
  

 

 

Tilburg University

De Feiten Verdraaid. Over tekstvolgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid

Bekker, B.

Publication date:
2006

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Bekker, B. (2006). De Feiten Verdraaid. Over tekstvolgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid.
Universiteit van Tilburg.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/f6670674-080f-448a-9c2f-4eb4e0d70655


BIRGIT BEKKER-

~ ~~ e el en ver raal
Over tekstvalgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid

tirn vrrri irhrrn .illrn rrknnn~~n hrcrraff I h t rl - AP iíh~d rP APh~ttPrrn ~4'annrrr r~indi
aanklacht per geval

de veer
~ deelna
die het
jven tot
van de n
iven ris
icht j Defeiten i~raren s
~os verg
alcen teg
gen led
Duitsla
F). „We
", mee
keerden
er op zij
;ens de
:t Hofs
~ndeM
rste kee
tische

. . ~~~~'~` - ~ti~' ': -' ~",t till'-!.'-~íá c-.L~~iI~E~~ ~' -~'` -~ . ~ M1 ~ ~, .-~-~ ~. ~ ., - ~.

i ~
(
I
i

gL
s heeft
gleraar
in terec
pvatting
~ opvalle
eraar in
en als „
j grote s
ielen. D
igans w

Over tekstvolgorde, talige markering en sprekerbetrokkenheid

rrespondent
nEC. Dat de wereld
ationale jetset niet is
wr de nieuwe presi-
, Mahmoud Ahmadi-
duidelijk. Om ziljn

onderstrepen heeft
l deze week besloten
rt gearriveerde nieu-
~tuig vande regering
verkopen.
!lhmadinejad profi-
man van het volk.

:slissing was de ver-
het presidentieel

~ het welvarende
tn naar het vervuil-
ien van de stad. Hi,j
n kroonluchters ver-
: de officiële ont-
t, die nu stemmig
ur zijn.
ig, ter waarde van 60
r, werd in 2003 door
;er Mohammad Kha-
:haft. Het was cen
de Iraanse wens om

ver-
en invrnnn- u i an P

Birgit Bekker

Modale
elementen
kwamen
bijna niet
voor
problemen. Volgens een unllate-
raal Amenikaans embargo mogen
Amerikaanse bedrijven geen za-
ken dcen met Iran. Boeing en het
Europese Airbusconsortium (dat
met Amerikaanse bedrijven sa-
menwerkt) leveren sindsdien
geen onderdelen meer aan de
Iraanse luchtvloot. Er vallen dan
ook in Iran geregeld vliegtuigen

minele organisatie te vormenom zeextra

toestel vorige week op de luchtha-
ven Mehrabad in Teheran. Een
overheidswoordvcerder en tien-
tallen journalisten die interieur-
foto's wilden maken werd echter
op de vliegtuigtrap de tcegang ge-
weigerd. Volgens de Iraaese web-
site Baztab was het vliegtuig voor
20 miljcea dollar „verfraaid". De
conservatieve Iraanse krant Jam-e
Jam vroeg zich afof„wij soms ko-
ningen zijn geworden". Dit in een
duidelijke verwijzing naaz de 1979
verdreven sjah die erg van luxe
hield.

President Ahmadinejad heeft
intussen besloten om het vlieg-
tttig te verkopen, of het te laten
aanpassen zodat het voor de ge-
wone burgerluchtvaart kan wor-
den gebruikt. Woensdag reist hij
naar Saoedi-Arabië in een `ge-
woon' vliegtuig. „Voor zes uur
vliegen heeft hij geen luxenodig",
vertelde een regeringswoordvoer-
der. Ahmadinejad neemt waar-
schijnlijk de Bceing 747 waarmee

kaar om openlijk over onderwerpen als
gt
i-
af
s-
k
a-
a-

n
k

u-
at
t-

Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
schouwen? Dat weten we nu nog niet. Wc
hebben noggeen ervaring met de nieuwe
wet." Alleen al door de toetsing van de
wet daor de rechter, meenc Burum:I,
heefr dit proces een breder belang dan
louter de veroordeling.

Buruma is positief over de houding van
het openbaar ministerie tot nu toe. Het
OM stelde dat de groep verdachten vijf
hoofdverdach[en kent maar dat er ook
`mindere figuren' bij zijn diegeen weten-
schap hadden dat ze deelnamen aan ecn
terroristische organisatie. „Het is gced
van het OM, omdat de rechters namelijk
per geval moeten oordelen. De toonzet-
ting van het OM vertelt ons dat er geen
sprake is van een heksenjacht."
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1.1 Tekstvolgorde en werkelijkheid

"Be orderly", zo luidt één van de pragmatische principes die de basis leggen voor succes-
volle conversatie (Grice, 1975). Vrij vertaald en geprojecteerd op teksten: presenteer
zaken in een tekst in een volgorde die de lezer verwacht. Wijkt de volgorde waarin je
zaken presenteert afvan wat de lezerverwacht, markeer dat dan met een lingu'istisch
signaal.

(1) (a) Bob remde te laat.
(b) Hij reed de auto de sloot in.

Uit onderzoek blijkt dat één van de verwachtingen van lezers is dat situaties in een tekst
in iconische volgorde zijn gepresenteerd: de volgorde van beschrijving in de tekst weer-
spiegelt de volgorde in de werkelijkheid, zoals in (1) (Mandler, 1986; Noordman 8c
Vonk, 1998; Graesser, Singer 8c Trabasso, 1994). Als een schrijver afwijkt van het iconi-
citeitsprincipe, dan is te verwachten dat de tekst één of ineer lingu'istische elementen
bevat waarde lezerde `juiste'volgorde uit kan afleiden. Ofzoals Zwaan et al. zeggen:
"In short, there is developmental, cognitive, and neurocognitive evidence for the role of
an iconicity assumption in language comprehension. Comprehenders' natural tendency
is to process narrated events just as they wouId naturally occurring events: in chronolo-
gical order. However, they have developed a sensitivity to linguistic cues that occasionally
call for this assumption to be overridden" (Zwaan, Madden 8c Stanfield, 2001: 79).

Ook de basisregels zoals geformuleerd in formeel-semantische studies naar de
interpretatie van temporele samenhang in teksten, zijn terug te voeren op de iconici-
teitsgedachte: interpreteer (1) zo dat de beschreven gebeurtenis in (16) komt na de
beschreven gebeurtenis in (1 a) (Kamp 8c Rohrer, 1983; Hinrichs, 1986; Partee, 1984;
Dowty, 1986; Kam p 8c Reyle, 1993).

De kwestie van ordening lijkt duidelijk als het gaat om de presentatie van feitelijke
gebeurtenissen. Maaranders ligt het bij een sequentievan zinnen als in (2). In hoeverre
presenteren (2a) en (26) gebeurtenissen in iconische volgorde?

(2) (a) Omarging met zijn dochter naar zwemles.
(b) Daarom verliet hij de vergadering om vijfvoorvijf.

Op grond van kennis van de wereld is vast te stellen dat de gebeurtenis beschreven in
(26) niet komt nadegebeurtenis beschreven in (2a), maareraan voorafgaat:Omar
verliet eerst de vergadering en ging toen met zijn dochter naar zwemles. Zo bezien zijn
de gebeurtenissen dus niet iconisch gepresenteerd. Maar dan houden we geen rekening
met het verbindingswoord `daarom', dat uitdrukt dat (2a) de aanleiding of reden vormt
voor (26). Aanleidingen gaan in de werkelijkheid vooraf aan datgene waar ze de aanlei-
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ding van zijn. Zo opgevat, zijn (2a) en (26) wel iconisch geordend. Dat strookt niet met
de eerste indruk. Wat is er aan de hand?

Bij nadere bestuderingvan (2) valt op dat (2a) nietalleen de gebeurtenis beschrijft
dat Omar met zijn dochter naar zwemles ging, maar ook impliceert dat Omar besefte dat

hij met zijn dochter naar zwemles zou gaan. En dat (26) niet alleen beschrijft dat Omar
de vergaderingverliet, maartevens impliceert dat hij besloot de vergaderingte verlaten.

En in de werkelijkheid ging het besefvooraf aan het besluit. Kortom, de conclusie is dat

(2) niet de expliciet beschreven gebeurtenissen, maarwel de twee impliciet blijvende
gebeurtenissen iconisch presenteert. De parafrase van (2) in (2') maaktdeze impliciete
gebeurtenissen expliciet:

(2') (a) Omar zou met zijn dochter naar zwemles gaan, besefte hij. (b) Daarom besloot
hij om de vergadering om vijf voor vijf te verlaten.

Bekijk voorbeeld (3). Ook bij de interpretatie daarvan komt een extra werkelijkheidslaag
naar voren.

(3) (a) Jessica haastte zich naar het station want (b) haar trein vertrok om 6 uur.

Op grond van eenvoudig denkwerk valt aan te nemen dat de situatie dat Jessica zich naar
het station haastte in de werkelijkheid voorafgingaan de situatie dat haartrein om 6 uur
vertrok. Zo bezien zijn de situaties iconisch gepresenteerd. Maar opnieuw is in het voor-
beeld een verbindingswoord aanwezig, `want', dat iets vertelt over de relatie tussen de
twee zinnen. Dit connectief markeert nu niet dat (3a) maar (36) de aanleiding of reden is
voor hetgeen in de andere zin is beschreven. Ook hier blijft in de sequentie impliciet dat
sprake is van een besluit op grond van een besef: Jessica besloot zich te haasten vanuit
het besefdat haartrein om 6 uurvertrok. De parafrase in (3') maaktduidelijkdatdeze
impliciete gebeurtenissen nietgepresenteerd zijn in de volgorde die overeenkomt met
de werkelijkheid:

(3') (a) Jessica haastte zich naar het station. (b) De reden waarom ze
zich haastte was dat ze besefte dat haar trein om 6 uur vertrok (en het liep al
tegen zessen).

Van (2) en (3) kan gezegd worden dat de volgorde van de gebeurtenissen in de werkelijk-
heid waarnaar verwezen wordt op het `oppervlakteniveau'van de tekst-de als feítelijk
beschreven werkelijkheid -afwijktvan de volgorde van gebeurtenissen waarnaar
verwezen wordt in de relatie tussen de twee zinnen (cf. Oversteegen, 2005).

Kortom, het iconiciteitsprincipe verwijst naar de werkelijkheid als leidraad voor
presentatie en interpretatie van tekstuele ordening, maar het is niet altijd duidelijk



welk begrip van werkelijkheid we daarbij moeten aanhouden. Tabel (1.1) vat samen hoe
de gebeurtenissen in de voorbeelden (1) -(3) zijn gepresenteerd in relatie tot twee
besproken lagen van werkelijkheid. Het liggende streepje in de tweede kolom bij voor-
beeld (1) geeft aan dat in dit voorbeeld geen reden is om aan te nemen dat sprake is van
een verwijzing naareen impliciete mentale werkelijkheid.

Tabel 1.1 Presentatie uan gebeurtenissen in (1) -(3) in relatie tot twee lagen uan werkelijkheid

Als feitelijk beschreven Impliciete mentale
Voorbeeld werkelijkheid werkelijkheid

(1) iconisch -

(2) niet-iconisch iconisch

(3) iconisch niet-iconisch

1.2 Voorwaartse en achterwaartse volgorde

r.z.i Typering voorwaarts en achterwaarts

In dit onderzoek is de kwalificatie van volgorde gebaseerd op de ordening van de aange-
nomen conceptuele relatie tussen twee opeenvolgende zinnen of segmenten in een
tekst ( S 1 en S2). Ter vervangingvan het begrip iconiciteit hanteren we de term voor-
waartse volgorde. Tegenover voorwaartse volgorde staat achterwaartse volgorde. De
richting van volgorde heeft betrekking op causale relaties of temporele relaties.

Als de conceptuele relatie betrekking heeft op de als feitelijk beschreven gebeurte-
nissen, dan hangt de kwalificatie voorwaarts of achterwaarts geordend afvan de volg-
orde waarin de tekst verwijst naar de gebeurtenissen in de als feitelijk beschreven werke-
lijkheid (eerste kolom tabel 1.1). Als de conceptuele relatie een verband legt tussen
géimpliceerde mentale gebeurtenissen, dan hangt de kwalificatie voorwaarts of achter-
waarts geordend afvan de volgorde waarin de tekst verwijst naar de gebeurtenissen in de
geïmpliceerde mentale werkelijkheid (tweede kolom tabel 1.1).

Een causale relatie is de conceptuele relatie tussen twee beschreven situaties in
termen van oorzaak-gevolg~aanleiding-effect~reden-handeling~argument-conclusie.
Er is sprake van voorwaarts causale volgorde wanneerde eerstgepresenteerde zin (S1)
de betekenis van oorzaak ~ aanleiding ~ reden ~ argument heeft en de tweede gepresen-
teerde zin (S2) de betekenis van gevolg ~ effect ~ handeling ~ conclusie. Er is sprake van
achterwaarts causale volgorde wanneer de oorzaak ~ aanleiding ~ reden ~ het argument
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in S2 is gepresenteerd. De relatie kan worden aangeduid met een expliciet causaal volg-
ordesignaal (zoals `doordat' of `want').

Een temporele relatie is de conceptuele relatie tussen twee beschreven situaties in

termen van het moment waarop deze situaties ten opzichte van elkaar plaatsvinden. Er is

sprake van voorwaarts temporele volgorde wanneer het beginpunt van de situatie waar-

naar de eerst gepresenteerde zin (S 1) verwijst, voorafgaat aan het beginpunt van de situ-

atie waarnaar de tweede gepresenteerde zin (S2) verwijst. Er is sprake van achterwaarts

temporele volgorde wanneer de situatie van S2 voorafgaat aan de situatie van S 1. De

relatie kan worden aangeduid met een expliciet temporeel volgordesignaal (zoals `nadat'

of de voltooid verleden tijd).

t.2.z Talige markering van volgorde

Om vast te stellen ofsprake is van voorwaartse of achterwaartse volgorde van presen-
tatie ten opzichte van de (impliciete) werkelijkheid wordt in de eerste plaats gekeken
naar de aanwezige lingu'istische signalen. Als een lingu'istisch element de relatie tussen
twee opeenvolgende zinnen markeert, dan is de volgorde tussen de gepresenteerde situ-
aties af te leiden uit de betekenis van het lingu'istische element. Zo worden op grond van
de aanwezige verbindingswoorden de voorbeelden (2) en (3) als volgt gekwalificeerd
(verbindingswoorden en kwalificatie in cursief). De relatie in (2) en (3) heeft betrekking
op de geïmpliceerde mentale handelingen.

(2) (a) Omarging met zijn dochter naar zwemles. (b) Daarom verliet hij de vergade-
ri ng om vijfvoor vijf.
causale uoorwaartse uolgorde

(3) (a) Jessica haastte zich naar het station want (b) haartrein vertrok om 6 uur.
causale achterwaartseuolgorde

In fragmenten als (4) en (5) markeert het connectief `dus' een argument-conclusie-
relatie. Het connectief dwingt zodoende af dat we de fragmenten beschouwen als voor-
waarts gepresenteerd. De coherentierelatie heeft betrekking op geïmpliceerde mentale
handelingen, waarbij de conclusie van (4) is dat het nat worden van de tuinstoelen een
gevolg is van regenen en de conclusie van (5) is dat regen de oorzaak is van het nat
worden van de tuinstoelen (abductie).

(4) (a) Het heeftgeregend,dus (b) de tuinstoelen zijn natgeworden.
causaleuoorwaartseuolgorde

(5) (a) De tuinstoelen zijn natgeworden, dus (b) het heeftgeregend.
causaleuoorwaartseuolgorde
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De markeringen en aangenomen relaties in de voorbeelden (2) -(5) zijn causaal van
karakter. Andere markeringen drukken een temporele relatie uit, zoals `nadat' en
`voordat' in (6) en (7). In deze voorbeelden heeft de inhoudelijke samenhangtussen de
zinnen betrekkingop de alsfeitelijk beschreven gebeurtenissen.

(6) (a) Bob liep naar huis nadat (b) hij met zijn auto tegen een boom gereden was.
temporele achterwaartse uolgorde (uanfeitelijkegebeurtenissen)

(7) (a) Bob sloot zijn auto af uoordat (b) hij ging (open.
temporele uoorwaartse uolgorde (uanfeitelijkegebeurtenissen)

i.2.3 Ontbreken van talige markering van volgorde

Devoorbeelden (2)-(7) hebben allemaal een taligelementdatde relatie markeert.

Vaak is echter helemaal geen verbindingswoord ofander lingu'istisch elementaanwezig
waaruitderelatietussentweezinnenisafteleiden,zoalsin voorbeeld(1).Voordergelijke

fragmenten zal op grond van algemene wereldkennis worden bepaald welke relatie het

meest aannemelijk is. Daarbij gaan we na of een causale relatie aannemelijk is en als dat
niet het geval is, wat de temporele relatie is tussen de beschreven situaties (cf. Levinson,

1983; Sanders 8c Noordman, 2000). Zo presenteert voorbeeld (1) twee causaal voor-
waartsgeordendealsfeitelijkgepresenteerdegebeurtenissen.Terondersteuningvan de
aanname van deze relatie kan een parafrase met een causaal connectiefworden gegeven:

(1) (a) Bob remde te laat. (b) Hij reed de auto de sloot in.
Parafrase voorwaarts causale relatie: Bob remde te laat. Daardoorreed hij

met zijn auto tegen een boom.

1.3 Achterwaartse volgorde en sprekerbetrokkenheid

Aan de hand van de definitie van voorwaartse en achterwaartse volgorde perken we het
iconiciteitsprincipe nu als volgt in. Opeenvolgende zinnen in een tekst beschrijven door-

gaans situaties in voorwaartse volgorde (standaardvolgorde). Als een schrijver' afwijkt

van dit principe door situaties in achterwaartse volgorde te presenteren, dan mogen

lezers verwachten dat ze voldoende middelen krijgen aangeboden om deze volgorde te

herkennen. De schrijvergebruikt bijvoorbeeld een lingu'istisch element, zoals `want' in

(3) en `nadat' in (6). In dat geval is sprake van gemarkeerde volgorde.
Maar het blijkt de schrijver ook vrij te staan om situaties in achterwaartse volgorde

te presenteren als verwacht mag worden dat de lezer voldoende kennis van de wereld
heeft om een causale relatie aan te nemen en daaruit de ordening af te leiden (Caenepeel
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8c Moens, 1994; Caenepeel, 1993, 1995; Mandler, 1986; Lascarides 8c Asher, 1991,
1993). Voorbeelden daarbij zijn sequenties als (8)- (10), die naar de meningvan diverse
onderzoekers zijn toegestaan in het Engels.

(8) John fell. He slipped on a banana skin.
(9) Jane left me. She fell in love with someone else.
(10) Maxfell.John pushed him.

Wel bestaat ervolgens Caenepeel (1993) een restrictie op de mogelijkheid dergelijke
omkeringen te presenteren. Presentatie in achterwaartse volgorde zondervolgordemar-
kering is niet mogelijk in narratieve fictie maarwel in teksten zoals nieuwsberichten. In
haarvisie heeft dat te maken met een verschil in het temporele ordeningsmechanisme
in de twee teksttypen. Gebeurtenissen in een nieuwstekst worden in de eerste plaats
temporeel geordend in relatie tot het hier-en-nu van de schrijver. Daardoor is erenige
mate van vrijheid in de ordening van de beschreven gebeurtenissen ten opzichte van
elkaar en bestaat achterwaartse ordening naast voorwaartse ordening (af te leiden uit
de relatie tussen de gebeurtenissen). In narratieve fictie is in de opvattingvan Caenepeel
het hier-en-nu van de schrijver van ondergeschikt belangvoor de temporele opbouw
van de tekst. De gebeurtenissen worden temporeel geordend ten opzichte van elkaar,
waarbij het voorwaartse ordeningsprincipe als voornaamste leidraad geldt.

We gaan ervan uit dat deze restrictie op teksttype ook geldt voor omkeringen in het
Nederlands. Boogaart (1999) stelt echter vast dat in het Nederlands sequenties als (1 1),
met tweemaal een onvoltooid verleden tijd, toch alleen samengaan met een interpre-
tatie in voorwaartse volgorde ook als zij in een teksttype voorkomen waarin gebeurte-
nissen worden geordend ten opzichte van het hier-en-nu van de spreker. Maarals men
in de contextvan een `hier-en-nu-teksttype'de voltooid tegenwoordige tijd gebruikt in
plaats van de onvoltooid verleden tijd, zoals in (12), dan is volgens zijn waarnemingwel
een achterwaartse volgorde-interpretatie mogelijk.

(1 1) Max viel. Jan duwde hem.
(12) Bob is gevallen. Jan heeft hem geduwd.

Kenmerkend voor de voltooid tegenwoordige tijd is dat deze tijdmarkeringverwijst naar
een gebeurtenis in het verleden en tegelijkertijd naar het hier-en-nu van de spreker.
Uit de observatie van Caenepeel voor het Engels en van Boogaart voor het Nederlands
concluderen we nu datde uitdrukkingvan temporele sprekerbetrokkenheid kennelijkde
presentatie van situaties in achterwaartse volgorde ondersteunt.

' De onderzoeken die in dit proefschrift worden behandeld gaan over geschreven taal. Het woord'schrijver' wordt
gehanteerd om te verwijzen naar de persoon die de tekst schrijft; het woord'spreker' wordt gebruikt om te verwijzen
naar de schrijver of een persoon die in de tekst aan het woord gelaten wordt.
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Bij wijze van exploratie is de vraagte stellen of ook andere uitingen van sprekerbetrok-

kenheid, bijvoorbeeld mentale sprekerbetrokkenheid, de achterwaartse presentatie en

interpretatie van gebeurtenissen ondersteunen. Zie (13) en (14), waarin de elementen

in cursief uitinggeven aan mentale sprekerbetrokkenheid.

(13) Max is gevallen. Volgens mij duwde Jan hem.
(14) Max isgevallen. Volgens Elsbeth duwde Jan hem.

De voorbeelden zijn inderdaad te beschouwen als volkomen natuurlijke sequenties in
het Nederlands, waaraan een achterwaartse volgorde-interpretatie is toe te kennen.

Samenvattend, we gaan uit van voorwaartse volgorde als standaardpresentatie. Presen-
tatie in achterwaartse volgorde is mogelijk, mits a) een temporele ofcausale markering
de achterwaartse volgorde aanduidt, of b) het temporele of inentale uitgangspunt van
een spreker betrokken is in de presentatie van de situaties en er tussen de situaties een
achterwaarts causale relatie kan worden aangenomen.

Weergave (a) duiden we aan als achterwaartse volgorde met volgordemarkering.
Weergave (b) duiden we aan als achterwaartse volgorde zondervolgordemarkering. De
vraagdie mogelijkheid (b) oproept is welke rol elementen van sprekerbetrokkenheid
spelen bij de presentatie in achterwaartse volgorde. Mogelijk kunnen deze elementen
in afwezigheid van de expliciete volgordemarkeringde rol van achterwaartsvolgorde-
signaal overnemen. Om dit vermoeden te staven zullen we onderzoeken of achter-
waarts geordende fragmenten zonder volgordemarkering meer elementen bevatten van
sprekerbetrokkenheid dan achterwaarts geordende fragmenten met volgordemarkering
en dan voorwaarts geordende fragmenten met of zonder volgordemarkering.

1.4 Structuurvan het proefschrift

Het proefschrift bestaat uittwee delen, met dit hoofdstuk 1 als inleidingen hoofdstuk 6
als afsluiting. Het eerste deel omvat hoofdstuk 2 tot en met 4 en presenteert een beschrij-
vend onderzoek naarde aanwezigheid van sprekerbetrokkenheid in achterwaartse
volgorde zonder markering. Het tweede deel beslaat hoofdstuk 5 en presenteert een
verklarend onderzoek naar de aanwezigheid van de voltooid verleden tijd als markering
van sprekerbetrokkenheid.
Het begrip sprekerbetrokkenheid speelt een centrale rol in het gepresenteerde onder-
zoek, maar is in dit eerste hoofdstuk nogergsummier en intu'itiefgedefinieerd. Daarom
wordt het begrip eerst verder uitgewerkt in hoofdstuk 2, waarbij twee zeer verwante
noties een prominente rol zullen spelen: perspectief en subjectiviteit.

Hoofdstuk 3 biedt een uitgebreide toelichting op de wijze waarop het onderzoek
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naar achterwaartse volgorde en sprekerbetrokkenheid is vormgegeven. In het onderzoek
wordt gebruik gemaakt van authentiek tekstmateriaal, meer precies tekstfragmenten
uit nieuwsberichten en uit opiniërende teksten. De keuze voordeze bronnen komtvoort
uit de restrictie van teksttype op achterwaartse volgorde zoals geformuleerd door
Caenepeel: achterwaartse volgorde is toegestaan in teksten waarin situaties primair
temporeel geordend worden in relatie tot het hier-en-nu van de schrijver. Om een goed
antwoord te krijgen op de onderzoeksvraagworden verschillende categorieën frag-
menten met volgordemarkering onderzocht, namelijk fragmenten met `doordat', `want',
`dus', `daarom',`nadat','voordat' of de voltooid verleden tijd als markeringvan volgorde.
Deze mix van markeringen moet ervoor zorgen dat de controlefragmenten met marke-
ringen voldoende variëren in de mate van verwachte sprekerbetrokkenheid in deze
fragmenten.0okwordt in hoofdstuk 3 een toelichtinggegeven op de vaststellingvan de
betrouwbaarheid van het onderzoek en de validiteit van het onderzoeksmodel.

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van het onderzoek, waarin de hypothese
wordt getoetst dat achterwaarts geordende fragmenten zondervolgordemarkering
meerelementen bevatten van sprekerbetrokkenheid dan de afzonderlijke categorieën
voorwaarts en achterwaarts geordende fragmenten met volgordemarkering en dan
voorwaartsgeordendefragmenten metofzondervolgordemarkering.

Hoofdstuk 5 verlegt de aandacht naar één van de geselecteerde markeringen van
achterwaartse volgorde, de voltooid verleden tijd. Volgens de literatuur is deze tijdvorm
ook op te vatten als een potentiële markering van perspectief. Op grond daarvan wordt
in hoofdstuk 3 aangenomen dat een redelijke mate van sprekerbetrokkenheid waarge-
nomen zal worden in de voor het onderzoek geselecteerde fragmenten met de voltooid
verleden tijd. Vooruitlopend op de presentatie van de resultaten in hoofdstuk 4, kan hier
alvast worden opgemerkt dat de onderzochte voltooid-verleden-tijdfragmenten naar
verhoudingzeer weinig sprekerbetrokkenheid bleken te vertonen. Om die reden wordt
via een tweede onderzoek nagegaan onder welke omstandigheden de voltooid verleden
tijd zijn vermogen om perspectiefte markeren waarmaakt.

Hoofdstuk 6 vormt de afsluitingvan het proefschrift met een samenvatting en enkele
slotopmerkingen.
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2.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het begrip sprekerbetrokkenheid geïntroduceerd als element
dat mogelijk een rol speelt in achterwaartse volgorde zonder volgordemarkering. De
elementen in cursief in (1) herhalen de voorbeelden van sprekerbetrokkenheid die
daarbij gegeven werden.

(1) a. Bob is de sloot ingereden.
b. Volgens mij ~ uolgens Elsbeth zat hij te slapen.

De voltooid tegenwoordige tijd en de uitdrukkingen `volgens mij', `volgens Elsbeth' zijn
elementen van temporele en mentale sprekerbetrokkenheid, zo is betoogd in hoofdstuk 1.

