groter. 
Want, elke gebruiker moet zich dan op eigen houtje door zijn eigen 
10% heenzwoegen, en de moeite die daarvoor nodig is, is op zich al 
een reden om het bij die 10% te houden, en zich niet meer te wagen in 
het oerwoud van de rest. We krijgen dus veel meer keuze 
voorgeschoteld dan wat we kunnen verteren, en dat is een vervelende 
digitale paradox. 

Nu zijn er steeds meer digitale toepassingen die ons 
verlossen van toetsenborden en muizen, keuzemenu's en rolgordijnen, 
en die ons behandelen als volwassen gesprekspartners. Je bestelt een 
pizza via een normale conversatie met een pratend hoofd op je 
computerscherm, of je belt de digitale ambtenaar van de Nederlandse 
spoorwegen voor informatie over je reistraject. Maar ook dat wil nog 
wel eens mislopen. Bijvoorbeeld in het volgende videofragment, dat 
deel is van het onderzoeksmateriaal van mijn collega's Swerts, 
Krahmer, Barkhuysen & van de Laar. De hoopvolle reiziger die zo 
meteen in beeld komt wil reisadvies over het spoortraject Amsterdam-
Tilburg, en belt daarvoor naar Bram, de automatische reisadviseur van 
de Nederlandse Spoorwegen. 
 
[Transcript Amsterdam – Tilburg – Charlotte] 
 
Weinig verschil met het zinken dak in Lesotho, zo blijkt. 

Ik wil een tweede digitale paradox noemen, die van de 
eenzame digitale interactie. Wereldwijde netwerken en een steeds 
ingenieuzer geschakeerd repertoire aan communicatiemiddelen 
zorgen ervoor dat we met zowat alles en iedereen in interactie kunnen 
gaan: in de persoonlijke sfeer hebben we de contacten met email- en 
chatpartners, we discussiëren over letterlijk alles in de naar schatting 
90.000 nieuwsgroepen die het internet rijk is 
(http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,102081,00.asp), we spelen 
mee in virtuele spelomgevingen, delen onze muziek via het web en 
sms'en er op los. Als consument betalen we steeds vaker via het web, 
Als burger treden we steeds vaker digitale overheidsportalen binnen. 
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En in onze professionele omgeving groeien de lidmaatschappen van 
nieuwsgroepen, emaillijsten,  intra- of extranetgemeenschappen, 
electronische leeromgevingen, digitale beslissystemen of 
collaboratieve schrijfomgevingen. Kortom, we creëren een nieuw 
sociaal netwerk, een complex geheel van virtueel tribalisme, waar we 
de spelregels, de ideologie en de dynamiek nog lang niet van 
begrijpen (zie voor de term tribalisering (Mandel and Van der Luen 
1996). Maar digitale vormen van socialisering creëren tegelijk nieuwe 
vormen van vereenzaming. Immers, voor het scherm zit telkens een 
eenzame gebruiker, want een quatre main voor een toetsenbord, dat 
bestaat bij mijn weten nog niet. 

En ten slotte is er een derde digitale paradox, die in belang 
ver uitstijgt boven de vorige. Digitalisering globaliseert onze 
communicatie wereldwijd en ridiculiseert daarbij tijd en ruimte, maar 
creëert tegelijk een noord-zuidscheiding die bijzonder scherp is. Zowat 
90% procent van de wereldbevolking heeft daardoor hoegenaamd 
geen last van digitale indigestie of vereenzaming, want ze staan 
toevallig aan de verkeerde kant van de digitale kloof, waar van een 
snelweg helemaal geen sprake is. (cijfers cia-factsheet) 
 
De teneur is, hoop ik, duidelijk. Digitale media zijn aan te passen aan 
de gebruiker, maar zelden aangepast. Digitale techniek sloopt 
gebruikersdrempels, en werpt er tegelijk weer nieuwe op. Digitale 
interactie creëert nieuwe sociale fora en tegelijk nieuwe vormen van 
isolement. Digitale globalisering opent grenzen en bakent tegelijk 
nieuwe ghetto's af. 

Dat zijn interessante problemen, vanzelfsprekend voor 
technici, psychologen, sociologen, beleidsmakers en economen. Maar 
het zijn ook interessante problemen voor taalbeheersers, taal- en 
tekstwetenschappers, en communicatiekundigen. Die bestuderen taal 
in gebruik, taal in relatie tot de gebruiker en de gebruikscontext. 
Moderne communicatie creëert nieuwe contexten en nieuwe 
gebruikers. Dat vraagt om experts die de individuele en 
organisationele gevolgen bestuderen van multi-, digi- en hyper-
communicatie. Anders gezegd: het vraagt om nieuwe taalwijzen met 
inzicht in die nieuwe taalwijzen. 
  