De voltooid tegenwoordige tijd zou uitinggeven aan temporele sprekerbetrokkenheid
doordat ze niet alleen verwijst naar een gebeurtenis in het verleden maar ook naar het

hier-en-nu van de spreker. En de uitdrukkingen `volgens mij' en `volgens Elsbeth'zouden
uitinggeven aan mentale sprekerbetrokkenheid doordat ze verwijzen naar iemands

opvatting.
Met deze twee summiere toelichtingen is op tamelijk intu'itieve wijze uitleggegeven

aan de notie sprekerbetrokkenheid. Dit hoofdstuk vult de notie verder in, met de bedoe-
lingte komen tot een hanteerbaar begrip voor het onderzoek naar de relatie tussen
sprekerbetrokkenheid en de achterwaartse presentatie van informatie. Daarbij worden
uitdrukkingen en tekstfenomenen besproken die een deel van hun betekenis ontlenen
aan de relatie met een persoonlijk standpunt.

Twee begrippen afkomstig uit narratologisch, cognitief taalkundig en temporeel
semantisch onderzoek vragen onmiddellijk om aandacht bij de uitwerkingvan spreker-
betrokkenheid: perspectief en subjectiviteit. Deze begrippen spelen in dit hoofdstuk
en het verdere onderzoek een belangrijke rol. Daarbij moet wel opgemerkt worden
dat zowel perspectief als subjectiviteit in de diverse onderzoeksrichtingen nogal eens
verschillend worden opgevat en toegepast. Dit hoofdstuk biedtgeen vergelijkingtussen
definities ofde toepassingen ervan.' In plaats daarvan start de volgende paragraaf inet
een etymologisch gemotiveerde beschrijvingvan het begrip perspectief. In de para-
grafen daarna zullen op tamelijk eclectische wijze aspecten van perspectief en subjecti-
viteit de revue passeren. De term sprekerbetrokkenheid wordt overkoepelend gebruikt
om te verwijzen naar tekstelementen die een deel van hun betekenis ontlenen aan de

relatie met een persoonlijk standpunt.
Nadat in paragraaf 2.2 een aantal betekenisaspecten van perspectief en subjectiviteit

zijn besproken, bieden de paragrafen 2.3 - 2.5 een verdere uitwerking van sprekerbe-

trokkenheid vanuit drie invalshoeken. Allereerst wordt een aantal vormkenmerken van

zinnen (segmenten) besproken, die in meer of mindere mate uitinggeven aan spreker-

betrokkenheid. Dan wordt de interpretatie van segmenten als geheel besproken, die al
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dan niet plaatsvindt vanuit een persoonlijk standpunt. Tot slot volgt de besprekingvan
mogelijke coherentierelaties tussen twee segmenten, en wordt nagegaan in hoeverre
volgens verschillende opvattingen over tekstsamenhang het concept sprekerbetrokken-
heid een rol speelt in de betekenis van coherentierelaties. Paragraaf 2.6 vormt met een
korte samenvattingde afsluitingvan het hoofdstuk.

2.2 Perspectief, objectiviteit en subjectiviteit

2.Z.i Perspectief

Het woord ` perspectief'gaat terugtot het Latijnse `perspicere' dat de betekenis heeft
van `doorzien', ` beschouwen' of`waarnemen'. Deze oorsprong is duidelijk herkenbaar in
de volgende beschrijvingen van `perspectief' in het Woordenboek der Nederlandse Taal
(WNT, 1921, p. 1340-1 341).

1) Doorzichtkunde, de kunst om voorwerpen zoo af te beelden als zij zich aan
het oogvan den waarnemer van een bepaald punt uit vertoonen wat hun grootte,
vorm en kleur betreft; zowel in toepassingop de theorie als de practijk dezer
wetenschap. [...]
-- Voorts onderscheidt men verschillende toepassingen. Men deelt de Perspectief
gewoonlijk in vierzoorten, als in de Ordinaire, Militaire, Curieuze, en die geene
welke de Franschen à uol d'Oiseau noemen.
2) De wijze waarop zichtbare voorwerpen zich van een bepaald punt uit aan
het oog vertonen, met betrekki ng tot grootte en vorm, plaatsi ng en sch ijn baren
afstand. ln perspectief, op een afstand gezien, zich vertoonende volgens de regels
der doorzichtkunde.
3) Een vergezicht, een verschiet, dat wat men voor oogen ziet [...] b) Figuurlijk.
Een vergezicht, een vooruitzicht dat zich in iemands geest opent. "Omdatjij dus
alsjongmensch bent uitgegaan,wiljegetrouwd zijnde, uiteconomiethuis blijven,
en metje vrouw opje bovenhuis bij je wekelijkse biefstuk zitten koekeloeren. ...
Prettig perspectief voor haar!" COUPERUS, Eline Vere 1, 21 1.

In deze omschrijvingen valt een min of ineer technische, optische betekenis van
perspectief te onderscheiden van een mentale betekenis van hetzelfde woord. Verder
kunnen uit de omschrijvingen de volgende betekenisaspecten worden gedestilleerd:

' Zie voor een overzicht Sanders en Spooren (1 997).



22

1. er is een domein van observatie ofervaring;
2. er is een persoonlijke instantie die vanuit een bepaald standpunt de elementen in

het domein waarneemt ofervaart;
3. eriseenconcreteweergavevandewaarnemingofervaringdoordiepersoonlijke

instantie

Dit onderzoek gaat uit van het derde genoemde aspect, de concrete weergave van de
waarnemi ng of ervaring. De andere twee aspecten zijn impliciet daarin betrokken; ze
liggen immers ten grondslagaan de weergave.

Waarnemingen of ervaringen worden onder andere gevisualiseerd via schilderijen,
foto's, films. Daarbij bepaalt het (fysieke) waarnemingsstandpuntvan de schilder,
fotograaf of cameramens de presentatie en compositie van de objecten in deze visuele
vormen. Dit waarnemingsstandpunt is door de toeschouwer van het visuele medium
vaak weer af te leiden uit de gepresenteerde compositie. In een enkel geval moet de
toeschouwer zelfs eerst het oorspronkelijke observatiestandpunt bepalen voordat hij2
ziet wat er verbeeld is. In andere gevallen laat de afbeelding ruimte aan de toeschouwer
om zijn eigen standpunt in te nemen en een interpretatie te geven aan de afbeelding.
Maar in veel gevallen zal de toeschouwer zich niet bewust bezighouden met het bepalen
van hetoorspronkelijkeobservatiestandpunt.

Een ander veelgebruikt middel om waarnemingen of ervaringen weer te geven is
de natuurlijke taal.0ok bij de verwoordingvan een waarnemingwordt noodzakelijk
een standpunt (fysiek of inentaal) ingenomen door de schrijver. Voor de geprodu-
ceerde tekst geldt ook dat uit de keuze en compositie van de talige elementen vaak het
oorspronkelijke standpunt is af te leiden. En ook moeten lezers soms specifiek rekening
houden met het ingenomen standpunt van presentatie, bijvoorbeeld omdat ze anders
geen volledige betekenis kunnen geven aan (een element in) de tekst, of omdat aan het
standpunt consequenties zijn verbonden voor de geldigheid van (een deel van) de tekst.
Dat laatste aspect wordt in de volgende alinea's verder uitgewerkt.

z.z.z Objectiviteit en subjectiviteit.

Co~peratieve schrijvers of sprekers houden zich bij voorkeuraan een kwaliteitsmaxime

door informatie te presenteren waarvan ze geloven dat ze waar is (Grice, 1975). Er zijn
verschillende manieren om aan dit principe te gehoorzamen. Ten eerste door informatie

te presenteren waarvan de schrijvergelooft dat ze waar is omdat ze correspondeert met

de empirische werkelijkheid. Lezers nemen dan aan dat de gepresenteerde informatie

geldig is, eenvoudigweg op grond van het feit dat de schrijver haar presenteert. In zulke

gevallen wordt in dit proefschrift gesproken van informatie met een objectieve lezing.

Ten tweede kan aan het kwaliteitsmaxime worden gehoorzaamd door informatie
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te presenteren waarvan de schrijver gelooft dat ze waar is omdat ze correspondeert
met zijn eigen, innerlijke werkelijkheid. De tekstvormt dan de weerspiegelingvan de
persoonlijke perceptie, opinie of het oordeel van de schrijver. De lezer kan van deze
informatie niet zondervoorbehoud aannemen dat ze algemeen geldig is; hij kan alleen
aannemen dat ze geldig is binnen de innerlijke wereld van de schrijver. Wanneer dat het
geval is, wordt in dit proefschriftgesproken van informatie met een subjectieve lezing.

Ten derde is het mogelijk informatie te presenteren waarvan de empirische geldig-
heid niet vaststaat, waarbij de schrijver zonder het kwaliteitsmaxime te schenden toch
geen verantwoordelijkheid neemt voor de geldigheid ervan. De schrijver presenteert
de informatie dan zo aan de lezer dat deze de verantwoordelijkheid voor de geldigheid
toekentaan een anderdan de schrijver.0ok in dergelijkegevallen zal in dit proefschrift
gesproken worden van informatie met een subjectieve lezing (zie ook Banfield, 1982;
Caenepeel, 1989; Wiebe, 1995).

Het begrip subjectiviteit zoals hiergebruikt, krijgt nu de volgende definitie:

Er is sprake van subjectieve informatie wanneer bij interpretatie ervan de verant-
woordelijkheid voor de geldigheid van de informatie dient te worden toege-
schreven aan een persoonlijke instantie (de schrijverof een ander). Via deze
persoonlijke instantie is een bewustzijnsdomein beschikbaarwaarbinnen de
subjectieve informatie geldig is.

Deze definitie van subjectieve informatie heeftveel wegvan de definitie van perspec-
tief in Sanders (1994:37; zie ook Sanders en Spooren, 1997). Maar er is een belangrijk
verschil. Sanders spreekt van een geperspectiveerd tekstfragment wanneer de verant-
woordelijkheid voorde inhoud ervan wordttoegekend aan een anderdan de schrijver.
Daarnaast onderscheidt zij een aparte categorie van subjectieve informatie waarvoor de
schrijververantwoordelijkheid draagt. Sanders beargumenteertdat hetverschil tussen
de twee vormen van subjectieve presentatie erin schuilt dat wanneerde schrijvereen
ander als bron van informatie opvoert, hijzelfafstand kan nemen van de geldigheid van
de informatie. Maar, zo gaat de argumentatie verder, wanneer de schrijver een situ-
atie presenteert vanuit zijn persoonlijke standpunt, blijft hij verantwoordelijk voor de
geldigheid ervan; hij kan daargeen afstand van nemen. Er is dus een belangrijk verschil in
termen van afstand van de schrijvertot de geldigheid van de door hem gepresenteerde
informatie.Om die reden behandeltSandersde uitingvan een schrijverstandpunten de
uitingvan een anderstandpuntalsverschijnselen van verschillende aard.

Toch is, los van dat verschil, zowel bij presentatie vanuit het standpunt van de

z In de tekstvan dit proefschriftwordt de keuze voor mannelijke en vrouwelijke pronominale verwijzíngen bepaald
door het grammaticaal geslacht van de antecedenten. Daarmee wordt geen uitspraak gedaan over het eventuele
menselijkgeslachtvan deze antecedenten, dat uiteraard zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn.
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schrijver als bij presentatie vanuit een ander persoonlijk standpunt sprake van subjec-
tieve informatie: de lézer moet bij interpretatie van ieder van deze presentatievormen
de verantwoordelijkheid voor de geldigheid van de informatie toeschrijven aan een
persoonlijke instantie. Om die reden is Sanders' definitie in dit onderzoek ruimer
opgevat. Lezingen vanuit het standpunt van de schrijver en lezingen vanuit het stand-
puntvan een anderworden hier overkoepelend aangeduid als subjectieve lezingen.

Overigens zijn ook voorbeelden denkbaarwaarin de schrijver zichzelfexpliciet
opvoert als de bron van bepaalde informatie, maar tegelijkertijd afstand neemt van
diezelfde informatie. Zie de overeenkomst tussen (2) en (3): de informatie uit de inge-
bedde zin van het (a)-deel van de nevenschikkingwordt ontkend in het (b)-deel van de
nevenschikking.

(2) (a) Jahir dacht dat Jay zijn vriend was, (b) maar Jay was niet zij n vriend.
(3) (a) Ik dacht dat Jay mijn vriend was, (b) maar Jay was niet mijn vriend.

Vooruitlopend op de toelichting op de categorieën nul-, schrijver- en ander-perspectief
in paragraaf 2.4 wordt hier alvast opgemerkt dat ingebedde zinnen als in (2a) in het
onderzoek beschouwd zijn als uitingvan ander-perspectief, en ingebedde zinnen als in
(3a) als uitingvan schrijver-perspectief.

2.3 Vormkenmerken van segmenten

Deze paragraaf bespreekt talige en grafische elementen die voor hun betekenis afhanke-
lijk zijn van de identificatie van een persoonlijk standpunt, ofde presuppositie dragen
dat een denkende instantie verantwoordelijk is voorde inhoud van hetelement. De hier
besproken elementen worden geschaard onder de noemer van vormkenmerken van een
segment (zie hoofdstuk 3 voor de definitie van segment). Dat betreffen typografische,
lexicale, grammaticale, syntactische of semantische elementen. We merken op dat het
belangrijkste in deze paragraaf niet zozeer is wiens persoonlijke standpunt betrokken is
in de betekenis van de genoemde elementen, maar dat (volgens sommige opvattingen)
het concept van persoonlijk standpunt deel uitmaakt van de betekenis ervan. Toch zal in
de toelichting bij sommige elementen wel worden ingegaan op de mogelijke identiteit
van het persoonlijke standpunt.

Bij de selectie van de te bespreken vormkenmerken is gebruik gemaakt van diverse
overzichten daarvan in de literatuurover perspectief en subjectiviteit (Banfield, 1982;
Sells, 1987; Caenepeel, 1989; Wiebe, 1990; Sanders, 1994; Landeweerd, 1998; Pit,
2003). Daarbij moet worden opgemerkt dat deze paragraaf geen volledige opsomming
biedtvan alle vormkenmerken die mogelijk uitinggeven aan perspectief ofsubjectivi-
teit. De vormkenmerken die wel ter sprake komen, zijn geselecteerd omdat deze naar
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verwachting het meest zouden voorkomen in het onderzoeksmateriaal (fragmenten uit
nieuws- en opiniërende tekst, zie hoofdstuk 3).3

2.3.i Vertelstijl

(IN)DIRECTE REDE.Twee constructies die specifiekgebruiktworden om de (bijna)
letterlijke woorden ofgedachten van een denkende instantie weerte geven, zijn de
directe rede en de indirecte rede. De directe rede is opgebouwd uit een matrixzin en een
ingebedde zin. De matrixzin heeft een persoonlijk grammaticaal subject en bevat een
commu nicatie- of bewustzijnswerkwoord dat wordt gevolgd door twee typografische
aanduidingen: de dubbele punt en aanhalingstekens ter opening en afsluitingvan de
ingebedde objectzin. Deze ingebedde zin geeft de spraak ofgedachte van het grammati-
caal subject uit de matrixzin weer. De constructie in (4) is een voorbeeld van presentatie
in directe rede.

(4) Sebastiaan vertelde: "Ik ben ontslagen".

De syntactische constructie van de directe rede, de semantiek van het matrixwerkwoord
en de typografische elementen vormen samen het signaal dat de inhoud van de inge-
bedde zin is gepresenteerd vanuit een persoonlijk standpunt. Dit persoonlijk standpunt
is gerelateerd aan het subject van de matrixzin; de eerste persoon als subject van de inge-
bedde zin wordt geïdentificeerd met het subject van de matrixzin.

De directe rede-constructie wekt vaak de indruk dat de ingebedde zin het letter-
lijke verslag bevat van wat het hoofdzinsubject gezegd heeft. Toch blijkt men daar in de
praktijk niet al te zeer op te moeten vertrouwen. Zo past men in diverse tekstgenres de
directe rede-constructie vaak toe als stijlmiddel om de tekst kort en bondig te houden
en toch een zekere levendigheid te geven, en soms sluiten de werkelijk oorspronkelijke
woorden van de geciteerde persoon niet aan bij dat doel (Clark 8c Gerrig, 1983; Redeker,
1991). Desondanks blijft een belangrijk aspect van de directe rede-constructie dat via
deze constructie de verantwoordelijkheid voor de ingebedde informatie expliciet wordt
toegeschreven aan de geciteerde persoon, ofde gepresenteerde tekst nu strookt met de
werkelijkheid of niet.

(5) Sebastiaan vertelde dat hij ontslagen was.

De matrixzin in (5) bevat net als de directe rede een persoonlijkgrammaticaal subject

en een communicatiewerkwoord gevolgd door een ingebedde zin. Maar de constructie

' Bijvoorbeeld de syntactisch incomplete zin is buiten beschouwinggebleven (Banfield, 1982; Caenepeel,1989). In
nieuwstekst en in opiniërende tekstworden doorgaans syntactisch complete zinnen gepresenteerd.
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verschilt ook op enkele punten van (4): de typografische markeringen ontbreken, de
werkwoordstijd in de ingebedde zin is aangepast aan de tijdvorm van het inbeddende
werkwoord en er is een derde-persoonsverwijzinggebruikt om te refereren aan het
subject van de matríxzin.

De interpretatie van de indirecte rede is in zekere zin complexer dan die van de
directe rede. Hetgebruik van de derde persoon en van de verleden tijd laat zien dat niet
alle verwijzingen in de ingebedde zin direct gerelateerd zijn aan het standpuntvan het
subject van de matrixzin. Goed beschouwd is (5) gemengd gepresenteerd vanuit de
schrijver en vanuit Sebastiaan.

Diverse onderzoekers hebben voorstellen gedaan voor de theoretische uitwerking

van deze vermenging van standpunten, ofvoor onderscheid tussen verschillende `rollen'

van bewustzijnsinstanties (zie onder andere Banfield, 1982; Ducrot, 1984; Sells, 1986;

Fauconnier, 1994). Onderdeel van deze voorstellen is dat de verantwoordelijkheid voor

de vorm van een uitingwordt onderscheiden van verantwoordelijkheid voorde inhoud

(zie ook Sanders, 1994; Landeweerd, 1998). Over de verschillen tussen deze voorstellen

heenstappend, is in dit onderzoek aangenomen dat via de indirecte rede de verantwoor-

delijkheid voor de geldigheid van de ingebedde informatie wordt toegeschreven aan de

persoon in de subjectpositie van de matrixzin. Dat houdt doorgaans in dat de verant-

woordelijkheid voorde ingebedde informatie wordttoegeschreven aan een ander dan
de schrijver, zoals in (5) en (6). Toch zijn constructies als (7), waarin de verantwoorde-
lijkheid voor de geldigheid van de ingebedde informatie wordt toegeschreven aan de
schrijver, niet uitgesloten.'

(6) Dirk dacht dat Jaap zijn vriend was.
(7) Ik dacht dat Jaap mijn vriend was.

VRIJE INDIRECTE REDE. Een derde constructie die interpretatie in termen van gedele-

geerde verantwoordelijkheid toestaat, is de vrije indirecte rede. De constructie is `vrij'te

noemen omdat ze niet bepaald wordt door vaste syntactische, semantische oftypogra-

fische signalen. Zo is informatie in de vrije indirecte rede niet syntactisch ingebed via

een communicatie- of bewustzijnswerkwoord. Erwordt dan ook geen expliciete relatie

gelegd tussen de gepresenteerde informatie en degene die voor de geldigheid ervan

verantwoordelijk te stellen is. Dat de gepresenteerde informatie moet worden opgevat

als subjectieve informatie, blijkt uit andere elementen in de zin of in de context.

Zie bij wijze van voorbeeld fragment (8). De tweede zin in datfragment is op te
vatten als vrije indirecte rede. Die opvatting is gebaseerd op de aanwezigheid van het
emotieve element `woest' in de voorafgaande zin en de modale constructie `zouden
moeten' in de zin zelf.

(8) Sebastiaan was woest. Ze zouden Roderick moeten ontslaan.
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Het element `woest'verwijst naar de mentale toestand van Sebastiaan. Het valt te
verdedigen dat deze mentale toestand is gepresenteerd als objectieve informatie, maar
tegelijkertijd impliceert de uitdrukkingde actieve betrokkenheid van het bewustzijn van
Sebastiaan (zie Wiebe, 1990; Sanders, 1994; en paragraaf 2.3.4 van dit hoofdstuk). In de
tweede zin van fragment (8) komt het modale element `zouden moeten'voor. Ook dit
element veronderstelt de actieve betrokkenheid van een denkende instantie, maar deze
instantie is in de zin zelf niet genoemd. Doordat in de voorgaande zin het bewustzijn
van Sebastiaan isgéintroduceerd, ligt hetvoorde hand deverantwoordelijkheid voorde
informatie in de tweede zin aan hem toe te schrijven. Kortom, op indirecte wijze geeft de
tweede zin voornamelijk de gedachte van Sebastiaan weer (maar merk op dat net als bij
de indirecte rede een zekere mate van vermengingvan verantwoordelijkheden optreedt).

Zoals uit deze bespreking blijkt, is de vrije indirecte rede strikt genomen niet op te
vatten als een zelfstandig vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid; de classificatie komt
eerder voort uit een combinatie van verschillende andere vormkenmerken van (poten-
tiële) sprekerbetrokkenheid. Wel is duidelijk dat hier sprake is van een (subtiel) middel
om andermans gedachten weer te geven, zoals ook de directe en indirecte rede doen.

z.3.2 Temporele deixis

Deiktische elementen verwijzen vanuit een persoonlijk of gepersonifieerd ruimtelijk-

temporeel standpunt naareen objectoftoestand in de buitentekstuelecontextvan de

spreeksituatie.s Het persoonlijke standpunt kan veranderen, waardoor ook de refe-

rent van een deiktische verwijzing kan veranderen; vergelijk bijvoorbeeld `Jij bent aan

de beurt'-`Nee,jij bent aan de beurt'. De relatie van het object met het persoonlijke

standpunt is globaal weer te geven in termen van nabijheid ofafstand tot het stand-

punt (Lyons, 1977; Levelt, 1989). Binnen de categorie deiktische elementen bestaat

onderandere onderscheid tussen persoonsverwijzingen (` ik', `jij'), ruimtelijke verwij-

zingen (`hier', `daar') en temporele verwijzingen (` vandaag', `gisteren'). Via de temporele

vervoeging van het werkwoord (verleden, tegenwoordige of toekomende tijd) bevat

iedere Nederlandstalige syntactisch complete zin tenminste één temporeel deiktisch

element, maar niet iedere Nederlandstalige complete zin bevat een ruimtelijk deiktisch

ofeen persoonlijk deiktisch element. In dit onderzoek zijn daarom alleen de temporeel

deiktische elementen onderworpen aan een nadere beschouwing.

Temporeel deiktisch gebruikte uitdrukkingen, bijvoorbeeld werkwoordstijden,

"Een constructie als (6) kan natuurlijkweeralsgeheel zijn ingebed in een andere constructie, zoals: Dirkzei:"Ik dacht
dat Jaap mijn vriend was". Hierin verwijst de ingebedde eerste persoon terug naar het subject van de matrixzin en is de
ingebedde constructie gepresenteerd vanuit het standpuntvan Dirk.
5 Dezeomschrijvingvan deixissluit striktgenomen uitwatin de literatuurookwel discoursedeixis isgenoemd
(Levelt, 1989). Het is niet de bedoeling het bestaan van discourse deixis te ontkennen, maar het onderwerp wordt hier
verder ook niet besproken.
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bevatten een facet van sprekerbetrokkenheid, zoveel is zeker. Immers, om betekenis te
geven aan de deiktische tijdverwijzing, dient het hier-en-nu van de sprekerte kunnen
worden geïdentificeerd. Ook wordt volgens sommigen via de gebruikte werkwoords-
tijd de mate van persoonlijke betrokkenheid van de spreker bij de beschreven situatie
uitgedrukt. Bijvoorbeeld situatiesgepresenteerd in de onvoltooid tegenwoordige tijd
zijn geldig op het moment van spreken - de spreker maakt deel uit van dat moment - en

situaties gepresenteerd in de onvoltooid verleden tijd zijn geldig op een moment voor
het moment van spreken. De onvoltooid tegenwoordige tijd presenteert een situatie
dus `dichter bij' de spreker dan de onvoltooid verleden tijd en drukt daarmee een grotere
betrokkenheid van de spreker uit bij de beschreven situatie dan de onvoltooid verleden
tijd (Langacker, 1990). Mogelijk is dat een reden waarom de tegenwoordige tijd vaker
voorkomt in een subjectieve context dan de verleden tijd (Biber, 1988; Fleishman, 1990;
Pit, 2003).

lets anders is de vraag in hoeverre werkwoordstijden ofandere temporeel deiktische
elementen de markering kunnen vormen van de beperkingvan de geldigheid van infor-
matie tot een persoonlijk mentaal domein. De volgende alinea'svormen een bespiegeling
overdeze mogelijke relatie tussen temporeel deiktische uitdrukkingen en subjectiviteit.

Het hiervoor beschreven persoonlijke aspect in de betekenis van deiktische
elementen wordt door sommige onderzoekers ook wel in verband gebracht met egocen-
triciteit: het ruimtelijk-temporele standpunt behoort toe aan een ik-persoon met een
eigen innerlijke wereld, die zichzelf ziet als centrum van de wereld van waaruit relaties
tot objecten in die wereld tot stand komen (Buhler, 1934; Levelt, 1989). De tegenwoor-
dige tijd in (9) drukt dus niet alleen temporele nabijheid uit van de beschreven situatie
ten opzichte van de (impliciete) ik-persoon, maar impliceert volgens de egocentrici-
teitsopvattingtevens de waarnemingvan de beschreven situatie door de ogen van die
ik-persoon. Omdat deze persoonlijke instantie waarneemt vanuit zijn eigen mentale
domein, ontstaat de mogelijkheid dat de geldigheid van de beschreven situatie slechts
beperkt is tot het mentale domein van de ik-persoon (en de informatie dus een subjec-
tieve lezing dient te krijgen).

Nu wekt een willekeurig en contextloos voorbeeld als (9) niet de indruk te moeten
worden opgevat als een waarneming met een geldigheid die beperkt is tot een persoon-
lijk mentaal domein.

(9) Zhané zwemt.

Voor voorbeelden als (9) zou men er zelfs mee kunnen volstaan de temporeel deiktische
markeringvan hetwerkwoord voor de tegenwoordige tijd op te vatten als element dat
de uitspraak indexeert voor het moment waarop de uitspraak gedaan wordt, en een
relatie uitdrukt van het moment waarop de beschreven situatie zich voordoet met dat
geïndexeerde moment (zoals onder anderen Kamp en Rohrer (1983) en Kamp en Reyle
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(1993) voorstellen binnen Discourse Representation Theory, DRT). Het egocentri-

sche betekenisaspect van het deiktische element speelt in die opvattinggeen rol; het

persoonlijke origo wordt eenvoudiggereduceerd tot een index voor de tijd van spreken.

Toch kan het concept van innerlijke wereld dat `meekomt' met de introductie van een
deiktisch centrum zeer bruikbaarzijn om het subjectieve effect te begrijpen dat optreedt
in een fragmentals (10). Zie (1 Oc),waarin temporeel deiktische informatie wordt
gegeven die tegenstrijdig lijkt: de beschreven situatie wordttegelijkertijd in de toekomst
en in het verleden van het spreekmoment geplaatst, zo lijkt het. Immers, het bijwoord
`morgen'verwijst naar een moment in de toekomst ten opzichte van het spreekmoment,
terwijl de tijdvorm van het werkwoord verwijst naar een moment in het verleden ten
opzichte van het spreekmoment.