Meneer de Rector Magnificus, Dames en Heren, twee beslissingen zijn 
relevant in het licht van het net geschetste. Ten eerste de beslissing 
van enkele jaren geleden om in de letterenfaculteit van deze 
universiteit een nieuwe opleiding te ontwikkelen, namelijk 
Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, BDM zoals het in de 
wandelgangen is gaan heten, ten tweede, enkele jaren daarna, om in 



 5 

diezelfde faculteit de nieuwe sectie Communicatie en Cognitie (C&C) 
in het leven te roepen. Deze beslissingen liggen ten grondslag aan 
mijn optreden hier vandaag. Beide beslissingen vind ik verheugend en 
verstandig. En ik wil u graag uitleggen waarom. Ik kies daarbij voor de 
combinatie van een kikker- en een vogelperspectief. Ik ga in op de 
concrete profilering van het onderwijs BDM en het onderzoek C&C, 
maar maak tegelijk duidelijk hoe belangrijk en dringend de inbreng is 
van nieuwe taal- en communicatie-expertise, zowel ten aanzien van de 
zich digitaliserende buitenwereld, als ten aanzien van het onderwijs- 
en onderzoekspalet van de geesteswetenschappen.   
 

Nieuwe taalwijzen onderzoeken 

 
Ik begin tegen de klok in, op 1 januari 2003, de datum waarop de 
nieuwe sectie Communicatie & Cognitie het licht ziet. In het voorjaar 
van 2003 heeft de sectie het onderzoeksprogramma Multimodaliteit en 
Cognitie ontwikkeld, dat op 1 januari van dit jaar officieel van start is 
gegaan. Richtinggevend daarbij was de gedachte van vernieuwing én 
continuïteit. Vernieuwing, om een substantiëler aandeel te verwerven 
in onderzoek naar het gebruik en de ontwikkeling van digitale en 
multimodale communicatietoepassingen. Continuïteit, om het 
onderzoek te verankeren in bestaande expertise en om niet te 
verdrinken in het brede domein dat met digitalisering en communicatie 
is geassocieerd. 

Contouren voor nieuw letterenonderzoek 

 
Uitgangspunt van het onderzoeksprogramma is de gedachte dat 
digitalisering twee eigenschappen van taal uitvergroot:  "taal is 
multimodaal" en "taal is actie". Twee eigenschappen die wezenlijk zijn 
voor taal en taalgebruik, maar die tot dusver veeleer marginaal 
aanwezig zijn in het taalonderzoek. Ik licht beide eigenschappen toe. 

Multimodaal 

Taal is per definitie multimodaal. Anders gezegd: we kunnen taal niet 
gebruiken zonder meteen ook andere modaliteiten of tekensystemen in 
het spel te brengen. Taal kunnen we niet schrijven zonder meteen 
keuzes te maken op het gebied van lay-out en typografie. Teksten zijn 
op een pagina gepositioneerd, in brokken gehakt, van woordspaties en 
witregels voorzien en typografisch, spatiel en grafisch gemarkeerd, 
allemaal ingrepen die betekenis leveren. Dat geldt meer nog voor 
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visuele middelen die aan tekst worden toegevoegd of omgekeerd. Bij 
spraak combineren we taal noodgedwongen met betekenisvolle 
pauzes, toonhoogte en intonatiepatronen, en met niet-willekeurige 
bewegingen van schouders, handen, mond, voorhoofd, ogen en 
wenkbrauwen.  

Taal is dus multimodaal, en is dat ook altijd geweest. Maar 
digitalisering verandert de verhoudingen, voor gebruikers en voor 
onderzoekers. Voor gebruikers betekent digitalisering nagenoeg 
onbegrensde beschikbaarheid van media en mediumcombinaties: lay-
outmodellen, templates, frames, iconen, emoticons, grafische 
voorstellingen, plaatjes, animaties, pratende hoofden. Een 
onuitputtelijke bron van keuze, en dus ook weer van averrechts genot.  
 
Neem bijvoorbeeld deze animatie, een fragment uit een digitaal 
leerboek biologie. U herkent het meteen: het is de beweging van de 
aardworm. Welke processen spelen daarbij een rol, hoe zijn die te 
definiëren, dat alles direct gevisualiseerd, en wel op twee manieren: u 
kunt ervoor kiezen om de aardworm te laten vooruitkruipen of de aarde 
achteruit, dat laatste lijkt wel geïnspireerd op de ingenieuze 
navigatietechnieken van de polynesiërs. Technisch knap, didactisch 
aantrekkelijk en vol potentieel, maar over de relatie tussen dit 
multimodale tekstontwerp en het leereffect bij de gemiddelde 
biologiestudent, daar valt nog wel wat over te zeggen. 

Voor communicatie-onderzoekers levert digitalisering dus een 
platform op waarbinnen multimodale communicatie in al haar 
biodiversiteit kan worden bestudeerd. In de eerste instantie om te 
weten te komen hoe taal samen met andere tekensystemen betekenis 
oplevert, en hoe taalgebruikers de verschillende tekensystemen 
uitbuiten. In de tweede instantie om die kennis om te zetten in 
handreikingen voor de gebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van 
heuristieken of richtlijnen voor multimodaal ontwerp. En ten slotte om 
die kennis in te zetten in de ontwikkeling van digitale toepassingen die 
beter zijn dan een zinken dak in Lesotho. 
 

Actiegeoriënteerd 

Ik kom bij mijn tweede eigenschap: Taal is actie. Ook dat is 
vanzelfsprekend sinds de opkomst van de taalkundige pragmatiek. 
Maar bij digitale communicatie gaat dat verder: die vraagt van 
gebruikers meer fysieke handelingen, denk alleen aan het fysiek en 
perceptueel coördineren van toetsenbord, muis en scherm; het vraagt 
ook om een actievere mentale houding ten aanzien van 
informatietaken, denk maar aan de manier waarop gebruikers zelf hun 
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pad moeten uitstippelen in hypertekstomgevingen; en tenslotte: digitale 
communicatie raakt steeds meer verstrikt in dagelijkse acties en 
handelingen. Een kopje koffie, geld, airco alles impliceert digitaal 
communiceren. Of omgekeerd: communicatie impliceert steeds meer 
kennis van acties, gebruiksomstandigheden en 
contextafhankelijkheden. 

Digitale communicatie is dus uitstekend geschikt voor 
onderzoek naar de manier waarop context taal en communicatie 
beïnvloedt. Hoe bepalen de digitale mogelijkheden de aard, de 
productie, de verwerking en de kwaliteit van informatie? Het is een 
onderzoeksvraag die we binnen de sectie vanuit een pragmatisch en 
cognitief perspectief te lijf gaan. Het leidt tot de herijking van 
theoretische concepten zoals gedeelde kennis of tekstsamenhang, 
voor de vaklui common ground of coherentie. Een beter begrip van de 
digitale taalgebruiksomstandigheden is een noodzakelijke voorwaarde 
niet alleen voor meer inzicht in de manier waarop mensen in complexe 
omgevingen informatie verwerken, maar ook voor de ontwikkeling van 
digitale middelen die het best beantwoorden aan de mogelijkheden en 
beperkingen van de digitale gebruiker.  
 
Ik trek voor u een tussentijdse conclusie: multimodaliteit en actie-
oriëntatie zijn eigenschappen die de kern van modern communiceren 
vormen, en die een inzichtelijke inkijk mogelijk maken op de lusten en 
de lasten die met modern communiceren gepaard gaan. En om die 
reden zijn het legitieme uitgangspunten voor het 
onderzoeksprogramma van de sectie Communicatie en Cognitie. 

Nieuwe disciplinaire allianties 

Beide uitgangspunten hebben een aantrekkelijke bijwerking. Ze 
vereisen een blik die boven de eigen studeertafel uitgaat, en zetten 
aan tot nieuwe disciplinaire allianties. Voor wie werkzaam is op het 
gebied van taalbeheersing en tekstwetenschap, is dat niet nieuw. In de 
afgelopen decennia zijn vele subdisciplines van voornamelijk de 
gedragswetenschappen het taalbeheersingsonderzoek komen 
versterken.  

Voor het geschetste onderzoeksperspectief liggen vele joint 
ventures voor de hand. Het informatiemanagement en de besliskunde 
bijvoorbeeld, waar veel onderzoeksaandacht is voor digitale 
overlegsituaties en voor de rol van externe informatie bij het oplossen 
van problemen. Een interessant kader in dat verband is de 
zogenaamde Theory of Cognitive Fit. Die toont hoe de kwaliteit van 
oplossingen afhankelijk is van de gevormde mentale voorstelling van 
het probleem, die op zijn beurt afhangt van de aard van de taak, 
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capaciteiten van de uitvoerder en vooral de manier waarop het 
probleem extern is voorgesteld. Op basis van dat theoretisch kader is 
interessant werk te vinden bijvoorbeeld over het effect van 
verschillende perspectieven in routebeschrijvingen (Hubona, Everett et 
al. 1998) of over het verschil tussen tabellen en grafieken voor het 
presenteren van beslissingsdata (Vessey 1991; Vessey 1994). 