(10) (a) James Villeroy lagte woelen in bed. (b) Hij kon de slaap nietvatten. (c) Morgen
trouwde hij. (d) Hij wist nog niet dat Bernard Boch de bruiloft afgeblazen had.

In DRTen DRT-georiënteerde modellen wordt deze dubbele tijdinformatie in (l Oc)

gerepresenteerd via de introductie van een extra temporeel ankerpunt in het verleden

van het spreekmoment. Dit ankerpunt heet het Temporal Perspective Point (TPP) en

is het u itgangspu nt voor de verwijzi ng naar de toekomst door het bijwoord `morgen'.

Maarer is meeraan de hand en dat komt niet tot uitingvia deze representatie. Zin (l Oc)

wekt namelijk de indruk te moeten worden geïnterpreteerd binnen het bewustzijn van

Villeroy. Deze indruk wordt gestaafd doordat de schrijver probleemloos kan vervolgen

met de informatie in (l Od) die de geldigheid van (l Oc) weerlegt. Doordat niet de

schrijver maar Villeroy verantwoordelijk gehouden wordt voor de geldigheid van ( l Oc),

kan de schrijver zonder gevaarvoor inconsistentie in de tekst vervolgen met (l Od) (zie

ook paragraaf 2.4 waarin de ontkenbaarheidstest wordt geïntroduceerd als middel om

beperkte geldigheid te traceren).
Buiten de twee botsende temporeel deiktische elementen zijn in (l Oc) geen

elementen aanwezigdie mogelijk het subjectieve betekeniseffectvan de zin markeren.
Het subjectieve betekeniseffect van de zin valt nu juist te verklaren als aangenomen
wordt dat het deiktische element `morgen' in dit voorbeeld niet alleen een index intro-
duceert voor een extra temporeel uitgangspunt, maar dat dit uitgangspu nt bovendien
toebehoort aan een ik-persoon in de tekst, met eigen gedachten of uitspraken die op
dat moment binnen de mentale wereld van deze ik-persoon geldigzijn (Wiebe, 1990;
Landeweerd, 1998). De lezer identificeertdeze ik-persoon met Villeroy.

Deiktisch complexe informatie wordt overigens een enkele keerookwel verstrektvia
de temporele vervoegingvan hetwerkwoord alleen, zoals in (1 1 c):
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(1 1) (a) James Villeroy lagte woelen in bed. (b) Hij kon de slaap nietvatten. (c) Hij
en Bernard Boch zouden gaan trouwen. (d) Hij wist nog niet dat Bernard de
bruiloft afgeblazen had.

Het werkwoord `gaan' in (1 1 c) dient ter markeringvan de toekomende tijd ten opzichte

van het spreekmoment. En ook `zullen' heeft de functie om de toekomende tijd te
markeren, maar door de temporele vervoeging verwijst dit werkwoord in (1 1 c) tevens
naarde verleden tijd (de mogelijkheid dat het`zullen' hiergebruikt is als epistemisch

modaal, blijft voor het gemak in deze paragraaf buiten beschouwing; zie wel paragraaf

2.3.5). Deze informatie wordt in DRT-georiënteerde modellen opnieuw gerepresen-

teerd via het extra temporeel ankerpunt in het verleden van het spreekmoment. Maar

net als in (10) dringt zich in (1 1) de interpretatie op dat (1 1 c) is gepresenteerd vanuit

het perspectief van Villeroy. Opnieuw valt het subjectieve effect te verklaren door aan

te nemen dat het extra deiktisch temporeel ankerpuntverbonden is met de innerlijke

wereld van een ik-persoon.
Een heel andere tijdvorm die ook vaak wordt genoemd in verband met de subjectieve

lezingvan zinnen waarin hij voorkomt, is de voltooid verleden tijd. Het verschil metde
verleden toekomende tijd is echter dat de betekenis van de voltooid verleden tijd op
zichzelf niet deiktisch complex is. De vorm gaat ook niet altijd samen met de subjectieve
lezing van de zin waarin ze voorkomt. Zie ter illustratie de voorbeelden (1 2) en (13).

Eén van de temporele functies van de voltooid verleden tijd is op te vatten als het
markeren van temporele omkering. De situatie beschreven in de voltooid verleden tijd
gaat in de tijd vooraf aan een eerder in de tekst beschreven situatie in het verleden van
het spreekmoment. De voltooid verleden tijd in de bijzin van (12) verwijst inderdaad naar
deze omkering. De lezergeeftaan de hoofd-en bijzin van (12) een objectieve lezing.

(12) Toen Anita en Johnny trouwden, hadden ze de hele straat uitgenodigd.
(13) Toen Bernard Alex voorbijliep, had hijgebloosd.

De temporele interpretatie van (13) bevat echtereen grilligheid: in weerwil van de
beschrijving in de voltooid verleden tijd, wordt de hoofdzinhandeling niet geïnter-
preteerd als voorafgaand aan de bijzinhandeling maarals eropvolgend.Tegelijkertijd
wekt (13) de indruk dat de hoofdzin iemands spraak ofgedachte weergeeft. Buiten de
voltooid verleden tijd zijn geen elementen aanwezig die deze subjectieve lezing moge-
lijk ondersteunen. Hier lijkt het er dan ook op dat de voltooid verleden tijd gebruikt is als
markeringvan de subjectieve lezing (zie hoofdstuk 5).
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2.3.3 Grammaticaal aspect en aspectuele klasse

Niet alleen temporeel deiktische elementen kunnen in bepaalde contexten samengaan

met de subjectieve lezingvan een segment, volgens sommigen geldt hetzelfde voor
temporeel aspectuele elementen (Banfield, 1982; Caenepeel, 1 989, Wiebe, 1990;
Landeweerd, 1998; De Jong, 2000).Terverheldering, de term temporeel aspectwordt
in de literatuur afwisselend gebruikt. De term verwijst naar de niet-deiktische betekenis
van de temporele vervoegingvan werkwoorden, in het kortgrammaticaal aspect; naar
de lexicale temporele betekenis van het infiniete werkwoord, in het kort Aktionsart; of
naarde niet-deiktische temporele structuurvan een syntactisch complete zin, ofwel de

aspectuele klasse van een zin. In het laatste geval vormt dan nog afwisselend het infiniete
werkwoord met zijn argumenten óf hetfiniete werkwoord metzijn argumenten het

onderwerp van bespreking. In dit onderzoek is gelet op het grammaticaal aspect en op

de aspectuele klasse van finiete werkwoorden in combinatie met hun argumenten.

GRAMMATICAAL ASPECT. Via de temporele verbuiging van het werkwoord is het in

verschillende talen mogelijk om een situatie te presenteren als een temporeel gesloten

geheel ofals iets dat gaande is, beschouwd vanuit een bepaald standpunt (zie perfec-

tief en imperfectief aspect zoals bijvoorbeeld beschreven door Comrie, 1976). De Jong

(2000) betoogt, onderverwijzing naar Werth ( 1992), dat grammaticaal aspect net

als deiktische verwijzingen ook enige mate van egocentriciteit in zich heeft. Immers,
beschouwen impliceertdeaanwezigheid van een persoonlijkwaarnemende instantie
met het potentieel van een eigen mentaal domein waarbinnen geobserveerde informatie
geldig is. Nu kan de bovengenoemde gesloten-versus-open visie op een situatie in het
Nederlands niet worden uitgedrukt via een temporele verbuiging van het werkwoord.
Maar het Nederlands heeft wel, net als andere talen, enkelvoudige en samengestelde
vormen tot zijn beschikking om een anderverschil in de temporele visie op situaties in
het verleden te kunnen weergeven. Dat zijn de onvoltooid verleden tijd tegenover de
voltooid tegenwoordige ofde voltooid verleden tijd. We duiden deze markeringvan het
werkwoord voor onvoltooide ofvoltooide tijd verder aan als grammaticaal aspect. De
voorbeelden ( 14) en (15) illustreren hetverschil tussen de onvoltooid verleden tijd en
de voltooid tegenwoordige tijd.

(14) Victoria liep naar het raam en opende het.
(15) Victoria is naar het raam gelopen en heeft het geopend.

Zowel in (14) als in (15) wordt verwezen naartwee afgeronde gebeurtenissen in het
verleden.b Maar (14) beschrijft de gebeurtenissen alsofze vanuit een denkbeeldig

6 Met deze summiere uitleg gaan we voorbij aan een rol die men ook wel toekent aan de voltooide tijd, namelijk ~
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De objectiviteit van de beschrijving van een mentale toestand komt meer op losse
schroeven te staan als het de mentale toestand betreft van een ander dan de schrijver.
Zo is de objectiviteitsparafrase in (18) minder overtuigend dan die in (19).

(18) Wendy was woest, ? dat is een objectief gegeven.
(1 9) Wendy trapte een ferme deuk in Leendert's auto, dat is een objectief gegeven.

Erzijn tenminste twee manieren mogelijkwaaropde schrijver kan komen tot de beschrij-
vingvan de persoonlijke toestand van een ander. Hij kan een conclusie hebben getrokken
uit bepaald gedragvan de ander, bijvoorbeeld `als Wendy een deuk in iemands wagen
trapt, dan is zij woest'. Een tweede mogelijkheid is dat de persoon wiens toestand
beschreven wordt, aan de schrijver heeft meegedeeld in die toestand te verkeren; de
schrijver heeft opgezagvan die persoon aangenomen datde gepresenteerde infor-
matie geldig is, om vervolgens de informatie zelf weer doorte geven. De onderliggende
conclusie van de schrijver kan worden geparafraseerd als (18'), de onderliggende mede-
deling van Wendy kan worden geparafraseerd als (18"). Beide parafrases zijn acceptabel
en zonder verdere context is niet duidelijk welke van de twee ten grondslag ligt aan (18).

(18') Wendy was woest, dat denk i k.
(18") Wendy was woest, dat vertelde ze.

Wiebe gebruiktde term'private state' als categorie waartoe verwijzingen naar iemands
mentale toestand of activiteit behoren (Wiebe, 1990, onder verwijzing naar Quirk et
al. 1985). Los van de vraagwiens standpunt wordt ingenomen en ongeacht de moge-
lijkheid dat een deel van de zin ook objectieve informatie kan bevatten, beschouwt zij
zinnen die naareen private state verwijzen in hun geheel als subjectieve zinnen.0ok

Sanders merkt op dat zinnen die verwijzen naar iemands persoonlijke toestand een
element van perspectief bevatten. Zij is echter voorzichtiger en spreekt in die gevallen

van'impliciet perspectief' (Sanders, 1994). Vrij vertaald, dergelijke zinnen zijn in haar
opvatting objectief inet een vleugje subjectiviteit.

COMMUNICATIEVE HANDELINGEN. Communicatieve handelingen zijn voor iedereen
auditiefofvisueel waarneembaaren verschillen daarin van een mentale activiteit
oftoestand. Een communicatieve handeling is op zichzelfdan ook als een objectief
verschijnsel te presenteren, getuige (20). Ook de presentatie van de communicatieve
handeling inclusief de gebruikte woorden is te beschouwen als objectief, getuige (21).
Alleen de inhoud van hetgecommuniceerde kan nietals objectiefgegeven worden

beschouwd, zoals ( 22) laat zien. In die zin vormt de beschrijvingvan de communicatieve

handeling dus een signaal voor subjectiviteit.
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z.3.3 Grammaticaal aspect en aspectuele klasse

Niet alleen temporeel deiktische elementen kunnen in bepaalde contexten samengaan
met de subjectieve lezingvan een segment, volgens sommigen geldt hetzelfde voor
temporeel aspectuele elementen (Banfield, 1982; Caenepeel, 1 989, Wiebe, 1990;
Landeweerd, 1998; De Jong, 2000). Ter verheldering, de term temporeel aspect wordt
in de literatuurafwisselend gebruikt. De term verwijst naarde niet-deiktische betekenis
van de temporele vervoeging van werkwoorden, in het kort grammaticaal aspect; naar
de lexicale temporele betekenis van het infiniete werkwoord, in het kort Aktionsart; of
naar de niet-deiktische temporele structuurvan een syntactisch complete zin, ofwel de
aspectuele klasse van een zin. In het laatste geval vormt dan nog afwisselend het infiniete
werkwoord metzijn argumenten ófhet finiete werkwoord met zijn argumenten het
onderwerp van bespreking. In dit onderzoek is gelet op het grammaticaal aspect en op
de aspectuele klasse van finiete werkwoorden in combinatie met hun argumenten.

GRAMMATICAALASPECT. Via de temporele verbuigingvan het werkwoord is het in
verschillende talen mogelijk om een situatie te presenteren als een temporeel gesloten
geheel of als iets dat gaande is, beschouwd vanuit een bepaald standpunt (zie perfec-
tiefen imperfectiefaspectzoals bijvoorbeeld beschreven doorComrie, 1976). DeJong
(2000) betoogt, onderverwijzing naar Werth (1992), dat grammaticaal aspect net
als deiktische verwijzingen ook enige mate van egocentriciteit in zich heeft. Immers,
beschouwen impliceert de aanwezigheid van een persoonlijk waarnemende instantie
met het potentieel van een eigen mentaal domein waarbinnen geobserveerde informatie
geldig is. Nu kan de bovengenoemde gesloten-versus-open visie op een situatie in het
Nederlands nietworden uitgedrukt via een temporele verbuigingvan het werkwoord.
Maar het Nederlands heeft wel, net als andere talen, enkelvoudige en samengestelde
vormen tot zijn beschikkingom een anderverschil in de temporele visie op situaties in
het verleden te kunnen weergeven. Dat zijn de onvoltooid verleden tijd tegenover de
voltooid tegenwoordige of de voltooid verleden tijd. We duiden deze markeringvan het
werkwoord voor onvoltooide of voltooide tijd verder aan als grammaticaal aspect. De
voorbeelden (14) en (15) illustreren hetverschil tussen de onvoltooid verleden tijd en
de voltooid tegenwoordige tijd.

(14) Victoria liep naar het raam en opende het.
(15) Victoria is naar het raam gelopen en heeft het geopend.

Zowel in (14) als in (15) wordtverwezen naartwee afgeronde gebeurtenissen in het
verleden.b Maar (14) beschrijft de gebeurtenissen alsof ze vanuit een denkbeeldig

6 Met deze summiere uitleg gaan we voorbij aan een rol die men ook wel toekent aan de voltooide tijd, namelijk ~
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temporeel oriëntatiepunt dichtbij de gebeurtenissen gevolgd worden en (15) alsofze
vanuit een oriëntatiepunt op afstand bezien worden.

I n de formele representatie van grammaticaal aspect wordt vaak gebruik gemaakt
van het begrip referentiepunt dat de functie vervult van denkbeeldig temporeel oriën-
tatiepunt. De betekenis van het grammaticaal aspect bestaat dan in de relatie tussen
het referentiepunt en de beschreven situatie. Zo kan het verschil tussen de onvoltooide
en voltooide tijd in (14) en (15) als volgt worden beschreven. In de representatie van
de afzonderlijke zinnen in (14) vallen het temporele referentiepunt en de beschreven
situatie samen in één moment in het verleden van het spreekmoment. In de represen-
tatie van de zinnen in (15) gaat de beschreven situatie vooraf aan het referentiepunt dat
zelf samenvalt met het spreekmoment, waardoor de suggestie van observatie op afstand
wordt gewekt (zie ook hoofdstu k 5 van dit proefschrift).

Ook het referentiepuntals mentaal temporeel oriëntatiepunt lijktdus in potentie
gerelateerd te zijn aan een waarnemende instantie. In het onderzoek is er daarom reke-
ning mee gehouden dat onvoltooide en voltooide tijden verschillend gerelateerd kunnen
zijn aan een persoonlijk standpunt.

ASPECTUELE KLASSE. Zoals gezegd wordt hier met aspectuele klasse verwezen naar
de niet-deiktische temporele structuurvan finiete werkwoorden in combinatie met
hun argumenten. Meer precies gaat het daarbij steeds om een temporeel verbogen
werkwoord dat samen met zijn argumenten een syntactisch complete zin vormt. Om
zinnen onderte brengen in de aspectuele klasse waartoe ze behoren, kunnen verschil-
lende indelingen worden aangehouden (zie Kenny, 1 963; Vendler, 1967; Verkuyl 1972,
1993; Mourelatos, 1978; Bach, 1980; Moens 8c Steedman, 1988). In dit onderzoek is

geopteerd voor de driedeling`event', `process' en `state'. Deze driedeling is algemeen

geaccepteerd en vrij goed te operationaliseren (zie hoofdstuk 3).Om onnodiggebruik

van Engelse termen te vermijden, worden in dit proefschrift de Nederlandse vertalingen

`gebeurtenis', `proces' en `toestand' gebruikt.
In het bijzonder één aspectuele categorie lijkt een bijzondere relatie te hebben met

perspectief en subjectiviteit. Volgens de opvatting van Caenepeel interpreteren lezers
zinnen die naareen toestand verwijzen vanuiteen persoonlijkstandpunt; meer precies,
ze ervaren de aanwezigheid van een persoonlijke instantie die de beschreven toestand
waarneemt (Caenepeel, 1989: 1 10).' Volgens Caenepeel roepen zinnen die niet naar
een toestand verwijzen dit effect niet op. Dus niet alleen de betekenis van deiktisch
temporele elementen en grammaticaal temporeel aspect lijkt enige mate van egocen-
triciteit in te sluiten. Als we Caenepeel volgen, dan moeten we aannemen dat ook in de

betekenis van de aspectuele categorie toestand een element van egocentriciteit schuilt.
Niet iedereen deelt echter Caenepeels opvatting. Zo stelt Landeweerd dat zinnen

met een toestand-karakter zich weliswaargoed lenen voor presentatie vanuit een
persoonlijk standpunt, maar dat dat niet betekent dat iedere zin met toestand-karakter
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daadwerkelijk is gepresenteerd vanuit een persoonlijk standpunt (Landeweerd, 1998:
138). Ze betoogt dan ook dat er geen reden is om verschil in termen van persoon-
lijk standpunt te veronderstellen tussen zinnen met een toestand-karakter en zinnen
zondertoestand-karakter. Gezien dit verschil in opvattingen is het des te meer interes-
sant om in een onderzoek na te gaan of er een relatie bestaat tussen de aspectuele klasse
van een zin en de subjectieve lezingvan een zin.

z.3.4 Uitdrukkingen van mentale activiteit en communicatieve handelingen

De beschrijvingvan een mentale activiteit of toestand ofvan een communicatieve
handeling impliceert de actieve betrokkenheid van een bewustzijn dat in de beschreven
toestand verkeert ofde beschreven handelingaanstuurt (Wiebe, 1990; Sanders, 1994).
In dat opzicht komen de mentale toestand en communicatieve handelingovereen. Er is
echter ook een verschil tussen de twee typen handelingen, dat voortkomt uit de mate
van verantwoordelijkheid die het impliciete bewustzijn heeftof krijgt in de presentatie.
Hierondervolgteen toelichtingop iedervan de twee soorten bewustzijnshandelingof
-toestand.

MENTALE ACTIVITEIT OF TOESTAND. Door iemands mentale activiteit oftoestand
te beschrijven,gunt de schrijverde lezerals hetware een blik in het bewustzijn van die

persoon. De vraag daarbij is of de beschrijvingvan een mentale toestand daarom moet
worden opgevat als subjectieve beschrijving ofook kan worden gezien als de objec-
tieve beschrijvingvan een situatie. Het antwoord daarop is niet eenduidig. Wanneer

de schrijver zijn eigen mentale activiteit oftoestand beschrijft, dan zal de lezer op zijn
gezag moeten aannemen dat de gepresenteerde informatie geldig is. De lezer kan de
geldigheid niet controleren, immers niemand anders dan de schrijverzelf heeft maxi-
male `inzage' in zijn bewustzijn. Maar dat betekent niet dat de geldigheid van de mentale
activiteit oftoestand van de schrijver daarom beperkt is tot zijn bewustzijn. Het cursieve
element in (16) kan bijvoorbeeld net zo objectief worden opgevat als het cursieve
element in ( 17), zoals blijkt uit de accepteerbaarheid van de toevoeging van een objecti-
viteitsparafrase aan beide zinnen:

(16) Ik was woest, dat is een objectiefgegeven.

(17) Ik trapte eenferme deuk in Leendert's auto, dat is een objectiefgegeven.

6 ~ het verwijzen naar de periode van het voltooid zijn van een handeling (Moens Sc steedman, 1988). Dít aspect
komt ter sprake in hoofdstuk 5.
' Caenepeel's observatie heeft overigens betrekking op de lezing van zinnen in narratieve teksten. Er zijn mij geen
gegevens of uitspraken bekend over de relatie tussen de aspectuele klasse en de subjectieve lezingvan een zin in andere
tekstsoorten.
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De objectiviteit van de beschrijving van een mentale toestand komt meer op losse
schroeven te staan als het de mentale toestand betreft van een ander dan de schrijver.
Zo is de objectiviteitsparafrase ín (18) minder overtuigend dan die in (19).

(18) Wendy was woest, ? dat is een objectief gegeven.
(19) Wendy trapte eenferme deuk in Leendert's auto, dat is een objectief gegeven.

Er zijn tenminste twee manieren mogelijk waarop de schrijver kan komen tot de beschrij-
ving van de persoonlijke toestand van een ander. Hij kan een conclusie hebben getrokken
uit bepaald gedragvan de ander, bijvoorbeeld `als Wendy een deuk in iemands wagen
trapt, dan is zij woest'. Een tweede mogelijkheid is dat de persoon wiens toestand
beschreven wordt, aan de schrijver heeft meegedeeld in die toestand te verkeren; de
schrijver heeft op gezagvan die persoon aangenomen dat de gepresenteerde infor-
matie geldig is, om vervolgens de informatie zelfweer doorte geven. De onderliggende
conclusie van de schrijver kan worden geparafraseerd als (18'), de onderliggende mede-
delingvan Wendy kan worden geparafraseerd als (18"). Beide parafrases zijn acceptabel
en zonderverdere context is niet duidelijk welke van de twee ten grondslag ligt aan (18).

(18') Wendywaswoest,datdenkik.
(18") Wendy was woest, dat vertelde ze.

Wiebe gebruikt de term'private state' als categorie waartoe verwijzingen naar iemands
mentale toestand of activiteit behoren (Wiebe, 1990, onderverwijzing naar Quirk et
al. 1985). Los van de vraag wiens standpunt wordt ingenomen en ongeacht de moge-
lijkheid dat een deel van de zin ook objectieve informatie kan bevatten, beschouwt zij
zinnen die naareen private state verwijzen in hun geheel als subjectieve zinnen.0ok
Sanders merkt op dat zinnen die verwijzen naar iemands persoonlijke toestand een
element van perspectief bevatten. Zij is echtervoorzichtiger en spreekt in die gevallen
van'impliciet perspectief' (Sanders, 1994). Vrij vertaald, dergelijke zinnen zijn in haar
opvatting objectief inet een vleugje subjectiviteit.

COMMUNICATIEVE HANDELINGEN. Communicatieve handelingen zijn voor iedereen
auditiefofvisueel waarneembaar en verschillen daarin van een mentale activiteit
of toestand. Een communicatieve handeling is op zichzelf dan ook als een objectief
verschijnsel te presenteren, getuige (20). Ook de presentatie van de communicatieve
handeling inclusief de gebruikte woorden is te beschouwen als objectief, getuige (21).
Alleen de inhoud van hetgecommuniceerde kan niet als objectiefgegeven worden
beschouwd, zoals (22) laat zien. In die zin vormt de beschrijvingvan de communicatieve
handeling dus een signaal voor subjectiviteit.
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(20) Wanda belde met Miranda, dat is een objectiefgegeven.
(21) Wanda beloofde Miranda op tijd tezullen komen, dat is een objectief gegeven.
(22) Wanda beloofde Miranda op tijd tezullen komen, ? dat is een objectief gegeven.

De beschrijvingvan een communicatieve handeling kan overigens ook een signaal
vormen van subjectiviteit van zinnen die volgen. Wanneer de lezer (236) interpreteert
als subjectief, dan zal hij dat doen op grond van de beschrijvingvan de communicatieve
handeling`bellen' in de zin ervoor. Een ander signaal voor de subjectieve interpretatie is er
n i et.

(23) (a) Wanda belde met Miranda. (b) Haartrein kwam om 10 uuraan.

Een meerformele benaderingvan de hier besproken mentale ofcommunicatieve hande-
lingen is ook mogelijk. Daarvoor kan men terecht bij de logica en formele semantiek,
waar men spreekt van `attitude predicates' met als eigenschap dat ze opake contexten
creëren (zie Quine, 1960). Elementen in het bereik van een attitudepredikaat kunnen
niet met behoud van waarheidswaarde worden vervangen dooreen element met
dezelfde referent. Gegeven is bijvoorbeeld de identiteit uitgedrukt in (24a),en toch
volgt uit (246) niet (24c). De uiting in het bereik van een attitudepredikaat heeft dan
ook een `eigen', van het attitudepredikaat onafhankelijke waarheidswaarde. Inferenties
van het type (24d) zijn daarom niet mogelijk:

(24) (a) Don Diego is Zorro
(b) Sergeant Garcia denkt dat hij Zorro achtervolgt
(c) Sergeant Garcia denkt dat hij Don Diego achtervolgt

(d) Sergeant Garcia denkt dat hij Zorro te slim af is, dus Sergeant Garcia is Zorro
te slim af.

De attitudepredikaten zijn op te vatten als subcategorie van de mentale en communica-
tieve predikaten. Voordie mentale en communicatieve predikaten die een syntactisch com-
plement toestaan kan men aan de hand van de formeel toegekende eigenschappen nagaan
ofze tot de categorie attitudepredikaten behoren, afgezien van de vraag ofde zin waarin
het predikaat voorkomt daadwerkelijk een subjectieve lezing krijgt (zie hoofdstuk 3).

2.3.5 Uitdrukkingen van modaliteit

Elementen van modaliteitgeven uitingaan "de subjectieve houdingofwaarderingvan de
spreker (of van een door de spreker aangeduide persoon) ten opzichte van de inhoud van
een zin of een gedeelte daarvan" (Algemeen Nederlandse Spraakkunst, 1984). Uitdruk-
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kingen van dit type lijken dus direct als signaal van subjectiviteitte kunnen worden
opgevat. In dit onderzoek is rekeninggehouden metaanwezigheid van epistemische en
deontische modalen.8

Een epistemisch modaal elementgeeft uitdrukkingaan iemands persoonlijke
inschatting van de geldigheid van de beschreven situatie, gemaakt op grond van kennis
van de wereld. Deze vorm van modaliteit is aanwezig in (25). Het element `vast en zeker'
drukt de overtuiging uit dat de beschreven situatie zal plaatsvinden. Maar hoe sterk die
overtuiging ook is, het benoemen ervan impliceert de aanname dat (nog) niet iedereen
de overtuiging deelt. De kans is dan ook groot dat de lezer bij de interpretatie van (25)
verantwoordelijkheid voorde informatie toeschrijftaan een denkende instantie.

(25) JanPieterkomtuastenzekernaardeverjaardagvandedirecteur.

Een deontisch modaal element geeft uitdrukkingaan de opvattingdat de beschreven
situatie zich al dan niet dient voor te doen, waarbij die opvatting stoelt op het gezag van
een persoon of instantie of op sociale conventies. Het cursieve element in (26) geeft
uiting aan deze vorm van modaliteit.