Een tweede domein waar het geschetste onderzoek zijn 
voordeel kan halen is dat van de ruimtelijke of spatiële cognitie. Die 
alliantie is met name nodig om de betekenis van visuele perceptie in 
communicatie de plaats toe te kennen die het toekomt, en om de 
suggestie te counteren dat multimodale aspecten niet meer zouden 
zijn dan krassen in de buitenverf van de menselijke communicatie. Uit 
het onderzoek naar ruimtelijke cognitie leren we bijvoorbeeld dat 
visuele tekens, ruimtelijke constellaties en grafische representaties 
primitieve, dat wil zeggen fundamentele betekenissen dragen. 
Primitief, omdat ze in de menselijke evolutie aan spreken en schrijven 
vooraf zijn gegaan. Betekenisvolle gezichtsuitdrukkingen en geluiden 
zijn ouder dan de productie van taal, en ze doen meer dan taal 
depaneren of ondersteunen (Kendon 2001). En diezelfde verhouding 
geldt bij de ontwikkeling van elk menselijk wezen: prosodie en mimiek 
imponeren kinderen eerder dan de betekenis van taal, en ze maken er 
ook eerder gebruik van in hun eigen communicatiegedrag.  

Een vergelijkbare volgorde geldt ook voor schrift. De eerste 
schriftelijke producties van mensen waren grafisch van karakter, in 
zowat elk schrijfsysteem is de evolutie merkbaar van iconisch schrift 
naar abstracte schrijfvormen (zie{Schnotz, 2001) . En ook hiervoor 
geldt dat de evolutie van de soort weerspiegeld wordt in de evolutie 
van elk individu: kinderen evolueren van pictografische afbeeldingen 
naar abstractere vormen, zoals dat bijvoorbeeld aardig aangetoond 
wordt  in het werk van Barbara Tversky (Tversky, Kügelmass et al. 
1991; Tversky 2001; Tversky 2002) 

Maar ook in hedendaagse en volwassen communicatie 
leveren modale, niet-talige systemen fundamentele betekenis aan 
menselijke communicatie. Auditieve en visuele prosodie geeft 
essentiële informatie over de werkelijkheidswaarde van 
boodschappen: liegt de spreker, is ie zeker van z'n stuk, is het haar 
bittere ernst. En als taalgebruikers geven we primitieve betekenissen 
aan grafische vormen, consistent met betekenis die we aan vormen en 
richtingen in onze omgeving toekennen. We interpreteren bijvoorbeeld 
van nature een lijndiagram in termen van trends tussen elementen, 
terwijl we in een staafdiagram de vergelijking van los van elkaar 
staande grootheden zien.  Blijkbaar associëren we een lijn met evolutie 
en staven met containers waarin elementen worden afgeschermd ten 
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opzichte van andere elementen. (Zacks and Tversky 1999)) laten in dit 
verband overtuigend zien dat grafische kenmerken de interpretatie van 
een grafiek sterker sturen dan de aard van de data. Hetzelfde geldt 
voor de grafische weergave van routes. Daar blijken we een consistent 
verschil te maken tussen gesloten en open vormen. Gesloten vormen 
voor herkenningspunten op de route, open vormen voor route-acties 
(Tversky and Lee 1999). Ook volwaardige visuele voorstellingen 
zorgen voor primitieve semantiek. In instructieve teksten zijn visuele 
voorstellingen bijvoorbeeld onmisbaar om er de juiste handelingen van 
af te lezen (Glenberg and Robertson 1999; Glenberg 2002).  
 
Voor het onderzoek naar multimodale communicatie is een dergelijke 
perceptuele visie op betekenis bijzonder relevant. Een dergelijke visie 
staat centraal in de zogenaamde embodied of belichaamde 
betekenistheorieën. Die gaan ervan uit dat taalinput alleen maar 
betekenis krijgt als en doordat we de arbitraire taaltekens aarding 
geven of grounden in voorstellingen die gebaseerd zijn op zintuiglijke 
ervaring en acties, zoals dat bijvoorbeeld overtuigend in het werk van 
Arthur Glenberg wordt aangetoond (Glenberg 1997; Glenberg and 
Robertson 2000; Kaschak and Glenberg 2000; Glenberg 2002). Die 
theorieën maken het mogelijk om een terechtere plaats toe te kennen 
aan multimodale aspecten van teksten, aspecten die tot dusver nog te 
veel in de sfeer van leuke toeters en bellen zijn gebleven. En  ze 
leveren interessante stof op voor een kritische confrontatie met de voor 
taalkundigen meer vertrouwde propositionele modellen van 
informatieverwerking. 
 
Neem nu de volgende twee zinnen:  
 

De hoogleraar schurkte zijn rug schaamteloos tegen het 
spreekgestoelte in de aula. 
?De hoogleraar schurkte zijn rug schaamteloos tegen het 
gordijn in de aula.  