(26) Jan Pietermoet direct bij de directeur komen.

Het deontisch gebruikte hulpwerkwoord `moeten' geeft weer dat iemand van mening is
dat de beschreven situatie op zijn gezag dient plaats te vinden. Dat is in zekere zin op te
vatten als een persoonlijk gewenste werkelijkheid. Deze werkelijkheid heeftgezien het
gezagwaarop de verantwoordelijke zich beroept grote kans zich voor te doen, maar toch
is ook sprake van enige onzekerheid daarover. Afgezien van hetfacetvan sprekerbetrok-
kenheid dat inherent is aan de impliciete aanwezigheid van de persoon op wiens gezag
iets moet, heeft ook het aspect van een persoonlijk gewenste werkelijkheid een subjec-
tief effect in (26).

Van een andere orde lijken uitingen die verwijzen naar een algemeen in de maat-
schappij ofwetverankerde regel,zoals in (27). Hierin gaat het nietom een persoonlijk
gewenste werkelijkheid, maarom de beschrijvingvan een algemene afspraak Een zin als
(27) lijkt dus eerder te moeten worden opgevat als de objectieve presentatie van infor-
matie (zie ook Sanders, 1994).

(27) Men mag niet roken in openbare gebouwen.

In onderzoek naar modaliteit wordt ook wel een derde categorie onderscheiden, die van
aletische modaliteit (Palmer,1986). Een voorbeeld daarvan is hetgebruikvan `kunnen'
met de betekenis `het vermogen bezitten' of `in de gelegenheid zijn', zoals in (28).9
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(28) Herbert kan koken.

Deze vorm van modaliteit is in het onderzoek echter buiten beschouwing gelaten,
omdat in de onderzochte teksttypen nauwelijks uitingen daarvan verwachtwerden.'o

2.3.6 Evaluatieve elementen

Nietalleen modale elementen drukken een houding uit van een denkende instantie
ten opzichte van een situatie ofaspect daarvan. Ook evaluatieve elementen, zoals de
cursieve elementen in (29) en (30), doen dat."

(29) Brenda nam een slok van de beledigend slechte cognac.
(30) Boudewijn uerrastevriend en vijand met zijn brijantetoespraak.

Net als modale elementen veronderstellen evaluatieve elementen de betrokken-
heid van een persoonlijk oordelende instantie, waardoor de zin waarin ze voorkomen
mogelijk een subjectieve lezing krijgt (zie Banfield, 1982; Caenepeel,1989; Sanders 8c
Spooren,1996; Lemke, 1998; Pander Maat 8c Sanders, 2000). Maarvormen de modale
elementen die zijn besproken in 2.3.5 nogeen betrekkelijkoverzichtelijke categorie,
een uitputtende opsommingvan elementen met evaluatieve betekenis is onmogelijkte
geven. Om een element als evaluatief te kunnen bestempelen is het nodig het evalua-
tieve betekenisaspect ervan te achterhalen.

Leech (1981) onderscheidt twee componenten in wat de betekenis van een woord
kan worden genoemd; deze componenten hangen samen met verschillende functies van
taalgebruik. De eerste component is te omschrijven als de `woordenboek'-betekenis en
geeft weer wat de conceptuele of referentiële betekenis van een woord is. Deze betekenis
vervult de neutrale informerendefunctie van een uitdrukking (Leech, 1981:40).

De tweede component is te beschouwen als de affectieve betekenis van een woord

en sluit aan bij de persoonlijke gevoelens van de spreker, zijn houding ten opzichte van

de ontvangerof ietswaarover hij spreekt (Leech, 1981: 15). In de opvattingvan Leech

verschillen woorden onder andere van elkaar door de mate waarin ze conceptuele of

e Metepistemische en deontische modaliteitwordt verwezen naarde traditionele benamingen van uitdrukkingen
van modaliteit (zie bijvoorbeeld Palmer, 1 986). In de Algemeen Nederlandse Spraakkunst (ANS) wordt epistemi-
sche modaliteit besproken onder de noemer'werkelijkheidsmodaliteií (AN5,1984) of 'verstandsmodaliteit (ANS,
1997). Elementen in deze categorie beschouwt de ANS als `eigenlijk-modalen : Deontische modaliteit bespreekt de
ANS onder de noemer'oneigenlijk-modaal'. Criteria voor het onderscheid tussen het eigenlijk en oneigenl ijk gebruik
van modale elementen worden in de ANS níet gegeven.
9 De ANS spreekt bij voorbeelden van dit type opnieuw van oneigenlijke modaliteit.
'oVoorzover in het onderzoek elementen van mogelijk aletische modaliteitwerden aangetroffen, lagde betekenis
ervan dichtaan tegen epistemische modaliteit. Dergelijke elementen zijn dan geclassificeerd als epistemisch modaal
(zie verder hoofdstuk 3).
" De ANS spreekt bij evaluatieve elementen als in (29) en (30) van gevoelsmodaliteit.
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juist affectieve betekenis dragen. Een element zal hierworden opgevatals evaluatieve
expressie wanneerde affectieve betekeniscomponent ervan sterker is dan de referen-
tiële component.

Of aan een woord voornamelijk affectieve betekenis moet worden toegekend, kan
echter ook weer afhangen van de context waarin het woord gebrui kt is. Bijvoeglijk
naamwoorden als`fantastisch'en `weerzinwekkend'geven exclusief uitingaan iemands
positieve en negatieve gevoelens. Maar een woord als `fantast', dat vaak wordt gebruikt
om negatieve affectie uitte drukken, kan afhankelijkvan de contexttoch zuiver informa-
tiefgebruikt zijn. In dat geval is de affectieve betekenis ondergeschikt aan de referentiële
betekenis en is de term niet evaluatiefte noemen.

Hoewel woorden uit diverse woordcategorieeën affectieve betekenis kunnen hebben,
komt affectiviteit in de meeste gevallen tot uitingvia bijwoorden en adjectieven.

2.3.7 Vormkenmerken en subjectiviteit

In de paragrafen 2.3.1-2.3.6 is een aantal potentiële vormkenmerken van segmenten
besproken die in meer of mindere mate een aspect van sprekerbetrokkenheid zouden
uitdrukken. Toch is het niet voor elk besproken vormkenmerk zeker dat het samengaat
met de subjectieve lezing van het complete segment waarin het aanwezig is. In het
onderzoek waarvan hoofdstuk 3 en 4 verslag doen, is daarom onderscheid gemaakt
tussen de beoordelingvan de vormkenmerken en van de lezingen van segmenten. In
een aparte analyse is vervolgens nagegaan in hoeverre de beoordeelde vormkenmerken
samenhingen met de lezingvan het segment. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 wordt verslag
gedaan van de resultaten.

2.4 Lezingvan een segment: soorten perspectief

In paragraaf 2.2 zijn korttwee typen lezingen van segmenten geïntroduceerd: de
objectieve lezingen de subjectieve lezing. Van een objectieve lezing is sprake wanneer
de lezer bij interpretatie van een segment aanneemt dat de inhoud geldig is, zonder
verantwoordelijkheid voorde inhoud toe te schrijven aan een persoonlijk standpunt.
Kent de lezerwel aan iemand persoonlijk de verantwoordelijkheid toe voorde geldig-
heid van een segment, dan is sprake van een subjectieve lezing. Hij kan de verantwoor-
delijkheid dan toekennen aan de schrijver ofaan een ander dan de schrijver. Deze drie
mogelijke lezingen-één objectieve en twee subjectieve-worden hierverderaangeduid
als perspectieven. Deze paragraaf geeft een korte toelichting op eigenschappen van de
drie perspectieven en stelt twee methodes voor om het perspectief van een segment te
detecteren.
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Overigens gaat men er in het algemeen van uit dat wanneer een segment een subjec-

tieve lezing heeft, deze lezing is gemarkeerd door een lingu'istisch element (Banfield,

1982; Sells, 1987; Caenepeel, 1 989; Wiebe, 1990; Sanders, 1994; Landeweerd, 1998;

Pit, 2003). Dat is op zichzelf genomen een logisch standpunt, aangenomen dat schrij-

vers zich laten leiden door Griceaanse principes. Met de bedoeling inzichtelijk te zijn,

zullen schrijvers hun informatie standaard presenteren vanuit nul-perspectief, zodat

lezersdeze informatie kunnen interpreteren zonderhetvoorbehoud datverantwoorde-

lijkheid moet worden toegeschreven aan een persoonlijke instantie. Zo beschouwd wijkt

de presentatie van subjectieve informatie afvan de verwachting, en valt aan te nemen dat

schrijvers de lezer met duidelijke lingu'istische signalen zullen wijzen op de afwijking.

In paragraaf 2.3 is een aantal vormkenmerken van segmenten besproken, losse talige
elementen die voor hun betekenis afhankelijk kunnen zijn van de identificatie van een
persoonlijk standpunt of de presuppositie dragen dat een denkende instantie verant-
woordelijk is voor de inhoud van het element. Deze elementen zijn op te vatten als de
potentiële lingu'istische signalen van een subjectieve lezingvan hetgehele segment
waarze vormkenmerk van zijn. Bij de besprekingvan sommige elementen is dat zelfs
ookgeïllustreerd. Maarelke zin meteen lokaal vormkenmerkvan sprekerbetrokken-
heid heeft altijd een lezing vanuit subjectief perspectief. I n dit onderzoek wordt dan ook
onderscheid gemaakttussen de lokale vormkenmerken en de lezingvan de uiting in zijn
geheel vanuit nul-, schrijver- of ander-perspectief. Zoals eerder gezegd, wordt in een
aparte analyse onderzocht welke lokale elementen van sprekerbetrokkenheid het meest
samengaan met subjectieve lezingen van uitingen en op te vatten zijn als goede voor-
spellervan perspectief (hoofdstuk 3, paragraaf 3.5).

2.4.i Nul-perspectief.

Nul-perspectief komt overeen met de objectieve lezing van een zin. Nu is het begrip

objectieve lezingeigenlijk misleidend,want in zekere zin draagtde schrijverookverant-

woordelijkheid voorzogenaamd objectiefgepresenteerde informatie. Wegaan er

immers van uit dat hij zich houdt aan het kwaliteitsmaxime en informatie presenteert

waarvan hij gelooft dat ze waar is. Bovendien kiezen schrijvers technisch gesproken

altijd een standpunt om een situatie te kunnen beschrijven (zie paragraaf 2.2.2). Voor

de beschrijvingvan één en dezelfde situatie hebben schrijvers vaak de keuze uitverschil-

lende standpunten van waaruit deze kan worden gepresenteerd (zie Langacker, 1990).

Door hun keuze van woorden bepalen zij hoe de lezer aankijkt tegen de beschreven situ-

atie.Twee zinnen als "Victor koopteen schilderij van Hannah"en "Hannah verkoopt een

schilderij aan Victor" kunnen bijvoorbeeld precies dezelfde situatie verwoorden, maar

iedervanuit een anderstandpunt. Daarmee is hiergeen rekeninggehouden. Zolang de

geldigheíd van gepresenteerde informatie niet beperkt moet worden tot het mentale
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domein van een persoon, is er voor zinnen als "Victor koopt een schilderij van Hanna"
tegenover"Hannaverkoopteen schilderij aan Victor"geen reden om aan te nemen dat
ze een subjectieve lezing krijgen. Verwijzend naar hettechnische basisstandpuntvan de
schrijver, wordt van deze zinnen gezegd dat ze een lezing krijgen vanuit nul-perspectief.

2.4.z Schrijver-perspectief.

Alles wordt anders wanneer een schrijver zich nadrukkelijk manifesteert in de tekst
en daarin zijn persoonlijke perceptie, opinie ofoordeel weergeeft. In datgeval hebben
we wel te maken met subjectiviteit, meer precies van een presentatie vanuit schrijver-
perspectief. Voorbeelden daarvan zijn (31) en (32). De elementen die erop duiden dat
de schrijverzijn persoonlijke evaluatie van een situatie weergeeft, zijn gecursiveerd.

(31) Ik uind de lucht er dreigend zwart uitzien.
(32) Misschien gaat het wel onweren.

In (31)geeftde uitdrukking`ikvind'explicietweerdatdeverantwoordelijkheid voorde
geldigheid van het hele segment moet worden toegeschreven aan het mentale domein
van de schrijver. Verder drukt het element `dreigend' nog eens de persoonlijke evaluatie
van de kleurzwart uit. In (32) drukt het bijwoord `misschien' eveneens een persoonlijke
evaluatie uit, en wel de evaluatie van de geldigheid van de gepresenteerde informatie:
het is mogelijk, maar niet helemaal zeker dat het gaat onweren. De schrijver claimt niet
de geldigheid van de beschreven situatie, en evenmin zegt hij dat ze geldig is binnen zijn
innerlijke wereld. Hetgebruikvan `misschien' impliceert immers dat de schrijverer reke-
ning mee houdt dat de beschreven situatie zich niet voordoet. Wel `opent' de schrijver
een mogelijke wereld waarin de onweersituatie geldig is, en voor de opening daarvan is
hij verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid kan expliciet worden gemaakt door
haar als parafrase toe te voegen; zie het cursieve deel in (32').

(32') Ikdenkdat het misschien wel gaatonweren

Overigens zijn er auteurs die zeggen dat voorbeelden van het type (31) en van het type
in (32) te beschouwen als uitingen met verschillende gradatiesvan subjectiviteit. In (31)
maaktdeschrijverzichzelftotobjectvande beschrijving,terwijl hij in (32) impliciet blijft.
Daardoor is (31) mindersubjectief-dus meerobjectief-dan (32) (Langacker, 1990;
Sanders, 1994; Pander Maat 8~ Degand, 2001; Pit, 2003). Deze gradatie is in dit onder-
zoek nietgevolgd. Aan beide soorten segmenten is een lezingvanuit schrijver-perspectief
toegekend.
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2.4.3 Ander-perspectief.

Zoals al eerdergezegd, kunnen schrijvers zonder het kwaliteitsmaxime te schenden
toch informatie presenteren waarvan ze niet geloven dat ze waar is ofwaarvoor ze geen
verantwoordelijkheid willen nemen. De schrijver zorgt er dan voor dat een anderverant-
woordelijk te stellen is voor de geldigheid van de informatie. Voorbeelden daarvan zijn
(33) en (34). De elementen in cursiefzijn elementen van sprekerbetrokkenheid.

(33) Bob uertelde Belinda dat hij ontslagen was.
(34) (a) ledereen schreeuwdedoorelkaar heen. (b) Bob moest ontslagen worden.

In (33) is de ingebedde zin explicietgepresenteerd vanuit het perspectiefvan Bob (zie
ook de toelichtingop de indirecte rede, paragraaf 2.3.1). In (34) is het aannemelijk dat
de tweede zin is gepresenteerd vanuit het perspectief van `iedereen', het grammaticaal
subject van de eerste zin (zie de toelichting op de vrije indirecte rede, paragraaf 2.3.1).
Zowel de ingebedde zin in (33) als de tweede zin in (34) worden beschouwd als voor-
beelden van presentatie vanuit ander-perspectief.

2.4.4 Methodes om perspectief te bepalen.

Hoe kan de lezer nu controleren dat een bepaalde uiting is gepresenteerd vanuit nul-
perspectief, schrijver-perspectief of ander-perspectief? Daarvoor worden hier twee tests
voorgesteld: 1. de ontkenbaarheidstest en 2. de parafrase- en attributietest (gebaseerd
op Palacas, 1993; Sanders,1994; Sanders en Spooren 1996; Landeweerd, 1998; en zie
ook Oversteegen en Bekker, 2002). Aan de hand van de uitslagvan de tests wordt vast-
gesteld dat een zin een lezing krijgt vanuit nul-perspectief, vanuit schrijver-perspectief
ofvanuit ander-perspectief.

Ontkenbaarheidstest
Deze testgaat uitvan het principe dat een uiting niet tegelijkertijd geldigen ongeldig
kan zijn binnen één en hetzelfde domein van interpretatie. Wel kan een uitingdiegepre-
senteerd is vanuit een subjectief perspectief, en dus geldig is binnen een persoonlijk
domein, ongeldig zijn binnen het algemene domein van interpretatie zonder dat daarmee
het consistentiepri ncipe wordt geschonden. De test verloopt als volgt:

Voeg een ontkenning van de uiti ng toe, bijvoorbeeld maardat is~was niet hetgeualofdat
is niet ~.uat ergebeurt~gebeurde. Neem aan dat de verantwoordelijkheid voor de ontken-
ning kan worden toegeschreven aan de schrijver:
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1. Als de toegevoegde ontkenning leidt tot inconsistentie van de tekst, dan is sprake
van nul-perspectiefofschrijver-perspectief.

2. Als de toegevoegde ontkenning niet leidt tot inconsistentie in de tekst, dan is
sprake van ander-perspectief.

Merk op dat de test niet bepaalt dat de inhoud van een uitinggeldigof ongeldig is. De test
gaat alleen na of het binnen de tekst is toegestaan om de ongeldigheid van de gepresen-
teerde uitingte claimen. De voorbeelden (35) -(37) illustreren de werkingvan de test.
Het aanwijzend voornaamwoord `dat' in het cursieve gedeelte verwijst naar het onder-

streepte gedeelte van de voorgaande zin. Het vraagteken duidt op inconsistentie. Het

aanwijzend voornaamwoord `dat'verwijst naar de minimale propositie die daarvoor in
aanmerking komt (zie (35) en 36)). Dat kan ook een ingebedde propositie zijn (zie (37)).

(35) Er I iggen plassen water op straat, ? maardatis niet hetgeual.
(36) Waarschijnlijkheefthetgeregend,?maardatisniethetgeual.
(37) Eddenktdathetgeregendheeft, maardatisniethetgeual.

In zowel (35) als (36) leidt de ontkenning van het onderstreepte deel tot inconsistentie:
er is sprake van nul-perspectief of schrijver-perspectief. De test kan niet gebruikt worden
om aan (35) nul-perspectieftoe te kennen en aan (36) schrijver-perspectief, al liggen
die interpretaties intu~itief wel voor de hand. Om deze intu'itie te testen dient de para-
frase- en attributietest te worden toegepast. In (37) leidt de ontkenni ng van het onder-
streepte deel niettot inconsistentie: er is sprake van ander-perspectief.

In sommige gevallen wijst de ontkenbaarheidstest stri kt genomen op ander-perspec-
tief, terwijl sprake is van schrijver-perspectief. Zie (38). Het niet-cursieve deel bevat
een verwijzing naar de schrijver als bron van informatie, in het cursieve dee) neemt de
schrijver afstand van zijn eigen overtuiging zonder inconsistentie te veroorzaken. Deze
mogelijkheid om afstand te nemen hangt samen met het gebruik van de verleden tijd.
Zodra de schrijver de informatie uit (38) presenteert vanuit de tegenwoordige tijd, dan
is ze niet meer ontkenbaar zonder inconsistentie te veroorzaken, zoals (39) laat zien.

(38) Ik dacht dat hetgeregend had, maardatwas niet hetgeual.
(39) Ikdenkdathetgeregendheeft,?maardatisniethetgeual.

Het verschil tussen (38) en (39) zou als volgt kunnen worden opgevat. In (38) introdu-
ceert de schrijver zich als een tekstpersonage in de eerste persoon, vergelijkbaar met een
tekstpersonage in de derde persoon, en blijft hij als schrijver op de achtergrond. In (39)
voert hij zichzelf niet op als tekstpersonage, maar manifesteert hij zich als schrijver in de
tekst. Maar ondanks dit verschil, bevatten (38) en (39) allebei de expliciete verwijzing

naar de schrijver. Voorbeelden als deze zijn daarom in dit onderzoek gelijk behandeld en
geclassificeerd als uitingvan schrijver-perspectief.
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Parafrase en attributie
Via de toepassingvan deze test is het onderscheid te maken tussen nul-perspectief

en schrijver-perspectief, of kan de aanname van ander-perspectief worden bevestigd.
Nul-perspectief wordt getest door een parafrase van objectiviteit toe te voegen aan een
zin. Schrijver-perspectief en ander-perspectief worden getest door een parafrase van
subjectiviteit toe te voegen, waarbij expliciet wordt gemaakt wiens persoonlijke stand-

punt is ingenomen. De parafrases zijn hierondergegeven. Uitvoeringvan de test houdt
in dat wordt nagegaan welke van de mogelijke parafrases het meest geschikt is binnen de

-geschreven -contextvan de uiting.

1. Deobjectiviteitsparafraseluidt:datiseenobjectiefgegeuen.Sluitdezeparafrase
het best aan bij de uiting, dan wordt aangenomen dat de uiting is gepresenteerd
vanuit nul-perspectief.

2. De subjectiviteitsparafrase bevat een geldigheidsclaim en de toekenningvan die
claim aan een persoon. Via een verwijzing in de eerste persoon wordt de geldig-
heidsclaim aan de schrijver toegeschreven; via de derde persoon wordt de claim
aan ee n ander toegesch reven. Mogel íj ke subjectiviteitsparafrases zij n: uolgens
mij ~dat uindik~ is mijn mening~ is mijn conclusie; uolgens anderen ~dat uindt~
denkt men~hij~zij ~is men~h~~zij uan mening. Sluit de subjectiviteitsparafrase
met de eerste persoon het best aan bij de oorspronkelijke uiting, dan is sprake van
schrijver-perspectief. Sluit de subjectiviteitsparafrase metde derde persoon het
best aan bij de oorspronkelijke uiting, dan is sprake van ander-perspectief.

In (40)- (42) is de parafrase- en attributietest toegepast op de voorbeeldzinnen uit

(35) -(37). De parafrase zonder vraagteken vormt de meest passende geldigheidspara-
frase van de voorafgaande zin. Ook hier geldt dat het aanwijzend voornaamwoord `dat'
verwijst naar de minimale propositie die daarvoor in aanmerking komt, en mogelijk een

ingebedde propositie is.

(40) a. Er liggen plassen water op straat, dat is een objectiefgegeuen.

b. Er liggen plassen water op straat,? datdenkik.
c. Er I iggen plassen water op straat, ? dat denkt iemand.

(41) a. Waarschijnlijk heeft het geregend,? dat is een objectiefgegeuen.
b. Waarsch ij n I ij k heeft het ge reQe nd, dat denk ik.
c. Waarschijnlijk heeft het geregend, ? dat denkt iemand.

(42) a. Ed denkt dat hetgeregend heeft,? dat is een objectiefgegeuen.
b. Ed denkt dat het geregend heeft. ? dat denk ik.
c. Ed denkt dat het geregend heeft, datdenkt Ed.
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De toepassing van de parafrase- en attributietest in (42) is overigens zichtbaar redun-
dant. De test hoeft op dergelijke constructies dan ook feitelijk niet te worden toegepast
om vast te stel len vanuit wiens perspectief de informatie is gepresenteerd.

2.5 Sprekerbetrokkenheid in coherentierelaties

Deze paragraaf gaat in op aspecten van sprekerbetrokkenheid bij de interpretatie van
sequenties van zinnen. Een voorbeeld waaruit valt af te leiden dat lokale vormkenmerken
van sprekerbetrokkenheid soms zinsoverschrijdend effect hebben, was hetfragment in
(23), hieronder herhaald als (43).

(43) (a) Wanda belde met Miranda. ( b) Haartrein kwam om 10 uuraan.

Als lezers aan (436) een subjectieve lezing (ander-perspectief) toekennen, dan valt te
verwachten dat ze dat doen vanwege het communicatieve element `bellen' in de voor-
afgaande zin. Maarer is nog een effect: de toekenningvan de subjectieve lezingaan
(436) gaat samen met het aannemen van een bepaalde samenhang tussen de twee
zinnen: (436) maaktdeel uitvan uitgewisselde informatie in hettelefoongesprektussen
Wanda en Miranda. Wanneer lezers (436) niet opvatten vanuit ander-perspectief maar

als een objectieve mededeling, dan vervalt deze samenhang. De zinnen worden in dat
geval opgevat als twee gebeurtenissen die in temporele opeenvolging hebben plaatsge-

vonden: eerst de handeling in (43a) en dan de gebeurtenis (43b).12
In (43) is dus sprake van een wisselwerkingtussen de toekenningvan een subjec-

tieve lezing aan een zin en de geïnterpreteerde samenhang van dezelfde zin met de
voorgaande zin. Daarbij kunnen de subjectieve lezingenerzijds en de geïnterpreteerde
samenhang aan de andere kant in zekere zin gezien worden als twee onderdelen van
interpretatie d ie elkaar beïnvloeden. Maar subjectiviteit of sprekerbetrokkenheid kan
ook een onderdeel vormen van de betekenis van de relatie zelf. In hoeverre dat zo is,
wordt besproken in de rest van deze paragraaf. In vogelvlucht komen drie visies aan de
orde op de beschrijvingen indelingvan coherentierelaties (Mann 8cThompson, 1988;
Sweetser, 1992; Sanders, Spooren 8c Noordman, 1 992). Een groot deel van hedendaags

onderzoek naar tekstsamenhang is daarop gebaseerd. Aansluitend wordt nog een speci-
fiek voorstel beschreven voorde typeringvan een subset van coherentierelaties, waarin

expliciet een rol is weggelegd voor sprekerbetrokkenheid als onderscheidend kenmerk

van connectieven (Pander Maat 8c Degand, 2001; Pit, 2003).
Vooralle duidelijkheid moet eerst nogworden opgemerktdatde toekenningvan een

coherentierelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van specifieke morfologische of
syntactische signalen. Ook bij afwezigheid van dergelijke signalen zijn coherentierelaties
toe te kennen, op grond van de inhoud van de segmenten (Mann 8cThompson, 1988).
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Wel wordt algemeen aangenomen dat connectieven bij uitstek de markering vormen van
coherentierelaties. Observaties en verklaringen van het gebruik van connectieven geven
dan ook in belangrijke mate richtingvooronderzoek naarde betekenisvan coherentiere-
laties, en uitspraken over de betekenis van connectieven zijn dan ook tevens op te vatten
als uitspraken over de betekenis van coherentierelaties.

2.5.i Mann en T'hompson

Met de introductie van Rhetorical StructureTheory (RST) leverden Mann en Thompson
(1988) een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingvan middelen voor de beschrijving

van de inhoudelijke samenhang in een tekst. RST biedt onder andere de definitie van
24 retorische relaties die uiting kunnen geven aan de samenhang tussen twee tekst-
eenheden. De teksteenheden waarop de relatie betrekking heeft, staan vaak in een
hiërarchische verhouding tot elkaar: één teksteenheid bevat de belangrijkste informatie
-de `nucleus'; de andere teksteenheid staat in dienst daarvan en biedt ondersteunende
informatie - de `satelliet'. Een nucleus kan in de tekst voorafgaan aan een satelliet of erop
volgen. De definities van RST-relaties zijn opgesteld in de vorm van voorwaarden op de
inhoud van de nucleus, de satelliet, de combinatie daarvan, het effect van de combinatie
en de plaats van het effect.

Drie voorbeelden van RST-definities zijn gegeven in de tabellen 2.1, 2.2 en 2.3. Het
zijn de vertalingen van de relaties `evidence', `volitional cause' en `non-volitional cause'.
Voorbeelden van tekstfragmenten die deze relaties weerspiegelen, zijn (44) (evidence),
(45) (volitional cause) en (46) (non-volitional cause).

Tabel2.1 DefinitieRST-relatie'euidencé

Naam van de relatie:

Voorwaarde voor de nucleus

Voorwaarde voor de satelliet

Voorwaardevoorcombinatievan nucleus

en satelliet

Effect van de presentatie van nucleus

en satelliet

Plaats van het effect

Evidence

De lezergelooft mogelijk nietgenoeg naar

de zin van de schrijver in de nucleus.