 
Het verschil tussen deze zinnen, en vooral de onzin van de tweede zin, 
is alleen te begrijpen door de zinnen imaginair na te spelen met behulp 
van perceptuele ervaring en kennis. Onze materiaalervaring vertelt ons 
dat een spreekgestoelte een betrouwbare oplossing kan leveren voor 
wie van zijn jeuk wil afraken @hoewel ik u hier dat tafereel zal 
besparen, en dat een gordijn daar niet geschikt voor is, hooguit een 
ijzeren gordijn. Dat is kennis die niet te formaliseren valt in 
voorafbepaalde semantische kenmerken. Daarvoor gebruiken we taal 
te vaak in te veel nieuwe combinaties, daar is geen beginnen aan. Als 
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taalgebruikers feilloos het verschil aanvoelen tussen deze zinnen, dan 
moet dat het gevolg zijn van opgeslagen zintuiglijke ervaringen en 
acties, of zoals Lou Barsalou het noemt, van opgeslagen perceptuele 
symbolen (Barsalou 1999).  

En het belang van perceptie voor taalbegrip gaat nog verder. 
We kennen vaak niet-perceptuele betekenis toe op basis van 
perceptuele begrippen. Bijvoorbeeld, wat moeten we ons voorstellen 
bij een ronde wijn of een lauwe beursdag? Vanalles, maar niks 
perceptueels. We gebruiken hier perceptie om vage of vloeiende 
betekenis vorm te geven. Dat valt aardig te illustreren met de manier 
waarop Bill Gates kinderen en andere delicate doelgroepen wil 
behoeden voor discutabel internetgenot. Dat gebeurt via de optie 
internetrestricties in Explorer, een functie die gebaseerd is op de wat 
schimmige werkzaamheden van de RSCA, de Recreational Software 
Advisory Council, ongetwijfeld Amerikaans. Op vier gebieden kunnen 
restricties worden ingesteld: geweld, naakt, sex, taal. Het gebeurt 
zelden dat wij met ons vak in een dergelijk spannend gezelschap 
terecht komen. Wie zijn kinderen voor onbehoorlijk taalgebruik wil 
behoeden, kan een tolerantieniveau instellen. Het programma levert de 
volgende oplopende categorieën: plat taalgebruik, grof taalgebruik, 
vloeken, schunnig en obsceen, grof en expliciet. Grotendeels 
perceptuele begrippen dus. Schunnig, obsceen, expliciet en uiteraard 
plat en grof verwijzen naar een complex sediment van visuele en 
tactiele ervaringen die vervolgens worden overgeplant naar het 
ethische domein van onbehoorlijk taalgebruik. Het vervelende van de 
functie is dat bezorgde ouders niet weten hoe de RSCA die vertaalslag 
maakt en omgekeerd. En wie te weten komt dat alle restricties op 
vrijwillige basis gebeuren door informatie-aanbieders zelf, die zoekt 
vanzelf andere pedagogische oorden op (Maes 2003). 

Nieuwe taalwijzen opleiden 

 

U zou uit het vorige kunnen afleiden dat het bezetten van deze 
leerstoel alleen een kwestie is van het ontwikkelen van min of meer 
interessant onderzoek. Dat is niet het geval. De leerstoel is innig 
verbonden met de opleiding Bedrijfscommunicatie en Digitale Media 
aan onze Letterenfaculteit, kortweg BDM, en – iets breder bezien – 
met nieuwe profileringen binnen het universitaire onderwijs taal en 
communicatie.  Aan zowat alle Nederlandse universiteiten hebben de 
laatste jaren nieuwe communicatie-opleidingen het licht gezien. Onze 
eigenste opleiding is er daar één van, niet zo maar één, maar wel de 
beste. Mijn gewaardeerde collega's in het land zouden niet anders 
zeggen. 
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Een opleiding als BDM is hier bij uitstek op zijn plaats. 
Immers, de belangrijkste overweging voor de nieuwe opleiding BDM in 
1999 was ook de belangrijkste ontstaansgrond voor de gehele 
Tilburgse Letterenfaculteit in 1981: nl. nauwe aansluiting zoeken bij 
maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van taal en cultuur. 
Tussen toen en nu heeft ook de rest van het land niet stilgezeten. 
Onder de vlag van taalbeheersing en hier in Tilburg Tekstwetenschap 
zijn bloeiende opleidingen en onderzoeksgroepen ontstaan, die een 
flink deel van de studentenpopulatie aantrokken en aantrekken. Daar 
zijn het afgelopen decennium nieuwe opleidingen en 
onderzoeksgroepen bijgekomen, onder de vlag van 
Bedrijfscommunicatie, Communicatiewetenschap en Digitale Media. 
Een Tilburgse opleiding van dit laatste type was dus nodig, alleen al 
om aan de wet van de remmende voorsprong te ontsnappen. 

Maar daarmee is ze nog niet meteen een aanwinst voor het 
universitaire taal-en-communicatie-aanbod. Daar is meer voor nodig, 
met name een uitgekiend evenwicht tussen maatschappelijke 
herkenbaarheid en disciplinaire verankering. Wie teveel naar de ene 
kant opschuift, krijgt  massa’s studenten en evenveel slechte 
beoordelingen over zich heen; wie veiligheidshalve op het andere 
uiterste postvat, dreigt zich tevreden te moeten stellen met het 
opleiden van virtuele studenten. Voor wie uit een minder 
marktgedreven universitair systeem afkomstig is, is en blijft dat 
wennen. 

Het delicate evenwicht tussen breed en diep, dat is dus de 
kunst. De invoering van de Bachelor-Masterstructuur heeft ons de 
gelukkige aanleiding gegeven om de oorspronkelijke programma-opzet 
van BDM op dat punt bij te stellen. Het resultaat daarvan is een 
delicaat evenwichtig programma.  Een cluster van vakken op het 
gebied van communicatie, organisatie en digitalisering; met trekkende 
labels, dat is niet zo ingewikkeld op dat terrein, maar met tegelijkertijd 
ook een opzet die past binnen een letterenomgeving, en dat is al een 
stuk ingewikkelder. Daarnaast is er de mogelijkheid voor studenten om 
in andere faculteiten verbredende verdieping te zoeken op domeinen 
die voor het BDM-profiel cruciaal zijn, zoals organisatiepsychologie, 
marketing, informatiemanagement, bedrijfs- en bestuurskunde. Ten 
slotte een set van vakken dat aan multimodaliteit en digitalisering 
theoretische en methodologische fundering geeft, vakken die 
geïnspireerd zijn door het onderzoeksprogramma van de sectie. Tot 
zover het bachelorpakket. In de masterfase wordt de aansluiting met 
het onderzoeksprogramma groter. De goede gewoonte om studenten 
in hun eindfase te betrekken bij het onderzoek van docenten wordt 
daar vastgebeiteld, enerzijds in de vorm van scriptielijnen die 
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rechtstreeks gekoppeld zijn aan onderzoeksprojecten, en anderzijds 
door vakinvullingen die enigszins flexibel het lopend onderzoek in de 
sectie volgen. En dan is er de tweejarige onderzoeksmaster in 
ontwikkeling. Die maakt het mogelijk om een dergelijke flexibele 
invulling binnen een breder geheel te realiseren. De samenwerking 
met collega's in belendende secties en met de collega’s uit Nijmegen 
biedt daarvoor een uitgelezen kans. 

Daarmee wordt in het onderwijs gaandeweg het speelveld 
zichtbaar van de nieuwe taaltovenaars, die zicht hebben op de kracht 
en de beperkingen van verschillende communicatiewijzen, die de 
consequenties kunnen doorrekenen van digitaliseringsinitiatieven, 
zowel voor het individu als voor organisaties, en die weten wat ze van 
technologische vernieuwingen kunnen en vooral niet kunnen 
verwachten. 
 
Bij een dergelijke onderwijsprofilering hoort gepaste ondersteuning. 
Een opleiding over digitale media kan niet zonder digitale media. 
Digitale organisatie, digitale didactiek en digitale presentatie, ze horen 
er vanzelfsprekend bij. Maar even vanzelfsprekend zijn daar ook de 
bekende vormen van tegendraads gemak. Een website, een scriptie- 
of literatuurdatabase creëren, een electronische leeromgeving, intranet 
of digitale agenda echt doen werken... elk digitaal project fascineert, 
maar botst op gezette tijden ook weer op ingenieuze futiliteiten en 
zinken daken.  

Neem nu de electronische leeromgeving, in ons geval 
BlackBoard genoemd. Ingenieus, maar tegelijk ergerniswekkend: 
bijvoorbeeld die volle digitale dropbox die minder doorzichtig is dan 
een overstroomde archiefkelder; je zult maar de docent zijn die daar 
leesgewijs doorheen moet. Of de raadselachtige creativiteit waarmee 
docenten hun eigen blackboardplekje aankleden. Je zult maar student 
zijn die elke dag geacht wordt om op zes van die plekjes de weg te 
vinden. 

Maar de lusten zijn groter dan de lasten. Gaandeweg bouwen 
we expertise op om echt didactisch profijt te halen uit electronische 
leeromgevingen. Bijvoorbeeld door studenten als teaching assistants 
mee te betrekken in de onderwijsorganisatie, door digitale discussies 
tot stand te brengen die een stuk dieper graven dan de gemiddelde 
klassikale pogingen, of door studenten digitaal de beschikking te 
geven over het commentaar op het werk van andere studenten. Het 
zijn digitale ingrepen met echt leerrendement, en ze maken van 
Blackboard een uitstekende proeftuin voor nieuwe taalwijzen. 
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BDM als universitaire opleiding 

Ik wil tot slot nog even stilstaan bij de ruimere onderwijsomgeving 
waarin BDM en vele andere opleidingen zich bewegen. 