De lezervindtde satellietvoldoendeaannemelijk.

Doordat de lezer de satelliet begrijpt en

aannemelijkvindt,gelooft hij meer in de nucleus.

Het geloof van de lezer in de nucleus is toegenomen.

Nucleus.

"Zie Landeweerd (1998) voor een uitgebreide besprekingvan verschillende voorbeelden van de interactie tussen
subjectiviteit en coherentiererelaties in Franse tekstfragmenten.



46

Tabel2.2 Definitie RST-relatie `uolitiona! cause'

Naam van de relatie: Volitional cause

Voorwaarde voor de nucleus De nucleus presenteert een volitionele handeling of een
situatie die mogelijk is ontstaan uit een volitionele handeling.

Voorwaarde voor de satelliet

Voorwaarde voor combinatie van nucleus De satelliet presenteerteen situatie die de agens van de voli-
en satelliet tionele handeling in de nucleus kan hebben aangezet om die

handeling uit te voeren. Zonder presentatie van de satelliet
zou de lezer die handeling kunnen beschouwen als niet gemo-
tiveerd ofzou hij de motivatie nietweten.ln de bedoelingen

die de schrijver heeft met het presenteren van de combinatie

van de nucleus en satelliet, staat de nucleus meer centraal dan

de satelliet.

Effectvan de presentatie van nucleus De lezer herkent de gepresenteerde situatie in de satelliet als

en satelliet een oorzaak voor de gepresenteerde volitionele handeling in

de nucleus.

Plaats van het effect Nucleus en satelliet.

Tabel2.3 Definitie RST-relatie'non-uolitional cause'

Naam van de relatie: Non-Volitional cause

Voorwaarde voor inhoud van de nucleus De nucleus presenteert een situatie die geen volitionele
handeling is.

Voorwaarde voor inhoud van de satelliet

Voorwaarde voor combinatie van nucleus en satelliet De satelliet presenteert een situatie die de oorzaak - niet de
motivatie van een volitionele handeling- is van de situatie

gepresenteerd in de nucleus. Zonder presentatie van de
satelliet zou de lezer de oorzaak van de situatie in de nucleus
mogelijk nietweten.ln de bedoelingen die de schrijverheeft
met het presenteren van de combinatie van de nucleus en
satelliet, staat de nucleus meer centraal dan de satelliet.

Effectvan de presentatie van nucleus en satelliet De lezer herkent de gepresenteerde situatie in de satellietals
een oorzaak van de situatie gepresenteerd in de nucleus.

Plaats van het effect N ucleus en satel liet.
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(44) Quinten is een slechte verliezer, want hij weigert zijn tegenstanderte
feliciteren.

(45) Helmut liep weg omdat hij het slechte spel niet langer kon aanzien.
(46) De oude broodroosterveroorzaakte kortsluiting, waardoor brand uitbrak.

Zoals uit de tabellen 2.1 - 2.3 is af te lezen, zijn de relaties in RST uitgebreid gedefini-
eerd. Maar dat voorkomt niet dat aan de hand van deze definities toch verschillende
analyses te maken zijn van een tekst of tekstfragment, analyses die ieder aannemelijk en
verdedigbaarzijn (Mann 8cThompson, 1988; Den Ouden, 2004). Mann en Thompson
erkennen dat deskundigen totverschillende tekstanalyses kunnen komen, maar rnerken
ook op dat deze deskundigen na overleg elkaars analyse vaak accepteren als alternatieve
analyse. Mann en Thompson concluderen daaruit dat tekststructuren potentieel ambigu
zijn, zoals ook syntactische structuren ambigu kunnen zijn.

Verder zijn de relaties weliswaargedefinieerd in termen van schrijverintenties en
verwachtingen ten aanzien van de lezer, maar de toekenningvan een relatie tussen twee
teksteenheden hangt vooral af van de persoonlijke beoordelingvan de tekst door de
analist. Deze maakteen inschattingvan de oorspronkelijke intentiesvan de schrijveren
van het uiteindelijke effect van de tekst op de gemiddelde lezer. Daarbij zal de analist
zich beroepen op zijn eigen wereldkennis en dus speelt die persoonlijke wereldkennis
ook een belangrijke, misschien wel doorslaggevende rol in de uiteindelijke analyse.
Mann en Thompson erkennen ook deze factor en stellen daarom voor de relatiedefinities
niet zozeer te beschouwen als een dwingend en vastomlijnd analysemodel, maar ze te
hanteren als `checklist'terondersteuningvan een bepaalde structuuranalyse (Mann Sc
Thompson, 1988: 246).

Twee andere redenen om de 24 relatiedefinities niet te hanteren als strak analyse-
model zijn enerzijds het feit dat de lijst, ook volgens Mann en Thompson zelf, niet uitput-
tend is en anderzijds het feit dat meer systematiek in de lijst is aan te brengen door
categorieën van relaties te onderscheiden in plaats van de afzonderlijke kenmerken van
alle individuele relaties op te sommen.

Wel vormen de relatiebeschrijvingen van Mann en Thompson een goed uitgangspunt
voor een eerste antwoord op de vraag ofsprekerbetrokkenheid mogelijk deel uitmaakt van
de betekenis van een coherentierelatie. Zo valt in de voorwaarden voor toekenningvan
de `evidence'-relatie te lezen dat er een verband gelegd moet kunnen worden tussen een
opvattingvan de schrijver en het argument dat hij hanteert met de bedoeli ng dat lezer te
overtuigen van dejuistheid van die opvatting. Deze relatie weerspiegeltduszeerduidelijk
kenmerken van sprekerbetrokkenheid. Ook in andere relatiebeschrijvingen van Mann en
Thompson zijn aspecten van sprekerbetrokkenheid te herkennen.

Om een tweedelingaan te brengen in de RST-relaties, introduceren Mann en
Thompson de labels `subject matter' en `presentational'. Relaties in de eerste categorie
verbinden teksteenheden op inhoudelijk niveau: een subject matter relatie verbindt
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eenheden die bedoeld zijn de kennis van de lezer te vergroten. Relaties van de tweede
categorie verbinden teksteenheden op het presentationele niveau: de presentatie van
de ene teksteenheid heeft als doel het begrip, de overtuiging ofattitude van de lezer
ten aanzien van de andere teksteenheid te beïnvloeden. Dat impliceert dat de lezer de
inhoud van deze laatste teksteenheid niet op voorhand accepteert als objectieve infor-
matie en dat hij er in eerste instantie beperkte geldigheid aan zal toekennen.

Het voorstel van Mann en Thompson voor de bovenstaande tweedeling in catego-
rieën ondersteuntde gedachte dat sprekerbetrokkenheid een betekenisaspectvormt
van sommige coherentierelaties.13 Maar het blijft bij een voorstel, waarbij Mann en
Thompson opmerken dat afhankelijk van het onderwerp van aandacht ook andere classi-
ficaties denkbaar zijn. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat subjectiviteit (sprekerbe-
trokkenheid) voor hen niet per se een onderscheidend kenmerk van retorische relaties is.

z.5.2 Sweetser

Sweetser (1990) betoogt dat connectieven lexicale elementen zijn met toepassings-

mogelijkheden binnen verschillende communicatiedomeinen. Daarbij onderscheidt ze

drie mogelijke domeinen. De interpretatie van het connectief hangt volgens haar af van

het domein waarin hettwee teksteenheden verbindt: het inhoudelijke domein `content

domain'; het epistemische domein `epistemic domain'; of hettaalhandelingsdomein

`speech act domain'.
Wanneereen connectieftwee teksteenheden verbindtdie verwijzen naarde geob-

serveerde werkelijkheid, is hetgebruikt in het inhoudelijke domein. Wanneer een
connectieftwee teksteenheden verbindtwaarvan er één verwijst naareen observatie
in de werkelijkheid en de ander naar een conclusie op basis van die observatie, is sprake
van gebruik in het epistemische domein. Dit domein is op te vatten als een persoon-
lijk domein waarin kennisen opvattingen van de spreker liggen besloten. Wanneereen
connectief twee teksteenheden verbindt waarvan eréén een taalhandeling is en de ander
verwijst naarde rechtvaardigingof motivatie van de sprekervoordie taalhandeling, dan is
sprake van gebruik binnen het taalhandelingsdomein.

Met de volgende voorbeelden illustreert Sweetser het gebruik van `because' in
het inhoudelijke domein, (47), het epistemische domein, (48), en het taalhandelings-

domein, (49).

(47) John came back because he loved her.
(48) John loved her, because he came back.
(49) What are you doing tonight, because there's a good movie on.
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De voorbeelden (50) -(52) zijn de Nederlandse vertalingen van (47) -(49). Daarbij is
het gebruik van `because' in (47) vertaald naar `omdat' in (50), en is `because' uit (48) en
(49) vertaald naar`want' in (51) en (52).14 De vertaling naartwee verschillende Neder-
landse connectieven ondersteunt de aanname dat het Engelse `because'verschillende
interpretaties heeft. In navolgingvan Sweetser zijn de betekenissen van `omdat' en `want'
in (50) -(52) geparafraseerd als in (53) -(55); de parafrases tonen het verschjl tussen

de drie gebruiksdomeinen.

(50) Jan kwam terug omdat hij van haar hield.

(51) Jan hield van haar, want hij kwam terug.
(52) Wat doe je vanavond, want er draait een goeie film in de bioscoop.

(53) Het feit dat Jan terugkwam werd veroorzaakt door het feit dat hij van haar hield.
(54) Ik denk dat Jan van haar hield, dat denk ik op basis van mijn kennis van het feit dat

hij terugkwam.
(55) Ik stel je de vraagwat je doet vanavond, dat doe ik om de reden dat ikje de

suggestie wil doen om naar de film te gaan.

De parafrase in (54) haalt het aspectvan sprekerbetrokkenheid in de epistemische
relatie naar boven via de uitdrukkingen `ik denk dat' en `mijn kennis van'. Ook in (55),
de parafrase van de taalhandelingsrelatie, ligt een aspectvan sprekerbetrokkenheid
besloten. De vraag bestaat alleen bij de gratie van het feit dat de spreker haar stelt en het
motivationele verband met de film bestaat alleen omdat de spreker die aanbrengt op het
moment dat hij de vraag stelt.

Sweetsers observaties en haar karakterisering van de gebruiksdomeinen voor
connectieven, ondersteunen dus opnieuw de gedachte dat aspecten van sprekerbetrok-
kenheid een onderdeel vormen van de betekenis van bepaalde coherentierelaties. Het
voordeel van Sweetsers aanname van verschillende gebruiksdomeinen is dat het een
kader biedt om coherentierelaties in te delen naar het niveau waarop de samenhang
tussen teksteenheden tot stand komt.

"Een andere visie is te vinden bij Moore en Pollack (1992): elementen in een tekstzijn tegelijkertijd op verschillende
niveaus aan elkaar gerelateerd. Volgens die opvatting dienen fragmenten te worden geanalyseerd op informationeel
niveau enerzijds en intentioneel niveau anderzijds. Vrij vertaald naar RST: voor iederfragment is analyse mogelijk op
`subject matter' niveau en op `presentational' niveau. Dit proefschrift gaat niet in op de houdbaarheid van de multi-
level hypothese. Inhoudelijke argumenten tegen de hypothese kan men nalezen in Sanders en Spooren (1999) en
Spooren (2000). Het onderzoek gepresenteerd ín hoofdstuk 3 en 4 stoelt op de aanname dat, voor zoverfragmenten
gelijktijdigeen relatie weerspiegelen op informationeel en intentioneel niveau, binnen de context van hetfragment
één van de twee relaties toch'dominant'te noemen is.
'"Het is niet uitgesloten om in de vertaling van (47) `wanf te gebruiken, of in de vertalingvan (48) en (49)'omdat'te
gebruiken. Maardeze alternatieve vertalingen zijn subtiel anders, zie (50'), of minder'natuurlijk', zie (S1') en (52'),
dan de vertalingen (50)-(52). Zie onder andere Pander Maat en Degand (2001) en Pit (2003) voorde besprekingvan
toepassingen van Nederlandse causale connectieven.
(50') Jan kwam terug, want hij hield van haar.
(51') Jan hield van haar, omdat hij terugkwam. ~
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2.5.3 Sanders, Spooren en Noordman

Sanders etal. (1992) ontwikkelden een taxonomie voorcoherentierelatiesgebaseerd
op vier primitieven. leder van deze primitieven voldoet aan het zogeheten `relational
criterion': ze drukken een kenmerk uitvan de informationele meerwaarde die ontstaat
door de samenvoeging van teksteenheden tot een sequentie (Sanders et al. 1992: 5).
Aan dit criterium ligt de opvattingten grondslag dat de betekenis van een sequentie van
teksteenheden méér is dan het resultaat van de optelsom van de betekenissen van de
afzonderlijke eenheden. Deze meerwaarde vormt de betekenis van de coherentierelatie.
Sanders et al. concentreren zich niet op de formulering van restricties op de inhoud van
de afzonderlijke teksteenheden, zoals in RSTgedaan is, maarop de karakteriseringvan
de relatie zelf. Combinaties van de vier primitieven leveren een economisch en inzichte-
lijk overzicht van categorieën van coherentierelaties op, in plaats van een lijst beschrij-
vingen van individuele relaties.

In de karakteriseringvan de coherentierelaties hebben Sanders et al. zich ook laten
leiden door het criterium datde primitieven cognitieve basisconcepten vertegenwoor-
digen, díe taalgebruikers hanteren om een mentale representatie te maken van de
samenhang tussen teksteenheden. Aan de hand van vier vragen, die corresponderen met
de vier primitieven, is vast te stellen via welke coherentierelatie twee teksteenheden met
elkaar verbonden zijn.

De procedure verloopt als volgt. Allereerst worden de teksteenheden onderscheiden
waartussen de coherentierelatie moet worden bepaald. De afkorting van deze teksteen-
heden, in volgorde van voorkomen, is S 1 en S2. De teksteenheden verwijzen naar twee
nog niet geïdentificeerde conceptuele eenheden P en Q waartussen een conceptuele
relatie bestaat. De betekenis van de coherentierelatie is gebaseerd op: 1. de relatie tussen
S 1 en S2 enerzijds en de conceptuele eenheden P en Q anderzijds, en 2. de conceptuele
relatie tussen P en Q. De volgende vier vragen hebben steeds betrekking op een van die
twee betekenisaspecten van de coherentierelatie. Het antwoord bepaalt welke van twee
mogelijke eigenschappen de coherentierelatie bezit:

1. Is de relatie tussen P en Q causaal? (basisoperation)
JA: de coherentie is causaal; NEE: de coherentie is additief

2. Is de volgorde S 1- S2 gelijk aan de richting van de relatie tussen P en Q?
(orderof thesegments)
JA: er is sprake van basisvolgorde; NEE: er is sprake van niet-basisvolgorde

3. Zijn Pen Q de proposities uitgedrukt door S1 en S2? (sourceofcoherence)
JA: de coherentie is semantisch; NEE, P en~of Q geeft de taalhandeling van
S 1 en~of S2 weer: de coherentie is pragmatisch
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4. IsPofQdebevestiging~ontkenningvanSl ofS2?(polarity)
BEVESTIGING: de coherentie is positief;
ONTKENNING: de coherentie is negatief.

De voorbeelden (56) -(59) illustreren mogelijke combinaties van de kenmerken 2 en
3. De relatie is semantisch of pragmatisch, en de segmenten zijn gepresenteerd in basis-
volgorde of in niet-basisvolgorde. Met betrekkingtot de overige kenmerken zijn de voor-
beelden beperkt tot de causale, positieve relaties (alle voorbeelden zijn van Sanders et al.).

(56) Doordat er een lage drukgebied ligt boven lerland, wordt het slecht weer.
(basisvolgorde, semantisch)

(57) Een pianoconcert van Beethoven werd van het programma genomen, omdat de
solistAnthonydi Bonaventuraernstigziekwerd.
(niet-basisvolgorde, semantisch)

(58) Door nesten ofdode vogels kan een schoorsteen verstopt raken. Laat uw
schoorsteen dus iederjaar nakijken.
(basisvolgorde, pragmatisch)

(59) (Veel mensen schijnen alleen de top van het struikje van de broccoli te eten.)
Dat is zonde, want de stronk smaakt ook heel goed.
(niet-basisvolgorde, pragmatisch)

De viervoorgestelde primitieven bieden een goed kadervoor indelingvan coherentie-
relaties in categorieën. De mogelijkheden tot systematische differentiatie van
coherentierelaties zijn uitgebreider dan met Sweetsers driedeling in gebruiksdomeinen,
die feitelijk correspondeert met één van de primitieven van Sanders et al. Het domein
dat van Sweetser de classificatie `inhoudelijk' krijgt, kan gelijkgesteld worden aan de
classificatie `semantisch'; het epistemische en taalhandelingsdomein kunnen volgens
Sanders et al. gelijkgesteld worden aan de classificatie `pragmatisch'.15 Uit die gelijk-
stellingvalt af te leiden dat pragmatische relaties zijn op te vatten als relaties met een
subjectief betekenisaspect.

z.5.4 Pander Maat en Degand

Geen van de voorstellen beschreven in paragraaf 2.5.1 - 2.5.3 hanteert één van de
termen perspectief, subjectiviteit of sprekerbetrokkenheid expliciet als onderschei-
dend kenmerk van coherentierelaties. Toch bleek uit de besprekingen dat voor bepaalde

'" ~(52') Wat doe je vanavond, omdat er een goeie film draait in de bioscoop.
'S Zie voor discussie over deze vertaling van Sweetsers domeinen naar de categorieën semantisch en pragmatisch
Oversteegen (1995) en Lagerwerf (1998).
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relaties wel kan worden aangenomen dat daarin aspecten van sprekerbetrokkenheid
ofsubjectiviteit liggen besloten. Een voorstel voor de classificatie van causale relaties
expliciet op grond van sprekerbetrokkenheid is van Pander Maat en Degand (2001) en
Pit (2003). Zij definiëren daarbij sprekerbetrokkenheid als de mate waarin de `present
speaker' betrokken is in de samenstellingvan de causale relatie. Omdat dit proefschrift
zich richt op geschreven tekst, zal de present speaker hier verder worden aangeduid als
de schrijver. We volgen hier de toelichting van Pander Maat en Degand.

Er worden vieraspecten van sprekerbetrokkenheid onderscheiden, die in meer of
mindere mate kunnen liggen besloten in de betekenis van een coherentierelatie of het
gebruik van een connectief. Deze aspecten tezamen vormen een schaal voor de orde-
ningvan causale relaties en connectieven.

Het eerste aspect van sprekerbetrokkenheid betreft de actieve betrokkenheid van een
bewustzijnsinstantie in de samenstellingvan een coherentierelatie (deze bewustzijnsin-
stantie is de schrijver zelf ofeen ander). Non-volitionele causale relaties bestaan volledig
onafhankelijkvan de betrokkenheid van een bewustzijnsinstantie in de totstandkoming
van de beschreven situaties.16 Een voorbeeld daarvan is (60). Andere relaties veronder-
stellen in meer of mindere mate de actieve betrokkenheid van een bewustzijn (volitionele
causale relaties, epistemische relaties en taalhandelingsrelaties). In (61) is een voorbeeld
gegeven van twee zinnen waartussen een volitioneel causale relatie wordt aangenomen.
Ditfragment impliceert de aanwezigheid van een bewustzijn -dat van de handelende
persoon -dat in staat is te beslissen om wegte gaan op grond van vermoeidheid.

(60) De zon kwam op. Daardoor steeg de temperatuur.

(61) Hij was moe. Daarom ging hij weg.

Wanneer de schrijver (61) presenteert als fragment waarin een volitionele causale
relatie de beschreven gebeurtenissen verbindt,verplaatst hij zich volgens Pander Maat
en Degand in de handelende persoon en neemt hij diens assumptie over dat vermoeid-
heid een goed motief is voor het besluit om weg te gaan. In dat opzicht is volgens hen in
(61) sprake van enige sprekerbetrokkenheid.

Het tweede aspect van sprekerbetrokkenheid schuilt in de mate van isomorfie tussen
causaliteit-in-de-werkelijkheid en de gepresenteerde causaliteit. De voorbeelden (62)-
(64) klimmen op in de mate van subjectiviteit.

(62) Jan hield van Jasmijn, en dus keerde naar haarterug.
(63) JanhieldvanJasmijn,duswaarschijnlijkkeerdehijnaarhaarterug.
(64) JankeerdeterugbijJasmijn,duswaarschijnlijkhieldhijvanhaar.

De coherentierelatie tussen de zinnen in (62) weerspiegelt de causaliteit tussen de
beschreven gebeurtenissen in de werkelijkheid. De fragmenten in (63) en (64) weer-
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spiegelen een redenering. Voor zover een fragment als (63) is gebaseerd op causaliteit
in de werkelijkheid, is deze `overgezet' naar het mentale domein van de schrijver. Binnen
dat mentale domein beschouwt de schrijver de toestand beschreven in het eerste deel
van de zin als argument voor de conclusie beschreven in het tweede deel van de zin. De
schrijver speelt in (63) een (grotere) rol in de presentatie van de causaliteit dan in (62).

In (64) gaat de betrokkenheid van de schrijver nog een stap verderdan in (63): op
grond van de situatie beschreven in het eerste deel van de zin presenteert hij de veronder-
stelde oorzaak als conclusie in het tweede deel van de zin. Voor zover deze abductie een
relatie heeft met de werkelijkheid, is die relatie in de presentatie door de schrijvergeheel
op zijn kop gezet. Zo bezien is de betrokkenheid van de schrijver in (64) groter dan in (63).

Als derde aspect van sprekerbetrokkenheid noemen Pander Maat en Degand de
`afstand'van elementen in een coherentierelatie tot de sprekeren tot het moment
van spreken. De voorbeelden (65) -(67) illustreren wat ze daarmee bedoelen. In (65)
verwijst de spreker naar een derde persoon, in (66) naar zichzelf: de afstand van de
schrijvertot zichzelf is uiteraard nihil en daardoor kleinerdan de afstand toteen derde
persoon. Vervolgens is de afstand van de beschreven situatie tot het spreekmoment in
(67) kleiner dan in (66), omdat in (67) de situatie wordt beschreven als iets dat samen-
valt met het spreekmoment en in (66) niet. In (66) is volgens Pander Maat en Degand
de sprekerbetrokkenheid dus groterdan in (65), en in (67) is de sprekerbetrokkenheid
weergroterdan in (66).

(65) Priscilla was moe. Ze gingweg.
(66) Ikwasmoe.lkgingweg.
(67) Ikbenmoe.lkgaweg.

Als laatste besteden Pander Maat en Degand aandacht aan de mate van duidelijkheid
van de verwijzing naar de schrijver als instantie die verantwoordelijk is voor de gepre-
senteerde coherentierelatie. Daarbij refereren ze aan het concept van subjectiviteit van
Langacker (1990): een uiting is subjectiever naarmate de schrijver als verantwoordelijke
instantie minder in beeld is. In termen van Pander Maat en Degand: in een relatie schuilt
meer sprekerbetrokken heid naarmate m i nder d u idel ij k verwezen wordt naar de aanwe-
zige verantwoordelijkheid van de schrijver. Zie de uitingen (686)- (68d), die iedervoor-
afgegaan kunnen worden door (68a).

(68) a. Ik had het laatst met iemand over de oorsprong van de naam Figdor.
b. Ik denk dat iemand met de naam Figdor een Spanjaard is.
c. Waarschijnlijk is iemand met de naam Figdoreen Spanjaard.
d. lemand met de naam Figdor is een Spanjaard.

t6 Hoewel Pander Maat en Degand hun eigen definities voorstellen van volitionele en non-volitionele causaliteit, kan
voor een goed begrip van deze paragraafworden volstaan met de RST-definities in paragraaf 2.5.1.



54

In (686) is een uitdrukking aanwezig die expliciet verwijst naar de mentale activiteit van

de schrijver: `Ik denk dat'. In (68c) wordt indirect verwezen naar de mentale activiteit

van de schrijvervia hetgebruikvan hetmodaleelement`waarschijnlijk'.In (68d) vindt

helemaal geen verwijzing plaats naar enige mentale activiteit van de schrijver, terwijl het

in combinatie met (68a) heel wel aannemelijk is dat (68d) de opvattingvan de schrijver
weergeeft. Volgens Pander Maat en Degand is daarom sprake van een toenemende mate
van sprekerbetrokkenheid in de relatie tussen (68a) -(686), (68a) -(68c) en (68a) -

(68d).

2.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het begrip sprekerbetrokkenheid nader uitgewerkt met het doel een

werkbaar begrip te verkrijgen voor het onderzoek naar de relatie tussen sprekerbetrok-
kenheid en de achterwaartse presentatie van informatie. Daarbij isgebruikgemaakt
van de noties perspectief en subjectiviteit en zijn verschillende aspecten van spreker-
betrokkenheid besproken vanuit drie invalshoeken: de individuele vormkenmerken
van segmenten; de lezing van segmenten als geheel; de interpretatie van de coherentie
tussen segmenten. Tabel 2.4 geeft het overzicht van de besproken (potentiële) manifes-
taties van sprekerbetrokkenheid in een tekst vanuit de drie genoemde invalshoeken.

Opgemerktisdatdesubjectieve lezingvan segmenten naarverwachtingwordt
gemarkeerd doortalige elementen, hier de vormkenmerken van segmenten genoemd.
De precieze relatie tussen vormkenmerken en de lezingvan segmenten is hier echter
niet besproken. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.5, wordt daarop teruggekomen.

Tabel 2.4 Potentiële manifestaties uan sprekerbetrokkenheid in tekst uanuit drie inualshoeken

INVALSHOEKEN POTENTIËLE MANIFESTATIES VAN

Vormkenmerken van segmenten

SPREKERBETROKKENHEID IN TEKST VIA:

vertelstijl, temporele deixis, grammaticaal aspect en

aspectuele klasse, mentale activiteit en communicatieve
handelingen, modaliteit,evaluatieve expressies.

Lezingen van segmenten schrijver- en ander-perspectief.

Interpretatie van de coherentie tussen segmenten presentationele relaties (Mann 8~Thompson);
epistemische en speech act relaties (Sweetser);
pragmatische relaties (Sanders, Spooren 8c Noordman);
volitioneel causale relaties, epistemische en speech
act relaties (Pander Maat 8c Degand).
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3.1 Inleiding

Ideeën over regelmatigheden in taalgebruik kunnen op diverse manieren worden onder-
zocht. Een van de gehanteerde methodes is het construeren van fictieve maar aanvaard-
baargeachte taaluitingen, zodanigdat daarin een bepaalde systematiek in de taalregels
naarvoren komt. Deze methode heeftalsvoordeel datdegeconstrueerdetaaluitingen
vaak ondubbelzinnigen doeltreffend een bepaalde regelmatigheid blootleggen. Veron-
derstelde `taalruiselementen' die de aandacht afleiden van de kern van een betoog,
kunnen eruitworden weggelaten. De methode heeftechterals nadeel datgeconstru-
eerde taaluitingen geregeld de vraag oproepen of ze wel een representatief beeld geven
van spontaan taalgebruik.

Een manier om te ontkomen aan dit bezwaar is de uitvoeringvan kwantitatief corpus-
onderzoek, waarbij het onderzoeksmateriaal ontleend wordt aan natuurlijke teksten.
Uiteraard moet er dan wel rekening mee worden gehouden dat taalruiselementen in het
onderzoeksmateriaal hetonderzoek kunnen hinderen. Maaraangenomen dateventuele
ruis voldoende onder controle te houden is, lijkt analyse van corpusmateriaal een goede
onafhankelijke basis te bieden voor antwoord op de vraag die hier centraal staat: is er een
relatie tussen sprekerbetrokkenheid en de presentatie van informatie in achterwaartse
volgorde. Daarom is in deze studie gekozen voor het uitvoeren van een corpusonderzoek.

Dit hoofdstuk gaat over de opzet van het corpus en geeft inzicht in de betrouwbaar-
heid van de uitgevoerde analyses en in de validiteit van het model voor de analyse van
sprekerbetrokkenheid. De paragrafen 3.2 en 3.3 vormen een toelichting op het gese-
lecteerde materiaal en het analysemodel. Paragraaf 3.4gaat in op de toetsingvan de
betrouwbaarheid van de analyses, waarbij is nagegaan in welke mate drie deskundigen
met elkaarovereenstemden bij de beoordelingvan fragmenten uit het corpus (steek-
proeven) aan de hand van de instructies in hetanalysemodel. Paragraaf 3.5 gaat in op

de relatie tussen vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid en perspectief. Uitgaande
van de veronderstelling dat de subjectieve lezing van een segment in het algemeen
wordtgemarkeerd dooreen talig kenmerk van het segment (hiervormkenmerk), wordt
besproken welk van de onderzochte vormkenmerken het best de subjectieve lezingvan

segmenten voorspellen. Paragraaf 3.6 sluit af inet een korte samenvatting van het hoofd-

stuk.

3.2 Materiaal

Om de onderzoeksvraagte beantwoorden is een corpusanalyse uitgevoerd waarin

fragmenten uit nieuws- en opiniërende teksten zijn geanalyseerd op het voorkomen van

sprekerbetrokkenheidskenmerken. In deze paragraaf wordt de samenstellingvan het

onderzoeksmateriaal beschreven.
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3.Z.i Operationalisering onderzoeksfragment en segment

Een onderzoeksfragment bestaat uit twee segmenten, aangeduid met de afkortingen
S1 enS2,waarbijSl directindetekstvoorafgaataanS2.Eensegmentvaltdoorgaans
samen met een minimale eenheid die een syntactisch complete zin vormt. Meer precies
gaat het in de meeste gevallen om een subject-predikaatsverbindingdie zelfstandig, in
nevenschikkingof in onderschikking met een andere subject-predikaatsverbinding is
gepresenteerd (zie (1) en (2)). Eventueel aanwezige beperkende bijzinnen zijn `meege-
rekend'als onderdelen in de segmenten (zie S2 in (3)). Uitbreidende bijzinnen en
bijstellingen zijn uitgesloten als onderdelen in de segmenten; dergelijke aanvullingen
gaan vaak apart een inhoudelijke relatie aan met een element uit de zin waar ze een
aanvulling op vormen, zoals het zinsdeel tussen vierkante haken in (4) (zie ook Pander
Maat, 1994).

Een opmerkingverdienen samenstellingen zoals de (in)directe rede. Daarin wordt
een subject-predikaatverbinding ingebed door het hoofdwerkwoord van de matrixzin,
zoals S 1 in (5). Door somm ige onderzoekers wordt voor de analyse van de retorische
structuurvan teksten de complete samenstellingopgevat als één minimale teksteen-
heid ofsegment (Mann 8cThompson, 1988). Maar in deze samenstellingen is sprake
van twee subject-predikaatverbindingen, terwijl het in het onderzoek de voorkeur had
om niet meer dan één subject-predikaatverbindingte beschouwen als segment. Zo
was de meest systematische analyse van alle fragmenten mogelijk. Daar waar sprake
was van een inbeddingonder een matrixwerkwoord, is de ingebedde zin opgevat als te
analyseren segment. De ingebedde zin is binnen de samenstellingde eerste minimale
eenheid die een syntactisch complete zin vormt, maar belangrijker is dat de ingebedde
zin in de meeste gevallen de inhoudelijke informatie bevatwaarop de samenhang met
het andere segment is gebaseerd (zie opnieuw (5)). In zekere zin zijn in een voorbeeld
als (5) het eerste en tweede segment samen dan ook op te vatten als liggend in het
bereik van het inbeddende werkwoord.

De keuze om bij de analyse van fragmenten als (5) niet de complete samengestelde
zin maar alleen de ingebedde zin te analyseren (S 1), lijkt als nadeel te hebben dat het
inbeddende mentale werkwoord in de analyse wordt `gemist' als element van spreker-
betrokkenheid. Maar in de besprekingvan de variabelen in paragraaf 3.3.1 zal duide-
lijk worden dat dit signaal van sprekerbetrokkenheid indirect al wordt `opgepikt' bij de
beoordelingvan de vertelstijl van het segment.

(1) (S1) Circa 20 duizend Albanezen uit Kosovo hebben vrijdagde begrafenis bijge-
woond van Hysen Manxholli. (S2) Volgens ooggetuigen was Manxholli donderdag

doorServische politiemannen doodgeschoten. [deVolkskrant, 24januari 1998]
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(2) (S1) Vijf politiemannen raakten gewond doordat (S2) de demonstranten hen met
stenen en flessen bekogelden. [deVolkskrant, 3 maart 1997]

(3) (S 1) Taliban-strijders namen woensdagde posities van Hezb-i-Wahdat in Karte
Seh over, nadat (S2) die werden aangevallen door troepen die loyaal zijn aan de
Afghaanse president Rabbani. [deVolkskrant, 13 maart 1995]

(4) (S 1) Nadat Bakker met 24 runs enigszins was losgekomen, (S2) kwam het grote

werk van Klaas-Jan van Noortwijk [die met Gouka als partner de stand omboog

van 95 voor 5 naar 201 voor 6]. [de Volkskrant, 13 maart 1995]

(5) [Het WPF denkt dat] (S 1) het land het komende voorjaar de rantsoenen weer
zal moeten verminderen. (S2) De oogst van ditjaar is door de droogte de helft
kleiner dan verwacht. [de Volkskrant, 16 juli 1997]

3.z.2 De markeringen van volgorde

Voor het onderzoek zijn fragmenten geanalyseerd waarin geen volgordemarkering
aanwezig is en fragmenten waarin wel een volgordemarkeringaanwezig is. De categorie
met volgordemarkeri ngen bevat fragmenten met de causale connectieven `doordat',
`want', `dus' en `daarom' en fragmenten met de temporele connectieven `nadat' en
`voordat'. Verder zijn fragmenten onderzocht waarin het hoofdwerkwoord in het eerste
segment was gemarkeerd voor de onvoltooid verleden tijd of de voltooid tegenwoor-
dige tijd en het hoofdwerkwoord in tweede segment was gemarkeerd voor de voltooid
verleden tijd (temporele markeringvan volgorde).

RICHTING VAN VOLGORDE. De betekenis en de positie van de markering in het eerste

oftweede segment bepalen hoe de richting van de causale of temporele ordeningvan de

beschreven gebeurtenissen is geïnterpreteerd. Zo duidt de aanwezigheid van `doordat'

in het eerste segment op voorwaartse volgorde van de segmenten. De aanwezigheid

van hetzelfde connectief direct voorafgaand aan het tweede segment duidt op achter-
waartse volgorde. Het connectief `want' komt uitsluitend voor in het tweede segment
en is opgevat als markeringvan achterwaartse ordening. De connectieven `dus' en
`daarom' komen alleen voor in het tweede segment en zijn opgevat als markeringen van
voorwaartse ordening. Gebruik van `nadat' in het eerste segment duidt op voorwaartse
ordening; gebruik ervan direct voor het tweede segment duidt op achterwaartse orde-
ning. `Voordat' in het eerste segment signaleert achterwaartse ordening; `voordat' direct
voor het tweede segment signaleert voorwaartse ordening. De voltooid verleden tijd in
het tweede segment markeert achterwaartse volgorde ( mits in het eerste segment geen
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voltooid verleden tijd is gebruikt). Tabel 3.1 geeft een overzicht van de geselecteerde
volgordemarkeringen en de uitgedrukte richtingvan de volgorde.

Tabel 3.1 Volgordemarkeringen en de uitgedrukte richting uan de uolgorde

VOLGORDE

MARKERING VAN VOLGORDE Voorwaarts Achterwaarts

Doordat
Want
Dus
Daarom
Nadat
Voordat
Voltooid verleden tijd (vvt)

indien in 51 indien in 52
in S2

in S2 -

in S2 -
indien ín S1 indien in S2
indien in S2 indien in S1
- indien in S2 en geen vvt in S1

AARD VAN DE VOLGORDEMARKERING EN VERWACHTE GEBRUIKSCONTEXT. Aan

de keuze voor de genoemde markeringen zijn behalve de afgeleide uitdrukkingvan de
richtingvan volgorde nogtwee overwegingen ten grondslag.Ten eerste is er rekening
mee gehouden dat er een verschil zou kunnen bestaan tussen fragmenten waarvan de

temporele relatie gemarkeerd is en fragmenten waarvan de causale relatie gemarkeerd
is. Daarom is gestreefd naar evenwicht tussen het aantal fragmenten met een temporele
markering en het aantal fragmenten met een causale markeringvan volgorde. Op zich-

zelf bestonden er vooraf geen ideeën over de aard van de mogelijke verschillen tussen
ongemarkeerd achterwaartse volgorde versus gemarkeerde causale volgorde en onge-
markeerd achterwaartse volgorde versus gemarkeerde temporele volgorde.

Ten tweede is ervoor gekozen het corpus zo samen te stellen dat er een redelijk even-
wichtige verdelingzou bestaan in termen van objectieve en subjectieve gebruikscontext
van de controlefragmenten. Op grond van literatuur over connectieven is van een aantal
markeringen bekend dat ze standaard in een objectieve ofjuist subjectieve contextvoor-
komen. De volgende alinea's geven een toelichting op de verwachte standaard gebruiks-
context van de geselecteerde markeringen.

Het causale connectief`doordat' is te beschouwen als connectief dat prototypisch
gebruikt wordt in een objectieve context, terwijl `want' en `dus'vooral voorkomen in
subjectieve context, en `daarom' is op te vatten als een middenklasse markering die
voorkomt zowel in objectieve als in subjectieve gebruikscontexten ( Jaspers 8c Spooren,
1990; Oversteegen, 1997; Pander Maat 8c Sanders, 1996, 2000; Pit, Pander Maat 8c
Sanders, 1997; Pander Maat 8c Degand, 2001). Voorbeelden met de genoemde connec-
tieven zijn (6) - (10):
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Het kwik stijgt doordat de zon schijnt.
Brad is een nare man, want hij zegt nooit gedag.
Roy rijdt in een Rover, dus is hij onbetrouwbaar.
De verf is nog nat. Daarom is een waarschuwing opgehangen.

Lex is altijd te laat. Daarom is hij nu vast ook te laat.

Overde prototypische gebruikscontexten van temporele connectieven is minder
bekend, maar enkele opmerkingen zijn erwel over te maken. Zo wordt het connectief
`voordat' onderandere gehanteerd in de beschrijvingvan conditionele of niet-feitelijke
situaties, zonder daarbij zijn temporele betekenis te verliezen (Oversteegen, 1989:
151). Deze mogelijke gebruikscontext is in zekere zin subjectiefte noemen, maar
daaruit is niet de conclusie getrokken dat `voordat' over het algemeen een subjectieve

gebruikscontext heeft. Wel staat het connectief nogeen anderopmerkelijkgebruik toe
dat associaties oproept met subjectiviteit. Zie (1 1) en (1 2):

(1 1) Nog voordat Gerrit de kraak had gezet, was de politie ter plaatse.
(12) Nog voordat Jim naar Jack keek, sloeg deze hem neer.

De uitdrukking`nog'geeft in (1 1) en (1 2) uitingaan een contrast. In combinatie met
`voordat' drukt het uit dat de volgorde van de beschreven gebeurtenissen tegengesteld is

aan iemands verwachting, daarbij suggererend dat de gebeurtenissen beschreven in de

bijzinnen helemaal niet hebben plaatsgevonden. De onwaarheid of niet te bepalen waar-

heid van de bijzinnen is niet rechtstreeks gegeven, maar wordt afgeleid uit de inhoud van

de hoofdzin. Oversteegen spreekt in dergelijke gevallen van een `non-factual' lezingvan

de bijzin, die voortkomt uit een tegenstellingtussen de presuppositie van de bijzin en de
betekenis van de hoofdzin (zie ook de besprekingvan `cancellation of presupposition' in

Levinson, 1 983). In voorbeeld (1 1) is als presuppositie op te vatten dat Gerrit de kraak
zette, maar de lezer zal uit de inhoud van de hoofdzin afleiden dat Gerrit de kraak niet
heeft kunnen zetten. In (12) is als presuppositie op te vatten dat Jim naar Jack keek, maar
uit de inhoud van de hoofdzin valt af te leiden dat hij daar niet aan toekwam. In zowel
(1 1) als (1 2) is dus sprake van een contradictie in de interpretatie van de hoofd- en
bijzin.

De vraag is nu of dit type `voordat'-bijzinnen automatisch subjectief is; de geldigheid
van de inhoud lijkt immers in het geding.Om daarantwoord op te geven zou normaal
gesproken geprobeerd kunnen worden de ontkenbaarheidstest en de parafrase~atttribu-
tietest toe te passen (zie hoofdstuk 2). Maar de tests zijn hier niet toe te passen, omdat
ze juist gebaseerd zijn op de aanname dat de inhoud van een segment geldig is. De tests
gaan slechts na ofdeze geldigheid beperkt is tot een persoonlijk domein. Aan de andere
kant ziet het er, ondanks de onbruikbaarheid van de tests voor bijzinnen als in (1 1) en
(1 2), niet naar uit dat de verantwoordelijkheid voor de onbepaalde geldigheid van deze
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bijzinnen aan iemand persoonlijk moet worden toegeschreven. Zo bezien is dus geen
sprake van een subjectieve lezingvan de bijzinnen in (1 1) en (12), al klinkt op het niveau
van de relatie tussen de hoofd- en bijzin wel enige verwondering door over de gangvan
zaken.' Samenvattend, over de prototypische gebruikscontext van `voordat' is geen
eenduidige uitspraak te doen. Wat wel duidelijk is, is dat het connectief zich leent voor
gebruik in contexten waarin sprake is van enige mate van sprekerbetrokkenheid.

Over de objectieve dan wel subjectieve gebruikscontext van `nadat' is nog minder
bekend.Oversteegen doet in de besprekingvan temporele connectieven geen uitspraak
over `nadat' in termen die raken aan het begrip subjectiviteit. Ook is mij geen andere
literatuur bekend waarin de subjectieve ofobjectieve gebruikscontext van `nadat' onder-
werp van bespreking is. Aangenomen dat objectieve presentatie de standaard is (zie
hoofdstuk 2), zou mogen worden verwacht dat afwijkingen daarvan in de context van
`nadat'zekeraanleidingzouden hebben gegeven tottaalkundige besprekingen. In het
onderzoek is daarom gestipuleerd dat `nadat' doorgaans een objectieve gebruikscontext
heeft.

In literatuurover perspectiefen subjectiviteit wordt de voltooid verleden tijd vaak
genoemd als signaal van perspectief of subjectiviteit (Caenepeel, 1989; Wiebe, 1990;
Sanders, 1994; zie ook hoofdstuk 5). Tegelijkertijd worden, met name in de literatuur
overtemporele discourse structuur,voldoendevoorbeelden besproken waaruit blijktdat
de voltooid verleden tijd eveneens past in een objectieve context (Kamp 8c Reyle, 1993).
Om die reden is aangenomen dat de voltooid verleden tijd waarschijnlijk een voorkeur
heeft voorgebruik in een subjectieve context, maar ook voorkomt in objectieve context.

Tabel 3.2 vat de aard van de markeringen en de aannames over de standaard gebruiks-
context van de markeringen nog eens samen. Er is overigens bij de selectie van de onder-
zoeksfragmenten niet nagegaan ofde fragmenten met de bewuste connectieven ook
daadwerkelijk aan die verwachting voldeden. De mate van subjectiviteit ofsprekerbe-
trokkenheid in dezefragmenten komt uiteraard wel in hoofdstuk4tersprake.

' Om in het analysemodel de mogelijkheid toe te staan fragmenten te coderen voor deze vorm van sprekerbetrok-
kenheid, zou een aanpassing nodig zijn van de gekozen classificatie van coherentierelaties (zie paragraaf 3.3.3). De
verwondering heeft immers betrekking op de temporele relatie tussen de gebeurten issen. Maar omdat het aantal
voorkomens van dit type sprekerbetrokkenheid in het totale corpusonderzoek heel laag werd geacht, is hiervoorgeen
extra nuance in de classificatie van coherentierelaties aangebracht
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Tabel 3.2 Ouerzicht uande (aard uan de) uolgordemarkeringen en hun uerwachtegebruikscontext

MARKERING VAN VERWACHTE GEBRUIKSCONTEXT

AARD EN VOLGORDE

Doordat causaal

Want causaal
Dus causaal
Daarom causaal
Nadat temporeel
Voordat temporeel
Voltooid
Verleden tijd temporeel

Objectief Subjectief

t
t
t
f

t

tt

BIJ KOM EN DE SELECTI ECRITERIA. Bij de selectie van alle fragmenten is erop gelet dat

naast de beoogde lingu'istische volgordemarkeringgeen andere volgordeaanduidende

elementen voorkwamen. De fragmenten die geselecteerd zijn op basis van de voltooid

verleden tijd in S2, hebben in S1 een onvoltooid verleden tijd ofeen voltooid tegen-

woordige tijd.2 Verder zijn fragmenten vermeden waarin de causale relatie was gelexica-

liseerd door elementen als `de oorzaak daarvan', `als gevolg daarvan', `dat komt doordat',

`immers', enzovoort.
Een extra opmerking is op zijn plaats overfragmenten met `nadat' als volgorde-

markering. Hetwerkwoord in een bijzin ingeleid door`nadat' heeftvaakdevorm van

de voltooid verleden tijd (Oversteegen, 1989, 2000). Nauwkeuriger gezegd, de werk-

woordstijden in de hoofd- en bijzin zijn vaker onvoltooid verleden tijd en voltooid

verleden tijd dan onvoltooid verleden tijd en onvoltooid verleden tijd. Deze `voorkeur'

van het connectief hangt volgens Oversteegen samen met de voorwaarden die het

connectiefsteltaan de temporele structuurvan de segmenten die hetverbindt.Tijdens

de selectie van `nadat'-fragmenten voor het onderzoek kwamen inderdaad vaak frag-

menten naarvoren in de bovenbeschreven vorm. Vanwege de voorwaarde dat er geen

andere volgorde-aanduidende elementen in hetfragment aanwezigzouden zijn, leek

dan ook een probleem te ontstaan voor de gewenste verzameling van `nadat'-frag-

menten. Toch kwamen in de geraadpleegde teksten wel fragmenten met `nadat'voor

die voldeden aan het selectiecriterium, dat wil zeggen waarin de volgorde niet ook uit de

gebruikte werkwoordstijden bleek (maarzie ook de toelichting in paragraaf 3.2.6). Deze

fragmentenzijngebruiktvoorhetonderzoek.Voorbeeldenzijn (13) en (14).

(1 3) (S1) Murai had de feitelijke leidingvan Aum Shinrikyo (Opperste

Waarheid) overgenomen nadat (S2) leider Shoko Asahara daags voor de

aanslag was ondergedoken. [de Volkskrant, 24 april 1995]
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(14) (S1) Nadat hetTegeltoko-team van Van Poppel de boel weer bijeen
bracht, (52) volgden de ontsnappingen elkaar snel op. [de Volkskrant,l7
maart 1997]

3.2.3 Ontbreken van relatie- ofvolgordemarkering

ACHTERWAARTSE ORDENING ZONDER MARKERING (AZ). Devolgendecriteriazijn
gehanteerd voor de selectie van AZ-fragmenten voor het onderzoekscorpus:

1. Tussen de situaties beschreven in S 1 en S2 bestaat een conceptuele relatie
in termen van oorzaak-gevolg ~ aanleiding-effect ~ reden-handeling~argument-
conclusie, en

2 naar de relatie kan worden verwezen door tussen S 1 en S2 alsnog één van de
causale connectieven `doordat', `want', `omdat' te plaatsen of doortussen de
segmenten een van de volgende parafrases te plaatsen: `de oorzaak ~ de reden ~
de aanleiding ~ het argument daarvoor is ~was',

of
3 tussen de situaties beschreven in S 1 en S2 bestaat een conceptuele relatie in

termen van de plaats in de tijd die de situaties innemen ten opzichte van elkaar.
Daarbij gaat het beginpuntvan de situatie uit S2 voorafaan het beginpuntvan de
situatie in Sl,en

4 naar de relatie kan worden verwezen doorvoor S 1 het temporele connectief
`voordat'te plaatsen,tussen S1 en S2 hetconnectief`nadat'te plaatsen ofde tijd-
vorm in het tweede segment te veranderen (bijvoorbeeld in de voltooid verleden
tijd).

Voorbeelden van fragmenten die op grond van deze criteria zijn opgenomen in het
onderzoekscorpus,zijn (1 5) en (16).

(15) (S1) Beleggingsexpert H. Arts (56) van de Levensverzekerjngsmaatschappij voor
Artsen Olma is met onmiddellijke inganggeschorst. (S2) Volgens Olma-direc-
teur G. van Noortwijk is Arts over de schreef gegaan met het aannemen van gratis
buitenlandse reizen en etentjes van een zestal effectenkantoren waarmee Olma
zaken doet. [deVolkskrant, 24januari 1998]

2 Men zou misschien willen betogen dat in een sequentie van voltooid tegenwoordige tijd (vtt) en een verleden tijd,
deze wisseling van tijdvorm de volgorde markeert. Maar daar is tegen in te brengen dat de Nederlandse vtt twee moge-
lijke interpretaties heeft. In informele bewoordingen luiden deze interpretaties: 1. de vttverwijst naareen situatie in
het verleden; 2. de vtt verwijst naar een situatie in het heden, die bestaat als gevolg van een voltooide gebeurtenis in
het verleden (zie ook hoofdstuk 5). Dat betekent dat in een sequentie als hiervoor genoemd niet meteen uit de vorm
van de vtt is af te leiden wat de temporele relatie is met de in verleden tijd beschreven situatie.
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(16) (S1) De miljoenenbrand bij pluimveehouderij BPC in Barneveld op 4januari,
(waarbij negen vrachtwagens uitbrandden], is hoogstwaarschijnlijk aangestoken.
(S2) De technische recherche heeft sporen van brandstichtinggevonden. [de
Volkskrant, 24januari 1998]

VOORWAARTSE ORDENING ZONDER MARKERING (VZ). Devolgende criteriazijn

gehanteerd voor de selectie van VZ-fragmenten voor het onderzoekscorpus:

1. Tussen S 1 en S2 bestaat een conceptuele relatie in termen van oorzaak-gevolg ~
aanleiding-effect ~ reden-handeling ~ argument-conclusie, en

2. naar de relatie kan worden verwezen doorvoor S 1 één van de causale connec-
tieven `doordat' of `omdat'te plaatsen, of tussen S 1 en S2 `dus', `daarom' oféén
van de volgende parafrases te plaatsen: `het gevolg daarvan ~ de daaruit volgende
handeling ~ het effect daarvan ~ de conclusie daaruit is ~was,

of
3. tussen de beschreven gebeurtenissen in S1 en S2 bestaat een conceptuele relatie

in termen van de p~aats in de tijd die de beschreven gebeurtenissen ten opzichte

van elkaar innemen. Daarbij gaat het beginpuntvan de situatie uit S1 voorafaan

het beginpunt van de situatie in S2, en
4. naar de relatie kan worden verwezen door voor S 1 het temporele connectief

`nadat'teplaatsen,oftussenSl enS2`voordat'of`vervolgens'teplaatsen.

Voorbeelden van fragmenten die op grond van deze criteria zijn opgenomen in het
onderzoekscorpus, zijn (1 7) en (18).

(1 7) (S1) Een vrachtvliegtuigvan hettype Boeing 747 heeft maandagmiddageen
voorzorgslandingop Schiphol moeten maken. (S2) De luchtvaartautoriteiten
hebben het incident nietopenbaargemaakt. [deVolkskrant, 22juli 1998]

(18) (S 1) Den Uyl ontplofte. (S2) Ik werd getuige van het meest onvriendelijke en
harde telefoongesprek dat ik ooit heb gehoord. [de Volkskrant, 4 december 1997]

3.2.4 Indeling teksttypen

Het onderzoeksmateriaal is voor het grootste deel geselecteerd uit nieuwsberichten en
opiniërende teksten in het landelijke dagblad deVolkskrant, en in mindere mate uit het
NRC Handelsblad. De keuze voor de teksttypen nieuws en opiniërend is gebaseerd op
de observatie van Caenepeel (1993), eerdergepresenteerd in hoofdstuk 1: temporeel
achterwaartse ordening doet zich voor in teksttypen waarin de schrijver de spil vormt
voor de temporele ordening van de beschreven situaties (zie paragraaf 1.1). Caenepeel
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verwijst daarbij naar wat zij noemt het historisch spreekmoment, dat samenvalt met
het moment in de empirische werkelijkheid waarop de schrijverde gebeurtenissen
beschrijft. Dit historisch middelpunt functioneert als deiktisch middelpunt, en is als
zodan ig bijvoorbeeld het ankerpunt voor verwijzingen alsgisteren, uolgende week. Als
voorbeelden van fragmenten waarin de temporele ordeningvan situaties plaatsvindt
vanuit het historisch spreekmoment, presenteert Caenepeel zelffragmenten uit nieuws-
berichten (zie ook Caenepeel en Sandstrbm, 1992 en Sandstrám, 1 993). Orn die reden
is dit teksttype gebruikt als vindplaats voor het onderzoeksmateriaal.

Een ander teksttype waarin situaties geordend worden vanuit het historische spreek-
moment, is opiniërende tekst. Aangenomen is dat achterwaartse ordening ook in dat
teksttype is toegestaan. Bovendien zijn opiniërende teksten inherent subjectiefvan
karakter, dus te verwachten viel dat fragmenten daaruit de nodige elementen van spre-
kerbetrokkenheid zouden bevatten. Aangenomen dat dergelijke elementen een signaal
van achterwaartse ordening kunnen vormen, werd verwacht dat opiniërende teksten
een goede tweede vindplaats zouden vormen voor achterwaarts geordende segmenten
fragmenten zondervolgordemarkering.Om die reden is ervoorgekozen ook opinië-
rende tekstfragmenten op te nemen in het onderzoek.

Uiteraard roept de keuze voor de twee genoemde teksttypen de bijkomende vraag
op in hoeverre achterwaarts geordende fragmenten zonder markering (AZ) in opinië-
rende tekst meer verschillen van achterwaarts geordende fragmenten met markering
(AM), ofvan voorwaarts geordende fragmenten zonder markering (VZ) en met marke-
ring (VM) dan in nieuwstekst, of andersom (cf. Sanders, 1997). Het antwoord op die
vraag wordt besproken in hoofdstu k 4(maar zie ook paragraaf 3.2.6).

Merk op dat de keuze voor nieuwsberichten en opiniërende teksten deels is geba-
seerd op het argument dat deze teksten voldoen aan een voorwaarde voor temporele
omkering. Aangenomen is dat deze teksten eveneens goede bronnen vormen voorfrag-
menten met causaalachterwaarts geordende segmenten.