Nederland is een land van sluizen, de geschiedenis leert ons 
waarom. Maar Nederlandse studenten hebben daar weinig last van. Zij 
kunnen meer dan bijvoorbeeld hun Belgische collega’s bepalen hoe 
hun studiepad verloopt. De overgang tussen opleidingsjaren, 
ingangsvoorwaarden voor vakken, verzamelen van credits, schakelen 
tussen HBO en universiteit, schakelen tussen opleidingen, schakelen 
tussen oude en nieuwe programma, invullen van keuzeruimte, plannen 
van afstuderen, aan- en afmelden voor vakken, combineren van werk 
en studie.... Op al die punten is een grote mate van eigen keus en 
flexibiliteit waar te nemen. En dat is maar goed ook, want het 
verhindert dat studenten zonder veel nadenken, afwegen en kiezen 
plots met een diploma in de hand staan. En het geeft studenten de 
kans om het eigen pad zo in te richten dat het ofwel steiler, ofwel 
vlakker wordt dan de norm.  

In de praktijk lijken studenten vaker te opteren voor het vlakke 
land eerder dan het hooggebergte. Meer studietijd, zelden minder; 
meer afstudeertijd, zelden minder. En of die extra tijd rendeert? 
Misschien wel, maar als universiteit hebben we daar te weinig kijk op. 
En dat is jammer. Want we dragen er wel de nadelen van, bijvoorbeeld 
op het vlak van onderwijsorganisatie en didactiek. Laat ik één nadeel 
noemen. Aristoteles heeft hier niet gestudeerd, maar leerde ons wel 
dat scherp inzicht in je toehoorders essentieel is bij het overdragen van 
informatie. Voor een docent is het hier moeilijk om die regel na te 
leven. Wie precies vanuit welk studeerpad in je vak instroomt, is op zijn 
best aan het eind van de rit helder. Inspelen op heterogeniteit, 
voorkennis en vaardigheden wordt dan vaak een kwestie van 
improvisatie, en daar worden docenten niet speciaal op geselecteerd 
of in getraind. En ik maak me sterk dat ook in het studentenpubliek een 
groter cohort-gevoel gunstig zou uitwerken. Bergtijdritten zijn nu 
eenmaal bij weinig wielerkampioenen geliefd.  

In de aanloop naar de bachelor-masterstructuur spreken mijn 
landgenoten wel eens hun bezorgdheid uit over de grotere 
deregulering in het nieuwe systeem en over de kwaliteit die daardoor 
in het geding zou zijn. Wetende hoe standvastig het universitaire 
onderwijs in Vlaanderen is, deel ik die bezorgdheid niet. Omgekeerd 
zie ik binnen de Nederlandse en dus mijn Tilburgse situatie in de 
bama-invoering een uitgelezen gelegenheid om de navigatiemiddelen 
en –mogelijkheden in het studielandschap te herijken. Ik zie dat als 
een drietrapstaak. Ten eerste het vastleggen en vooral vasthouden 
van ondoordringbare grenzen: bijvoorbeeld een masterinstap alleen 
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voor afgeronde bachelors, of een bindend studie-advies, niet als een 
straf achteraf, maar een stimulans om jezelf in jaar 1 als voltijds 
student te testen; voor levenslang leren is na de studie immers nog tijd 
genoeg. Ten tweede door het standaard-studiepad organisatorisch en 
didactisch helder te profileren, voor studenten en docenten, en om de 
voortgang van studenten daarbinnen voor beide doelgroepen veel 
beter en breder doorzichtig te maken. Dat is de enige manier om te 
bepalen waar flexibiliteit begint en eindigt. 

Ten derde door flexibiliteit te creëren, voor wie het standaard-
tempo aanhoudt en zeker voor wie binnen dat standaardpad 
interessante activiteiten wil ontplooien. Bijvoorbeeld voor wie 
standaardstudieverplichtingen wil combineren met opgedane expertise 
in het bedrijfsleven, of wie een deel van het standaardpakket wil 
inruilen voor een buitenlands studieverblijf. Op dat laatste punt kunnen 
we – zeker in vergelijking met Vlaanderen – nog een flinke stimulans 
gebruiken. Zowat 45% procent van de studenten in mijn vorige Gentse 
werkplek vindt jaarlijks voor een semester de weg naar het Europese 
buitenland. Daar staan we in Tilburg ver van af. Dat is niet het gevolg 
van een verschil in Bruto Nationale Reislust, want die is in Nederland 
ongetwijfeld hoger. Voor zover het een verschil is in profilering, 
organisatie en facilitering, moeten we daar dringend wat aan doen, 
zeker als je ziet wat de meerwaarde van een buitenlandverblijf is.  