3.2.5 Bronnen

BESCHIKBAARHEID. Uit praktische overwegingen is ervoorgekozen defragmenten zo
mogelijkte selecteren uit elektronisch beschikbaar materiaal. Het beschikbare materiaal
diende bovendien voldoende mogelijkheden te bieden om fragmenten te selecteren
met een ruim aantal regels voor en na de feitelijke onderzoeksfragmenten. Zo zou bij
twijfel over de interpretatie van een fragment op grond van de context de juiste beslis-
sing kunnen worden genomen. Uiteraard diende het materiaal nieuws- en opiniërende
teksten te bevatten.

Het dagblad de Uolkskrantvol deed aan de drie criteria. Volledige voorbije jaargangen
van het dagblad waren beschikbaar op cd-rom, en via verschillende zoeksleutels waren
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alle verschenen artikelen opvraagbaar. Fragmenten met een volgordemarkering werden
gevonden door de beoogde markering op te geven als zoeksleutel.

Fragmenten zondervolgordemarkeringkonden uitsluitend `handmatig'worden
geselecteerd, dat wil zeggen via zorgvuldig lezen van complete artikelen. Behalve de
cd-rom's zijn daarvoor ook gedrukte ed ities van de Volkskrant en het NRC Handelsblad
geraadpleegd.

TEKSTTYPEN. Artikelen werden beschouwd als nieuwstekstwanneerze afkomstig
waren van de voor-, binnenland-, buitenland- ofeconomiepagina en verslag deden van
een ongeval, conflict, misdaad, aankondiging, ontdekking of een andere situatie die
had plaatsgevonden ofaan het lichtwas gekomen in de 24 uurvoorafgaand aan het
verschijnen van het artikel (Bell, 1991).

Artikelen werden beschouwd als opiniërende tekstwanneerze afkomstigwaren van

deforumpagina,waarop brieven van lezersen redactioneel commentaargepubliceerd
worden, ofafkomstigwaren van de kunstpagina en als recensie waren gepresenteerd
(Bell, 1991).

3.2.6 Overzicht onderzoeksmateriaal

Tabel 3.3 geeft een overzichtvan de uiteindelijke samenstellingvan het onderzoeks-
corpus. Als categorie werden beschouwd fragmenten in een bepaalde volgorde met één
bepaalde volgordemarkering ofzonder volgordemarkering. Bij de samenstelling is ernaar
gestreefd per categorie 45 fragmenten te selecteren. Daarop zijn twee uitzonderingen
gemaakt: 1. `nadat'-fragmenten en `voordat'-fragmenten, in de tabel gepresenteerd als
aparte categorieën, zijn voor het onderzoek samengevoegd tot één categorie van tempo-
reel achterwaarts geordende fragmenten en één categorie van temporeel voorwaarts

geordende fragmenten; 2. `dus'- en `daarom'-fragmenten uit nieuwstekst, in de tabel
gepresenteerd als aparte categorieën, zijn voor het onderzoek samengevoegd tot één

categorie voorwaarts geordende fragmenten. Bij het selecteren van materiaal is eerst

gezocht naar voldoende geschikte `dus'-fragmenten en is de groep daarna aangevuld met

`daarom'-fragmenten.
De overweging om `voordat'- en `nadat'-fragmenten voor het onderzoek samen te

voegen tot één groep in plaats van ze twee aparte groepen te laten vormen, was dat de
twee temporele connectieven onder de gestelde voorwaarden niet ergfrequent voor-

kwamen in de geraadpleegde bronnen, zoals het overzicht laat zien. De samenvoeging
leverde een groep op met nog een redelijk aantal fragmenten die geschikt was voorde
toetsing van de onderzoekshypothese (zie hoofdstuk 4).

De keuze om de categorie `dus'-fragmenten aan te vullen met `daarom'-fragmenten is
ingegeven door het lage aantal gevonden `dus'-fragmenten dat voldeed aan de selectie-
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criteria. De keuze om eerst `dus'-fragmenten te selecteren kwam voort uit de gedachte
dat deze een goede voorwaartse variant zouden vormen van `want'-fragmenten. Net als
`want'-fragmenten hebben`dus'-fragmenten naarverwachtingeen subjectievegebruiks-
context (zie paragraaf 3.2.2). Van `daarom'-fragmenten werd vooraf aangenomen dat
deze een middenklasse vormen in termen van subjectiviteit. Daarom is pas in tweede
instantie gezocht naarfragmenten met die markering als voorwaartse variant op `want'-
fragmenten .

Er zijn geen fragmenten opgenomen als voorwaartse variant van fragmenten met

het tweede segment in de voltooid verleden tijd, omdat ergeen tijdvorm is die zich daar

goed voor leent.

Tabel 3.3 Samenstelling uan het corpus (aantallen)

TEKSTSOORT Opinie Nieuws

VOLGORDE Achterwaarts Voorwaarts Achterwaarts Voorwaarts Totaal

MARKERING
Doordat
Want
Dus
Daarom
Nadat
Voordat
Voltooid
Verleden tijd

Totaal

47 43 44 41 175
43 0 44 0 87
0 38 0 18 55
0 0 0 15 16
17 20 25 25 87
22 20 16 15 73
38 0 39 0 77
42 29 41 39 151

209 150 209 153 721

OPMERKINGEN. Uitde gegevens in tabel 3.3 blijktdatvoorverschillende categorieën
het aantal van 45 fragmenten niet altijd is gehaald. Dat heeft in zijn algemeenheid te
maken met de onverwacht lagere frequentie waarmee deze markeringen voorkwamen
in de geraadpleegde bronnen, rekening houdend met de gestelde selectiecriteria.3 Twee
categorieën die er opvallend uitspringen door het lage aantal onderzochte fragmenten
zijn `voorwaarts dus ofdaarom' in nieuwstekst (n - 33) en het cluster `voorwaarts zonder
markering' in opiniërende tekst (n - 29). De volgende alinea's geven een extra toelich-
ting op deze categorieën.

In (19) is een voorbeeld gegeven van een `dus'-fragment in nieuwstekstdat niet
werd opgenomen als onderzoeksmateriaal. De reden daarvoor is dat de eerste twee

' Het is niet bijgehouden in welke mate de markeringen van elkaar verschilden in termen van regelmatigheid van
voorkomen in de geraadpleegde bronnen. Toch geven de verschillen in de clusteraantallen in tabel 3.3 wel een indruk
daarvan.
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zinnen samen hetargumentvormen waaruit de conclusie volgt die in de derde zin wordt
beschreven. Er kon uit het tekstfragment dus geen onderzoeksfragment bestaande uit
niet meer dan twee segmenten worden geselecteerd. Deze complicatie kwam vaak
voor in de geraadpleegde nieuwsartikelen. Opmerkelijk is dat deze moeilijkheid voor
de selectie van `dus'-fragmenten minder vaak optrad in de geraadpleegde opiniërende
teksten. Een verklaringdaarvoorontbreekt.

(19) Ditjaar neemt het aantal inwoners van Nederland naar verwachting met 87
duizend toe tot 15,7 miljoen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam
de bevolking in 1996 nog met 73 duizend toe. De bevolkinggroeit dus steeds
sneller. [deVolkskrant, 28 november 1997]

In (20) is een potentieel tekstfragment in de categorie voorwaarts zonder markering
gegeven dat zekere overeenkomst vertoont met (19): uit de eerste zinnen volgt de
uitspraak in de laatste zin. Om dezelfde reden als voor (19) kon uit het tekstfragment in
(20) geen onderzoeksfragment worden samengesteld.

(20) Het geen-bezwaarsysteem verschaft wel zekerheid: bezwaarden worden geregi-
streerd. Nietgeregistreerden zijn in principe donor. Er is duidelijkheid voorarts
en burger. [deVolkskrant, 21 februari 1995]

Een verschijnsel van een heel andere orde komt aan het licht in (21). Voor het onder-
zoek is ervan uitgegaan dat het iconiciteitsprincipe, vertaald naar voorwaartse ordening,

grotendeels de structuur van de tekst bepaalt in de geraadpleegde bronnen. Zo is aange-

nomen dat opiniërende teksten vaak redeneringen weerspiegelen, waarin argumenten

gevolgd worden door conclusies (ofomgekeerd). Maar de opbouw van een tekst kan

feitelijk ook ingegeven zijn door heel andere structurerende mechanismen, zoals blijkt

uit (21).

(21) Er hangt veel af van de gebezigde argumentaties. Twee redeneerpatronen staan
tegenover elkaar. Aan de ene kant staat een waarden-intrinsieke redenering [...].
[deVolkskrant,27februari 1995]

De overkoepelende structuur in (21) is samen te vatten als `elaboration' (Mann 8c
Thompson, 1988). In de eerste zin van hetfragmentwordt in zijn algemeenheid
verwezen naar `gebezigde argumentaties'; in de volgende zin wordt verwezen naar het
onderscheid dat op grond van twee redeneerpatronen kan worden aangebracht in de
gebezigde argumentaties; in de derde zin wordt één van de twee redeneerpatronen
toegelicht; later in de tekst zal het tweede redeneerpatroon worden toegelicht. De
structuur is dus opgebouwd van algemeen naar steeds meer specifiek; de ordeningvindt
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niet plaats via hetgenoemde principe van temporele ofcausale lineariteit maarvia een
inbeddingsprincipe.

In de geraadpleegde opiniestukken trad hetvoorwaartse ordeningsprincipe veel
mindervaak dan voorafwas aangenomen op als sturend mechanisme voorde ordening
van segmenten. In hoofdstuk 6 wordt hierop teruggekomen.

3.3 Analysemodel

Deze paragraaf beschrijft het analysemodel dat is gehanteerd voor het corpusonderzoek.
De variabelen in het model zijn globaal te splitsen in twee hoofdcategorieën: algemene
fragmentkenmerken en specifieke fragmentkenmerken. De algemenefragmentken-
merken betreffen de ordening van de samenstellende segmenten (voorwaarts, achter-
waarts), het teksttype van het fragment (nieuws, opinie) en de volgordemarkering in
het fragment (`doordat', `nadat', `voordat', voltooid verleden tijd, `want', `dus', `daarom',
geen markering). De specifieke fragmentkenmerken zijn gesplitst in drie subcatego-
rieën: vormkenmerken van de segmenten, lezing van de segmenten, de coherentie
tussen de segmenten. Tabel 3.4 geeft het overzicht van de variabelen die in het model
zijn opgenomen voor de analyse van sprekerbetrokkenheid. De paragrafen 3.3.1 - 3.3.3
beschrijven de operationaliseringvan de variabelen in de drie subcategorieën van de
specifieke fragmentkenmerken.

Tabel 3.4 Ouerzicht categorieën uan spec~eke fragmentkenmerken en uariabelen

SPECIFIEKE FRAGMENTKENMERKEN VARIABELEN

vormkenmerkenSl enS2apart syntactische vorm, tijd- en aspectvorm,
aspectcategorie, mentaal of communicatief
element, modaal element, evaluatief element,
vertelstijl.

IezingSl enS2apart perspectief.

coherentierelatie tussen S 1 en 52 type coherentie, RST-relatie.

3.3-I Vormkenmerken Si en S2

De namen van de variabelen zijn in kapitaal aangeduid. Daarachter zijn tussen haakjes de
onderscheiden categorieën binnen de variabele gegeven. Dan volgt de toelichtingop de
operationaliseringvan de categorieën,geïllustreerd aan de hand van fragmenten uit het
onderzoekscorpus.
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SYNTACTISCHE VORM (declaratief-actief;declaratief-passief;anders)

De syntactische vorm is niet besproken in hoofdstuk 2 als potentieel kenmerk van spre-
kerbetrokkenheid. Er zijn dan ook geen specifieke aanwijzingen dat bepaalde syntacti-
sche vormen uitinggeven aan sprekerbetrokkenheid zoals opgevat in het onderzoek.
Wel is uit onderzoek bekend dat de passieve vorm van zinnen lezers ertoe uitnodigt om
géén perspectief in te nemen (Cornelis, 1997). In termen van dit proefschrift zou het
passief kunnen worden opgevat als signaal voor nul-perspectief. Om rekening te houden
met deze mogelijkheid, is een aparte variabele opgenomen voor de coderingvoor de
syntactische vorm van S 1 en S2.

De classificatie van de segmenten naar hun declaratief-actieve of declaratief-
passieve vorm is gebaseerd op de Algemene Nederlandse Spraakkunst ( uitgave 1997).
Segmenten die in vragende ofgebiedende wijs waren opgesteld, werden geclassificeerd
als `anders'. Voorbeelden uit het onderzoekscorpus zijn (22) en (23).

(23) (S 1) Bij experimenten met een iglo van zes bij veertig meter, met een hoogte van
zes meter, waren wanden van 60 en 120 centimeter nauwelijks beschadigd, nadat
(S2) zij met mortieren en artillerie werden beschoten. [De Volkskrant, 5 januari
1995]
(S 1 passief; S2 passief)

(24) (S 1) Wanneer stopt Nederland nu eens met het geklaag over de te hoge prijs van
de compactdisc? (S2) Kan iemand mij een tweede gebruiksartikel opnoemen dat
hetafgelopen decennium nauwelijks in prijsgestegen is, een leven lang meegaaten
iemands humeur in korte tijd kan verbeteren? [DeVolkskrant, 5 september 1998]
(S 1 anders; 52 anders)

TIJD- EN ASPECTVORM (verleden-onvoltooid;verleden-voltooid;tegenwoordig-onvoltooid;tegen-
woordig-voltooid; toekomend-onvoltooid; toekomend-voltooid)
De segmenten zijn gecodeerd voor de tijdvorm en het grammaticaal aspect van het
(hoofd)werkwoord. Bij samengestelde vormen is gekeken naar de tijdvorm van het hulp-
werkwoord en naar de aspectvorm van het hoofdwerkwoord. Daarbij zijn de principes
uit de Algemene Nederlandse Spraakkunst als norm gehanteerd (uitgave 1997). Voor
passiefconstructies is de regel gevolgd dat `worden t voltooid deelwoord' behoort tot de
categorie onvoltooid en dat `zijn f voltooid deelwoord' behoort tot de categorie voltooid.
Voorbeelden zijn (24) tot (28).

(24) De demonstratie mislukte. [deVolkskrant, 3januari 1995]
(verleden-onvoltooid)

(25) (S 1) Bij experimenten met een iglo van zes bij veertig meter, met een hoogte van
zes meter, waren wanden van 60 en 120 centimeter nauwelijks beschadigd, nadat
zij met mortieren en artillerie werden beschoten. [de Volkskrant, 5 januari 1995]
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(S 1 verleden-voltooid; S2 verleden-onvoltooid)
(26) De Japanse premier heeftvandaag zijn kabinet herschikt. [NRC Handelsblad, 1 1

september 1997]
(tegenwoord ig-voltooid)

(27) De verdelingvan de zetels is afhankelijk van de machtsverhoudingen. [NRC
Handelsblad, 1 1 september 1997]
(tegenwoord ig-onvoltooid)

(28) De kabinetswisselingzal geen grote invloed hebben op het kabinetsbeleid. [NRC
Handelsblad, 1 1 september 1997]
(toekomende tijd, onvoltooid)

AS PECTCATEGO RI E(gebeurtenis; proces; toestand)

De aspectcategorie van een segment werd in drie opeenvolgende stappen vastge-
steld. De eerste stap was de toepassing van een methode om gebeurtenissen te onder-
scheiden van processen en toestanden: voeg een temporeel bijwoord van durativiteit
toe. De toevoegingvan een duurbepalingaan een gebeurtenis heeft een onacceptabele,
iteratieve of habituele lezing van een segment tot gevolg; de combinatie van een duur-
bepaling met een proces ofeen toestand heeft als resultaat een acceptabele, niet van het
origineel afwijkende lezing(Vendler, 1957;Verkuyl, 1972).Voorbeelden zijn (29)-(32).
De cursieve elementen zijn toegevoegd om de test uit te voeren. Het vraagteken geeft
aan dat de toevoeging niet passend is.

(29) ? De demonstratie mislukte de hele dag. (gebeurtenis)
(30) Zij werden de hele dag met mortieren en artillerie beschoten. (proces of toestand)
(31) De verdelingvan de zetels isgedurendejaren afhankelijk van de machtsverhou-

dingen.(procesoftoestand)
(32) Hetisaldeheler.ueekhetgeualdatdeTurkenallevertrouwenindeeigenmunt

hebben verloren. (proces of toestand)

De tweede stap is de toepassing van een methode om gebeurtenissen en processen

te onderscheiden van toestanden: voegeen bijwoordelijke bepalingvan wijze toe.
Gebeurtenissen en processen staan een bijwoordelijke bepalingvan wijze toe,terwijl

toestanden dat niet doen (Dowty, 1979). Voorbeelden zijn (33) -(36). De cursieve
elementen zijn toegevoegd ter illustratie van de toets. Het vraagteken geeft aan dat de
toevoeging niet past in de zin.

(33) De demonstratie mislukte pijnlijk. (gebeurtenis)
(34) Zij werden met ueel machtsuertoon met mortieren en artillerie beschoten. (proces)
(35) ? De verdelingvan de zetels is moeiteloos afhankelijkvan de machtsverhoudingen.

(toestand)
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(36) ? Het is op treurige wiJze het geval dat de Turken alle vertrouwen in de eigen munt
hebben verloren. (toestand)

De derde stap werd gebruikt ter bevestiging van de vastgestelde aspectcategorie. De
gevolgde methode bestaat in de parafrase van de temporele structuur. Onderstaande
definities van de drie klassen gaan uit van de notie subinterval (Bennet 8c Partee,
1978). De omschrijvingen zijn gebaseerd op definitiesgepresenteerd in Oversteegen
(1989:45,46). Voorbeelden van toepassingen zijn uitgewerkt in (37)-(40).

Toestand
Een segment a is een toestandals uit de waarheid van a voor een interval I volgt dat
a ook waar is voor ieder subinterval van I: Als Jan slaapt van 1 tot 2, dan slaapt hij ook
tijdens alle kortere periodes tussen 1 en 2.

Proces

Een segment a is een proces als uit de waarheid van a voor een interval I volgt dat a waar
is tot een minmaal subinterval van I: Als Jan loopt van 1 tot 2, dan loopt hij ook kortere
periodes tussen 1 en 2, maar er is een minimale omvang van de periode waaraan nog het
predikaat'lopen' kan worden toegekend.

Gebeurtenis
Een segment a is een gebeurtenis als uit de waarheid van a voor een interval I volgt dat a
onwaar is voor ieder subinterval van I: AlsJan een huis bouwt in de periode september
totjuni, dan bouwt Jan niet een huis in de periode september tot maart en evenmin in de
periode decembertotjanuari.

In de voorbeelden hieronder is de asterisk gebruikt om aan te geven dat een gevolgtrek-
king niet is toegestaan en het symbool ~ om aan te geven dat de gevolgtrekkingwel is
toegestaan.

(37) De demonstratie mislukte in uijfminuten, dus
~ de demonstratie mislukte in drie minuten. (gebeurtenis)

(38) Zij werden drie uurlang met mortieren en artillerie beschoten, dus
~ zij werden twee uurlang met mortieren en artillerie beschoten, dus
~ zij werden één seconde lang met mortieren en artillerie beschoten. (proces)

(39) De verdelingvan de zetels is altijd afhankelijkvan de machtsverhoudingen, dus
~ de verdelingvan de zetels is ditjaarafhankelijkvan de machtsverhoudingen, dus
~l de verdeling van de zetels is iedermoment afhankelijk van de machtsverhou-
dingen. (toestand)

(40) Het is (al) de hele week hetgeual dat de Turken alle vertrouwen in de eigen munt



hebben verloren, dus
~l het is uandaag hetgeual dat de Turken alle vertrouwen i n de eigen munt hebben
verloren, dus
~l het is nu hetgeual dat de Turken alle vertrouwen in de eigen munt hebben
verloren.(toestand)

MENTAA L O F CO M M U N I CATI E F ELE M ENT ( mentaal of communicatief element afwezig; mentaal

element aanwezig; communicatief element aanwezig)

Een mentaal element kan bestaan als werkwoord, de substantivering daarvan ofals

bijwoord; het verwijst naar een persoonlijke perceptie, cognitie, psychologische

toestand offysieke beleving. Een communicatief element bestaat als werkwoord ofde

substantiveringdaarvan en beschrijftde handelingvan informatieoverdrachtdooréén of

meer personen.0ok beschrijvingen van taalhandelingen zijn geclassificeerd als commu-

nicatiefelement,zoals in (42).
Bij de coderingvoor deze variabele is alleen nagegaan of binnen de grenzen van het

segment een mentaal of communicatief element aanwezig was. Dat betekent bijvoor-
beeld dat nietwerd gelet op de aanwezigheid van een mentaal ofcommunicatiefwerk-
woord in een inbeddende matrixzin, zoals in (44) (maarzie de variabele ` vertelstijl').

Verder past de opmerking dat de uitvoeringvan een communicatieve handeling
impliceert dat daaraan een mentaal proces of inentale handelingvoorafgaat. Bij de
toekenningvan een waarde aan deze variabele is echter gelet op de `primaire' betekenis
van de uitdrukking. Daarom is `veroordelen' in (41) geclassificeerd als communica-
tief element met de betekenis `een negatief oordeel uitspreken', ook al impliceert deze
communicatieve handelingde mentale handeling`een oordeel vellen'.Omgekeerd
impliceerteen mentale handelingoftoestand nietde uitvoeringvan een communica-
tieve handeling,al suggereertde beschrijvingvan een mentale handelingoftoestand
vaak wel dat de handeling oftoestand gecommuniceerd is.

(41) De oppositiepartijen hebben de herschikking ueroordeeld als een intern spelletje
machtspolitiek. [NRCHandelsblad, 1 1 september 1997]
(communicatief element aanwezig)

(42) Zo ~.uees de rebellenleider eveneens een directe ontmoeting met Mobutu af. [de
Volkskrant, 13 oktober 1997]
(communicatiefelementaanwezig)

(43) De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de Unhcr, is blij met deze
toezegging. [deVolkskrant, 3 februari 1997]
(mentaal element aanwezig)

(44) [Het WPF denkt dat] het land het komende voorjaar de rantsoenen weer zal
moeten verminderen. [De Volkskrant, 10 december 1997]
(geen mentaal of communicatief element aanwezig)
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MODAAL ELEMENT (modaal elementafwezig;epistemisch modaal elementaanwezig; deontisch modaal
elementaanwezig)

Elementen die een waarschijnlijkheidsoordeel uitdrukken, werden geclassificeerd als
epistemisch modale expressie. Elementen die een oordeel uitdrukken in termen van
sociale ofconventionele wenselijkheid, werden geclassificeerd als deontisch modale
expressie. Bij de beoordelingvan het modale karaktervan elementen in de onderzochte
segmenten is gebruik gemaakt van de richtlijnen en voorbeelden in de Algemeen
Nederlands Spraakkunst (ANS, uitgave 1997). Daarin wordt epistemische modaliteit
besproken onderde noemerverstandsmodaliteiten deontische modaliteitalsvorm van
oneigenlijke modaliteit.

Epistemische modaliteit wordt onder andere uitged rukt via het werkwoord `zullen'.
Dat gebeurt met name door het werkwoord de verleden tijdvorm mee te geven; in de
tegenwoordige tijdvorm heeft het werkwoord vaak de functie van hulpwerkwoord van
toekomende tijd. Om vast te stellen in welke betekenis `zullen' was gebruikt, werd een
parafrase gemaakt van het veronderstelde modale betekenisaspect:'iemand dacht ~
denkt dat het (on)waarschijnlijk of(on)mogelijk is dat de beschreven situatie zich zou ~
zal voordoen ~ voordoet'. Als de parafrase aansloot bij het segment, werd aangenomen
dat het een epistemisch modaal element bevatte.

Een ander werkwoord met potentieel epistemische betekenis is `kunnen'. Om vast
te stellen of ditwerkwoord in een segment inderdaad epistemisch gebruiktwas,werd
eveneens de parafrasemethode toegepast. Daarnaastwerden de irrealisconstructie
`had t kunnen' en bijwoorden als `zeker', `misschien', `waarschijnlijk'geclassificeerd als
uitdrukkingvan epistemiciteit.

Deontische modaliteit komt met name tot uiting via de werkwoorden `moeten' en
`mogen'. Daarin wordt de betrokkenheid gepresupponeerd van een denkende instantie
die op basis van conventies ofgezaggerechtigd is om de beschreven situatie afte
dwingen oftoe te staan.

De cursieve elementen in (45)-(48) zijn voorbeelden van elementen die werden
beoordeeld als expressie van epistemische modaliteit. De cursieve elementen in (49)
zijn voorbeelden van elementen die werden beoordeeld als expressie van deontische
modaliteit.

(45) Het is onmogelijk met hen een bestand te sluiten. [deVolkskrant,l6 juli 1997]
(46) De miljoenenbrand [...] ishoogstwaarschijnl~kaangestoken. [deVolkskrant, 24

januari 1998]
(47) Overal kan me wel iets overkomen. [de Volkskrant, 21 oktober 1997]
(48) [VN-bronnen schatten de totale hoeveelheid kweekmateriaal die de Irakezen

hebben ingevoerd op 45 ton. De Iraakse regering houdt het op 32 ton sinds
1988.] Vijftien ton zou onbruikbaar zijn geworden, doordat de houdbaarheids-
datum zou zijn overschreden. [deVolkskrant, l 2 april 1995]
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(49) (S 1) Het inleveren van start- en landingsbanen moet zonder enige vorm van
compensatie plaatsvinden, aldus een ingewijde die niet met naam genoemd wilde
worden. (S2) De twee ondernemingen mogen hun rechten op de twee drukke
luchthavens dus niet verkopen. [de Volkskrant, 22 augustus 1997]

EVALUATIEF ELEMENT (geenevaluatiefelementaanwezig;evaluatiefelementaanwezig;onbeslist)
Het mogelijkevaluatieve betekenisaspect van uitdrukkingen werd als volgt beoordeeld.
Op grond van de inhoud van het vermeend evaluatieve element werd een passende
beoordelingsschaal gekozen, met aan het ene schaaleinde een positief oordeel en aan
het andere schaaleinde een negatief oordeel (naar Lemke,1998). Zo zijn schalen moge-
lijk voorvoorkeur ( `heerlijk'-`afschuwelijk'), normativiteit (`gepast'-`verwerpelijk'),
gebruikelijkheid ( `gebruikelijk'- `verrassend'), belangrijkheid ( `belangrijk'-`triviaal'),
begrijpelijkheid (`inzichtelijk'-`mysterieus') of humor (`hilarisch'-`serieus').

Aan de hand van de geselecteerde beoordelingsschaal werd het veronderstelde
evaluatieve betekenisaspect geparafraseerd, bijvoorbeeld als volgt: `iemand beoordeelt
de beschreven situatie als (vrij) goed ~ slecht, als (tamelijk) belangrijk ~ onbelangrijk, als
(redelijk) wenselijk ~ verwerpelijk'. Als de parafrase geen informatie toevoegde aan de
inhoud van het segment, dan werd aangenomen dat het segment een evaluatief element
bevatte. In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van één
evaluatiefelementen de aanwezigheid meerevaluatieve elementen in een segment.

Zie (50). De elementen in cursief zijn beoordeeld als zijnde evaluatief. Merk daarbij
op dat `veroordeeld' al eerder is geclassificeerd als communicatief element; hetzelfde
element heeft ook een evaluatief betekenisaspect.