Voor het derde jaar vertrekken in 2004 een aantal studenten 
richting Zuid-Afrika, om er in de vorm van stage of scriptie mee te 
werken aan het Epidasa-project, een project over Aids-voorlichting, 
opgezet als samenwerking tussen drie Nederlandse en drie Zuid-
Afrikaanse universiteiten, gefinancierd door Sanpad, een 
onderzoeksprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 
moeite om binnen de Zuid-Afrikaanse context een naadloos vervolg te 
vinden voor de opleiding van Tilburgse, Nijmeegse en Twentse 
studenten, wordt in ruime mate gecompenseerd door het brede 
perspectief en relativering die een buitenlands studieverblijf oplevert. Ik 
beschouw het als een belangrijke en dringende taak om binnen het 
standaard-curriculum heldere en flexibele voorzieningen te creëren 
voor wie een deel van het curriculum in een andere omgeving wil 
doorbrengen. 

Tot slot 

 
Meneer de Rector Magnificus, Dames en Heren, Ik kom bij de 
afronding. Maar ik wil nog de tijd nemen om die mensen in mijn rede te 
betrekken die voor deze dag en de weg daarnaartoe dank en 
waardering verdienen. 
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[..] 
 
Ik heb gezegd. 
 

Literatuur 

 
Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. The behavioral 

and brain sciences : an international journal of current 
research and theory with open peer commentary. 22: 577-
577-609. 

Glenberg, A. M. (1997). What memory is for. The behavioral and brain 
sciences : an international journal of current research and 
theory with open peer commentary. 20: 1-1-18. 

Glenberg, A. M. (2002). The indexical hypothesis: Meaning from 
language, world, and image. Working with words and images: 
New steps in an old dance. N. Allen. Westport, CT, Ablex 
Publishing: 27-42. 

Glenberg, A. M. and D. A. Robertson (1999). "Indexical understanding 
of instructions." Discourse Processes 28: 1-26. 

Glenberg, A. M. and D. A. Robertson (2000). Symbol Grounding and 
Meaning: A Comparison of High-Dimensional and Embodied 
Theories of Meaning. Journal of memory and language. 43: 
379-379-401. 

Hubona, G. S., S. Everett, et al. (1998). "Mental Representations of 
Spatial Language." International Journal of Man-Machine 
Studies 48: 705-728. 

Kaschak, M. P. and A. M. Glenberg (2000). Constructing Meaning: The 
Role of Affordances and Grammatical Constructions in 
Sentence Comprehension. Journal of memory and language. 
43: 508-508-529. 

Kendon, A. (2001). "Review Article. Gesture as communication 
strategy." Semiotica 135(1/4): 191-209. 

Maes, A. (2003). "Bedenkelijke digitale taalhulp." Over Taal 42(1): 6-9. 
Mandel, T. and G. Van der Luen (1996). Rules of the net: online 

operating instructions for human beings. New York, Hyperion. 
Tversky, B. (2001). Spatial schemas in depictions. Spatial schemas 

and abstract thought. M. Gattis. Cambridge, MA, The MIT 
Press: 79-112. 

Tversky, B. (2002). Some ways that graphics communicate . Working 
with words and images. N. Allen. Westport, Connecticut, 
London: 57-74. 



 16 

Tversky, B., S. Kügelmass, et al. (1991). Cross-Cultural and 
Developmental Trends in Graphic Productions. Cognitive 
psychology. 23: 515 UR  --515. 

Tversky, B. and P. U. Lee (1999). Pictorial and verbal tools for 
conveying routes. Spatial Information Theory: Cognitive and 
Computational Foundations of Geographic Information 
Science. C. F. D. M. Mark. Berlin, Springer Verlag: 51-64. 

Vessey, I. (1991). "Cognitive Fit: A Theory-based Analysis of the 
Graphs versus Tables Literature." Decision Sciences 22: 219-
240. 

Vessey, I. (1994). "The effect of information presentation on decision 
making: A cost-benefit analysis." Information & Management 
27: 103-119. 

Zacks, J. and B. Tversky (1999). Bars and Lines: A Study of Graphic 
Communication. Memory &amp; cognition : a journal of the 
Psychonomic Society. 27: 1073-1073-1079. 

 


	Over Nieuwe Taalwijzen
	Fons Maes
	Zeer gewaardeerde toehoorders

	Drie digitale paradoxen
	Nieuwe taalwijzen onderzoeken
	Contouren voor nieuw letterenonderzoek
	Multimodaal
	Actiegeoriënteerd
	Nieuwe disciplinaire allianties


	Nieuwe taalwijzen opleiden
	BDM als universitaire opleiding
	Tot slot
	Literatuur