(50) De oppositiepartijen hebben de herschikking ueroordeeld als een intern spelletje
machtspolitiek. [NRC Handelsblad, 1 1 september 1997]

`Veroordelen'veronderstelt in deze context een negatieve attitude: iemand oordeelt
negatief over de herschikking. Ook `spelletje machtspolitiek' presu pponeert een nega-
tieve attitude: iemand beschouwt de situatie als verwerpelijk.

Ookcontrasterende uitdrukkingen zijn geclassificeerd als evaluatiefelement. Dergelijke
uitdrukkingen geven uitingaan een persoonlijke verwachting, die tegengesteld is aan
wat de tekst beschrijft (Banfield, 1982; Ducrot, 1984). Zo veronderstelt het ontkennen
van een eigenschap of situatie dat iemand juist het bestaan ervan verwacht. Het expliciet
bevestigen van een eigenschap of situatie veronderstelt dat iemand het bestaan ervan
niet verwacht.4

` Dit type elementen kwam te weinig voor om als aparte categorie subjectiviteitssignaal te worden opgenomen,
maar vaak genoeg om wel te worden opgemerkt.
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Of in een segment een contrasterend element aanwezig was, is nagegaan door`maar'
of`toch' voor het segment te plaatsen, ofdoor een parafrase van de vermeende tegenge-
stelde verwachting toe te voegen. Zie (51) en (52).

(51) [... ] zal toch eerst de vraag moeten worden beantwoord of de lidstaten de hieraan
verbonden verplichtingen ookwillen nakomen. [deVolkskrant, 22 april 1995]

`Toch' is al aanwezig in het segment en bovendien is vooropplaatsing van `maar'
mogelijk. Een parafrase van de tegengestelde verwachting is: `lemand verwacht
dat niet eerst de vraag beantwoord hoeft te worden'.

(52) Bij een ijslawine op de 4200 meter hogeTaeschhorn werden vier bergbeklimmers
bedolven tijdens de beklimming van de noordwestrand van de berg. Volgens de
politie waren zij wel gezekerd aan een touw. [de Volkskrant, 20 augustus 1997]

Toevoeging van `toch' of `maar' is mogelijk en een parafrase van de tegengestelde
verwachting is: `lemand verwacht(te) dat de bergbeklimmers niet waren gezekerd'.

VERTELSTIJL ( directe vertelstijl; directe rede; indirecte rede, mix van stijlen; vertelstijl onbeslist)

Bij de analyse van de vertelstijl van de segmenten zijn de hierna beschreven voorwaarden
gehanteerd. Als een segmentvoldeed aan elk van de beschreven voorwaarden voor een
type vertelstijl, werd de betreffende waarde aan het segment toegekend. De afzonderlijke
voorwaarden voorde vertelstijlen zijn aangeduid met een liggend streepje in de kantlijn.

Directe uertelst~l
Hetsegment is niet ingebed ondereen mentaal ofcommunicatiewerkwoord.
Het segment voldoet niet aan de voorwaarden voor één van de andere waarden
van vertelstijl.

Directe rede ofgedachte
Het segment staat in zijn geheel tussen aanhalingstekens (citaat), vormt de direct
objectzin bij een mentaal of communicatiewerkwoord en woordvolgorde in het
segment is die van een hoofdzin. Twee mogelijke uitzonderingen hierop zijn:
~ Het segment is een citaat, maar is geen direct objectzin. Wel is in of aan het
segment een bronvermelding toegevoegd ( `sprak ~aldus ~volgens X').
~ Het segment maakt deel uit van een citaat dat de grenzen van hetfragment
overschrijdt; het begin van dat citaat is ingebed als direct objectzin, of aan het
citaat is een bronvermeldingtoegevoegd.
Als de geciteerde persoon wordt aangeduid binnen het citaat, gebeurt dat in de

eerste persoon.



79

Het spreekmoment van de geciteerde persoon vormt het deiktisch middelpunt
voor de temporele verwijzing naar de gebeurtenissen: de werkwoordstijd plaatst
de beschreven situatie in het verleden, heden of de toekomst van het spreekmo-
ment van de geciteerde persoon. Doorgaans is binnen het citaat een andere tijd-
vorm gebruikt dan in de tekst buiten het citaat.

Indirecte rede ofgedachte
- Hetsegmentisalscomplementziningebedondereenmentaalofcommuni-

catiewerkwoord; de woordvolgorde in het segment is die van een bijzin. Of het
segment is een zelfstandige hoofdzin die niet als citaat is gepresenteerd, maar
waaraan wel een bronvermelding is toegevoegd.

- Als de bron van de informatie wordt aangeduid, dan gebeurt dat in de derde
persoon. I n uitzonderl ijke geval len voert de schrijver zichzelf op als tekstper-
sonage en wordt de bron van informatie aangeduid in de eerste persoon; het
spreekmoment van dit tekstpersonage in de eerste persoon is een ander dan het
historische schrijfmoment.

- De tijdvorm van het werkwoord in de complementzin is doorgaans dezelfde
als de tijdvorm van het inbeddende werkwoord. Is het inbeddende werkwoord
bijvoorbeeld gemarkeerd voor de verleden tijd, dan is het ingebedde werkwoord
dat ook. Uitzonderingen vormen uitingen van het type "Jan zei dat zijn vrouw
zwanger is". In dit specifieke voorbeeld wordt dubbele informatie verstrekt:
volgens Jan was zijn vrouw zwanger op het moment dat hij dat zei (impliciete
informatie) en Jans vrouw is (nog) zwanger op het moment dat de schrijver deze
informatie doorgeeft (expliciete informatie). Voorbeelden van dit type zijn ook
geclassificeerd als indirecte rede.

Vrije indirecte rede ofgedachte
Het segment is niet tussen aanhalingstekens geplaatst; evenmin is een deel van
het segment tussen aanhalingstekens geplaatst.
Hetsegment is nietde complementzin bij een mentaal ofcommunicatiewerk-
woord.
Er wordt geen bron vermeld binnen de syntactische eenheid waar het segment deel
van uitmaakt, maarde lezer infereert dat ereen bron is anders dan de schrijver.
In de context van het segment komt een mentaal ofcommunicatiewerkwoord,
de substantivering daarvan ofeen modale expressie voor, in het segment zelf
komt een subjectief element voor (bijvoorbeeld een evaluatieve ofeen modale
expressie), of in de context is een bron vermeld en het is aannemelijk dat de
inhoud van het segment voor rekening komt van dezelfde bron.
De geïnfereerde bron is te expliciteren via de toevoeging`aldus, volgens, dacht of
zei X, waarbij X verwijst naar een derde persoon.
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De tijdvorm van het werkwoord komt overeen met de tijdvorm van de context.

Gemengde stijl
Het segment voldoet aan kenmerken van verschillende stíjlen en valt niet in de
categorie vrije indirecte rede. Een deel van het segment is bijvoorbeeld tussen
aanhalingstekens geplaatst terwijl de overige tekst in het segment de kenmerken
heeft van de directe vertelstijl of indirecte rede.

Voorbeelden uit het onderzoekscorpus zijn (53) -(59).

(53) (S1) Hij had aanvankelijkveel succes, want ( S2) hij leidde hetteam naar de finale-
poule van de WK-kwalificatie. [deVolkskrant, 6 oktober 1997]
(S1 directevertelstijl;S2directevertelstijl)

(54) (51)MetdeTurkseoverwegingenzeihijverderweinigtekunnenaanvangen,
`want (S2) ik ben maar secretaris-generaal van de NAVO [en heb in de EU niets te

vertellen.'] [deVolkskrant, 7februari 1997]
(S1 directevertelstijl;S2directerede)

(55) `(51) De euro is nu nodig, want (52) straks is het te laat'
[de Volkskrant, 23 apri I 1997]
(S 1 directe rede; S2 directe rede)

(56) [Een RPA-woordvoerderzei dat] (S1) een patrouille zaterdag het vuur had

geopend op de vluchtelingen nadat (S2) een handgranaat naar hen was gegooid.
[deVolkskrant, lOjanuari 1995]

(S1 indirecte rede; S2 indirecte rede)

(57) (S1) Een Griekse rechter heeft de ontbindingvan een `scientology'-groep in de

hoofdstad Athene bevolen. (52) De groep had onder valse voorwendselen een

vergunninggekregen als verenigingzonder winstoogmerk, [aldus hetvonnis.] [de

Volkskrant,24januari 1997]
(S 1 directe vertelstijl; S2 indirecte rede)

(58) [Het openbaar ministerie had slechts een jaar en tien maanden geëist tegen de
flamboyante politicus, ministervan 1 989 tot 1992. ...] (S1) De Michelis zou de
wetten op de financiering van politieke partijen hebben overtreden doordat (S2)
hij voor ongeveer 800 duizend gulden aan smeergelden heeft geaccepteerd van
bedrijven die autowegen wilden aanleggen. [deVolkskrant, 8 juli 1995]

(S1 vrije indirecte rede; S2 onbeslist)
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(59) Hij noemtzijn opvolger`van grootformaat, intellectueel en onderhandelings-

vaardig'. [deVolkskrant, 15 juli 1997]
(gemengde stijl)

3-3.2 Lezing van Si en SZ

Los van de beoordelingvan de vormkenmerken van de fragmenten is nagegaan welke
lezing werd toegekend aan de segmenten als geheel. Hoewel er een relatie valt te
verwachten tussen de vormkenmerken van segmenten en de lezingvan de segmenten, is
de lezinggeoperationaliseerd onafhankelijkvan de vormkenmerken. Paragraaf 3.5 doet
verslagvan de uiteindelijkvastgestelde samenhangtussen de vormkenmerken en de
lezingen van de segmenten.

PERS PECTI EF (nul-perspectief; schrijver-perspectief; ander-perspectief; onbeslist)

In het onderzoekzijn de ontkenningstest en de attributietestgehanteerd als middel
om de lezingvan een segment te bepalen (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4). Ter extra
illustratie worden de tests hier nog eens toegepast op enkele onderzoeksfragmenten.
Aansluitend worden speciale fragmenten uit het corpus besproken die noodzaakten tot
aanvullende procedures om het perspectiefvastte stellen.

(60) (S1) Op staande voet werd hij ontslagen bij de effectenbank. (S2) Uit eigen zak

betaalde Han V. een miljoen gulden om mogelijke schadeclaims af te kopen. [de

Volkskrant, 27 oktober 1997]

S1, ontkenbaarheidstest:
Op staande voetwerd hij ontslagen bij de effectenbank, ~ maar dat gebeurde niet.
S1, parafrase- en attributietest:
Op staande voet werd hij ontslagen bij de effectenbank, dat is een objectief
gegeven ~?volgens mij ~?volgens hemzelf.
Conclusie uit resultaat ontkenbaarheidstest en parafrase- en attributietest:
nul-perspectief.

S2, ontkenbaarheídstest:
Uit eigen zak betaalde Han V. een miljoen gulden om mogelijke schadeclaims af te
kopen, ~ maar dat deed hij niet.
S2, parafrase- en attributietest:
Uit eigen zak betaalde Han V. een miljoen gulden om mogelijke schadeclaims af te
kopen, dat is een objectiefgegeven ~? volgens mij ~? volgens hemzelf. Conclusie
uit resultaat ontkenbaarheidstest en parafrase- en attributietest:
nul-perspectief.
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(61) De miljoenenbrand bij pluimveeslachterij BPC in Barneveld op 4januari, [waarbij

negen vrachtwagens uitbrandden], is hoogstwaarschijnlijkaangestoken. [de
Volkskrant,24januari 1998]

- Ontkenbaarheidstest:
De miljoenenbrand bij pluimveeslachterij BPC in Barneveld op 4januari is
hoogstwaarschijnlijk aangestoken, ~` maar dat is niet het geval.

- Parafrase-en attributietest:
De miljoenenbrand bij pluimveeslachterij BPC in Barneveld op 4januari is

hoogstwaarschijnlijk aangestoken, ~` dat is een objectief gegeven ~dat denk ik ~?
dat denken anderen.
Conclusie uit resultaat ontkenbaarheidstest en parafrase- en attributietest: schrij-
verperspectief.

(62) [De oppositie eist dat] de vragen bij het referendum anders worden
geformuleerd. [NRC Handelsblad, 1 1 september 1997]

Ontkenbaarheidstest:
[De oppositie eist dat] de vragen bij het referendum anders worden geformu-
leerd, maar dat [de vragen anders worden geformuleerd] gebeurt niet.
Parafrase- en attributietest is redundant doordat de bron al vermeld wordt in de
tekst.
Conclusie uit ontkenbaarheidstest: ander-perspectief; de tekst bevestigt deze
conclusie.

(63) ['Het huidige systeem van de groene kaart en de bestaande Europese richtlijnen
zijn niet voldoende om een oplossing aan te dragen voor deze problemen', aldus
Monti.] Daarin moet hoognodigverandering komen. [deVolkskrant, 16 oktober
1997]

- Ontkenbaarheidstest:
Daarin moet hoognodigverandering komen,? maardat hoeft niet.

- Parafrase- en attributietest:
Daarin moet hoognodig verandering komen, ~` dat is een objectiefgegeven ~ dat
vind ik ~ dat vindt Monti.
Conclusie uit ontkenbaarheidstest en parafrase- en attributietest: perspectief
onbeslist.

Citaatfragmenten
Een bijzondere positie nemen fragmenten in die in hun geheel vallen binnen de grenzen
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van een citaat. Dat wil zeggen dat de twee segmenten zijn gepresenteerd in de directe
rede met één en dezelfde bron, die niet de schrijver is. De tekst is dus zo gepresenteerd
dat er geen schrijverperspectief aan toe te kennen is. In die zin is het citaatfragment te
beschouwen als een autonome tekst binnen de tekst. Daarom moet de mogelijkheid
van nul-perspectief niet op voorhand worden uitgesloten. De tekst binnen het citaat kan
doorde internesprekerzijn gepresenteerd alsobjectiefgegeven,ofze kan zijn persoon-
lijke perceptie, opinie of attitude weerspiegelen. Was het laatste het geval, dan is een
lezingvanuitander-perspectieftoegekend.s Zie hetfragment in (64):

(64) "[... ](S 1) nu zit de WD weer in de lift, dus (S2) we hopen nu wel een plaats in het
college te krijgen" [de Volkskrant, 21 november 1997]

Omdat de schrijver in fragmenten als (64) zichzelf even buiten spel geplaatst heeft,
komt in detoepassingvan deontkenbaarheidstestdeontkenningvoor rekeningvan de
interne spreker, die een ander dan de schrijver is. In de toepassing van de parafrasetest
heeft de eerste persoon eveneens betrekking op de interne spreker. Wanneer de ontken-
baarheidstest en parafrase- en attributietest nu wezen in de richtingvan perspectiefvan
de eerste persoon, dan is aan het segment ander-perspectief toegekend. In het eerste
segment is op grond daarvan nul-perspectief toegekend; aan het tweede segment ander-
perspectief.

Merk overigens op dat de parafrasetest voor het tweede segment van (64) eigenlijk
overbodig is, omdat `we' als subject bij de mentale activiteit `hopen' al expliciet verwijst
naar het perspectief. De perspectief-variabele is dus voor het onderzoek wel gedefi-
nieerd onafhankelijkvan de andere variabelen, maar in sommige gevallen wordt het
perspectief nu eenmaal expliciet aangeduid.

Substitueerbaarheid
De ontkenbaarheidstest en de parafrase- en attributietest maken gebruik van het betrek-
kelijkvoornaamwoord `dat'. Bij de uitvoeringvan de test blijkt soms een probleem te
schuilen in het vaststellen van het antecedent van `dat': wát is precies wel of niet ontken-
baaren wát betreft precies iemands persoonlijke opinie? Zie bijvoorbeeld (65).

(65) Dertigjaarvoordat [S 1] Spanje in de NAVO werd opgenomen, [S2] ging het
akkoord metvergaande militaire samenwerking. [deVolkskrant, 16januari 1995]

Toepassing van de twee tests op S 1 vormt geen probleem; uit de tests volgt dat het
segment is gepresenteerd vanuit nul-perspectief. Maar de toepassingvan de parafrase- en

S Een extra mogelijkheid is dat de interne spreker weer een derde spreker introduceert en de tekst presenteert vanuit
het perspectief van deze derde spreker. Maar voorbeelden van dergelijke recursiviteit maakten geen deel uit van het
onderzoeksmateriaal.
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attributietest op S2 is ingewikkelder. Uitgaande van het resultaat van de ontkenbaarheid-
stest op dat segment is aan te nemen dat het is gepresenteerd vanuit nul- ofschrijverper-
spectief. De parafrases daarvan luiden als in (65') en (65"). In cursief is aangegeven wat in
de parafrases het antecedent vormt van het betrekkel ijk voornaamwoord.

(65') (S2) Spanjegingakkoord met vergaande militaire samenwerking, dat is een objec-
tiefgegeven.

(65") (S2) Spanje gingakkoord met uergaandemilitaire samenwerking, dat is mijn

mening.

In geen van de twee parafrases vormt het gehele segment het antecedent van `dat'.
Omdat presentatie vanuit nul-perspectief wordt beschouwd als standaard, is voor
gevallen als S2 uit (65) nagegaan ofde lezingvanuitschrijverperspectiefviel uitte
sluiten. Daarvoorwerd hetevaluatieveelement`vergaande'vervangen dooreen neutraal
element ofgeëlimineerd. Vervolgens werd beoordeeld of na deze substitutie~eliminatie
de oorspronkelijke samenhang tussen de twee segmenten bewaard was gebleven. Als
dat het geval was, dan werd nul-perspectief toegekend. Was de samenhanggewijzigd,
dan werd schrijver-perspectieftoegekend.

Vergelijk (65) met (65"') hieronder: de aard van de samenhang tussen de segmenten
in (65"') verschilt niet van die in (65). Op grond van de beschreven procedure volgt voor
(S2) de toekenningvan nul-perspectief.

(65) Dertigjaarvoordat (S 1) Spanje in de NAVO werd opgenomen, (S2) ging het

akkoord metvergaande militaire samenwerking.

(65"') Dertigjaarvoordat (S 1) Spanje in de NAVO werd opgenomen, (S2) ging

het akkoord met de voorgestelde militaire samenwerking.

Nog een fragment waarop de aanvul lende substitutietest werd toegepast, is (66). Het

probleem schuiltdaarbij in hetvaststellen van het perspectiefvan (S1).

(66) (S 1) Newt heeft maar weinig tijd, want (S2) 1996 is een verkiezingsjaar.
[deVolkskrant,7januari 1995]

Uit de ontkenbaarheidstest volgt dat S 1 is gepresenteerd vanuit nul- of schrijver-
perspectief. De parafrasetest sluitgeen van deze twee lezingen overtuigend uit.
De substitutietestwordt uitgevoerd door het evaluatieve element`maarweinig'te
vervangen doorde neutrale aanduiding`twee maanden'. Vergelijk (66) met (66'):

(66') (S 1) Newt heeft twee maanden tijd, want (S2) 1996 is een verkiezingsjaar.
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Anders dan in (65"') treedt in (66') wel een wijziging op jn de samenhang tussen de
segmenten doordat het evaluatieve element is vervangen door een neutraal element.
Ten opzichte van (66) is in (66') de aard van de samenhangveranderd van epistemisch
naar semantisch (zie paragraaf 3.3.3 voor de toelichtingop deze twee begrippen; zie
ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.4). Omdat het evaluatieve element niet substitueerbaar is
zonder de oorspronkelijke samenhang tussen de segmenten te verstoren, wordt aan S 1
schrijverperspectief toegekend.

3-3-3 Coherentierelatie tussen Si en SZ

De paragrafen 3.3.1 en 3.3.2 vormden een toelichting op de analyse van de afzonderlijke
segmenten (vormkenmerken en lezingvan de segmenten). In deze paragraafwordtde
analyse van de samenhangtussen de segmenten besproken. Erwordtgekeken naarde
aard van de coherentierelatie en naar de specifieke RST-relatie.

TYPE CO H ERENTI E(semantisch, epistemisch, onbeslist)

Een relatie is beoordeeld als semantisch wanneer ze een verbinding legt tussen de
beschreven situaties in een model van de empirische werkelijkheid (Sanders, Spooren
8c Noordman, 1992, 1993; zie ook de notie `content domain'van Sweetser, 1990).6 Een
relatie is beoordeeld als epistemisch als ze een verbinding legt tussen de beschreven
situaties in een model voor redeneerprocessen (Sweetser, 1990; zie ook de notie `prag-
matisch'van Sanders, Spooren en Noordman).'

Met het derde type samenhang dat Sweetser onderscheidt, de speech act-relatie,
is in het onderzoek niet specifiek rekening gehouden, omdat speech acts doorgaans
zijn voorbehouden aan gesproken taal. In het zeer uitzonderlijke geval dat in de onder-
zochte fragmenten een speech act-relatie tussen de segmenten aanwezigwas, is deze
geclassificeerd als epistemisch ( waarmee feitelijk de strategie van Sanders, Spooren en
Noordman isgevolgd).

Een belangrijkverschil met de modellen van Sweetseren van Sanders, Spooren en
Noordman schuilt in het volgende. Relaties die Sweetser kenmerkt als epistemische of
speech act-relatie en die Sanders, Spooren en Noordman aanduiden als pragmatisch,

6 De uitdrukking`empirische werkelijkheid' is hiergekozen omdat teksten van het type nieuwsbericht daarexpliciet
naar verwijzen en omdat de term een duidelijk contrast vormt met de werkelijkheid van redeneerprocessen. Een
nadeel is dat de kwalificatie `empirisché de indruk kan wekken dat wordt aangenomen dat semantische relaties niet
mogelijk zijn in teksten die niet per se verwijzen naar de empirische werkelijkheid (bijvoorbeeld narratieve fictie).
Op zichzelf kunnen ook semantische relaties worden aangenomen tussen beschreven fictieve situaties. De lezer
zal de aanname van de semantische relatie dan baseren op zijn kennis van de empirische wereld of op kennis van
regels en wetten in de fictieve wereld die hij via de tekst heeft opgebouwd. Zolang deze regels en wetten geldig zijn
onafhankelijk van persoonlijke aannames, kunnen ze de aanname van een semantische relatie verantwoorden.
' De keuze om Sweetsers term `epistemisch'te gebruiken is gemaakt omdat deze uitdrukking een bewustzijn
impliceertwaarbinnen de inhoud van de segmenten met elkaarverbonden wordt.5anders, Spooren en Noordman
hanteren de uitdrukking `pragmatisch' als parapluterm voor epistemische en speech act-relaties.



86

hebben metelkaargemeen datze een mentaal procesvan de schrijverweergeven. In het
hiergerapporteerde onderzoek werd in de categorie epistemische relatie ook de relatie
opgenomen die via een redeneerproces van een persoon of instantie in de tekst tot stand
kwam (zie ook Pander Maat en Degand, 2001). Een voorbeeld daarvan is (70).

De aard van de relatie werd beoordeeld op grond van de best passende parafrase van

de relatie (Pit, Pander Maat 8c Sanders, 1 997). Voorbeelden van de wijze waarop deze

parafrasemethode is toegepast op fragmenten uit het onderzoekscorpus, zijn (67) -
(70). Alleen de best passende parafrases zijn gegeven.

Semantische relatie
De relatie laat zich parafraseren met één van de volgende formuleringen:
De situatie in S 1 gaat ~ ging in de beschreven empirische werkelijkheid vooraf aan
de situatie beschreven in S2 (voorwaartse volgorde).
De situatie in S2 gaat ~ging in de beschreven empirische werkelijkheid vooraf aan
de situatie beschreven in S1 (achterwaartse volgorde).
De situatie in S1 is ~was in de beschreven empirische werkelijkheid de oorzaak
voor de situatie beschreven in S2 (voorwaartse volgorde).
De situatie in S2 is ~was in de beschreven empirische werkelijkheid de oorzaak
voor de situatie beschreven in S 1(achterwaartse volgorde).

Epistemische relatie
De relatie laat zich parafraseren met één van de volgende formuleringen:
Ik ~x beschouw~tde situatie in S1 als argumentvoor mijn ~zijn conclusie,

mening, overtuiging in S2 (voorwaartse volgorde; `ik'verwijst naar de schrijver; x

verwijst naareen persoon in de tekst).
Ik ~x beschouw~t de situatie in S2 als argumentvoor mijn ~zijn conclusie,
meningofovertuiginginSl ( achterwaartsevolgorde).

(67) (S1) Het ongeluk gebeurde doordat (S2) een Italiaans marineschip in botsing

kwam met de Albanese kustvaarder, [zo meldde het Italiaanse ministerie van

Defensie.] [deVolkskrant, 29 maart 1997]

Parafrase: De situatie `een Italiaans marineschip komt in botsing met de Albanese
kustvaarder'was in de beschreven empirische werkelijkheid de oorzaak van de
situatie `ergebeurt een ongeluk'
Conclusie: semantische relatie.

(68) (51) De verhoudingtussen Israël en de PLO iswoensdagverderverslechterd

nadat (S2) gisteravond in het dorp Beit Liqia op de Westoever viër Palestijnen

doorde Israëlische militairen zijn doodgeschoten. [deVolkskrant, 5januari 1995]
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Parafrase: De situatie `in het dorp Beit Liqia op de Westoever worden vier Pales-
tijnen doorde Israëlische militairen doodgeschoten'ging in de beschreven empi-
rische werkelijkheid voorafaan de situatie `de verhouding tussen Israël en de PLO

verslechtert verder'
Conclusie: semantische relatie.

Alternatieve parafrase: De situatie `in het dorp Beit Liqia op de Westoever
worden vier Palestijnen door de Israëlische militairen doodgeschoten' was in de
beschreven empirische werkelijkheid de oorzaak voorde situatie `de verhouding

tussen Israël en de PLO verslechtert verder'
Conclusie: semantische relatie.8

(69) (S1) De miljoenenbrand bij pluimveeslachterij BPC in Barneveld op 4januari,
[waarbij negen vrachtwagens uitbrandden], is hoogstwaarschijnlijk aangestoken.
(S2) De technische recherche van de politie heeft sporen van brandstichting

gevonden. [deVolkskrant, 24januari 1998]

Parafrase: Ik beschouw de situatie `de technische recherche van de politie heeft

sporen van brandstichtinggevonden' als argumentvoor mijn conclusie `de miljoe-
nenbrand bij pluimveeslachterij BPC in Barneveld op 4januari isaangestoken'
Conclusie: epistemische relatie.

(70) [Het WPF denkt dat] (S 1) het land het komende voorjaar de rantsoenen weer zal
moeten verminderen.(S2) De oogstvan ditjaar is doorde droogte de helft kleiner
dan verwacht. [de Volkskrant,l0 december 1997]

Parafrase: Het WPF beschouwt de situatie `de oogst van dit jaar is door de droogte
de helftkleinerdanverwacht'alsargumentvoorzijnconclusie`het landmoethet
komende voorjaar de rantsoenen weer verminderen'
Conclusie: epistemische relatie

Voor een aantal onderzoeksfragrnenten leverde de parafrasemethode geen gelijklui-
dende conclusie op. Zo is voor c~e relatie tussen de segmenten in (71) zowel een seman-
tische parafrase als een episternische parafrase mogelijk. De relatie werd in dergelijke
gevallen geclassificeerd als `onduidelijk'.

8 Afgaand op de betekenis van het connectief beschrijft fragment (70) twee situaties die achterwaarts temporeei met
elkaar verbonden zijn. De eerste parafrase is daarmee in overeenstemming. Maarde informatie in de afzonderlijke
fragmenten vormt een zeer sterke aanwijzing dat tussen de beschreven gebeurtenissen een causale relatie bestaat.
Daarom is ook een alternatieve parafrase van de relatie mogelijk. Los van de vraag of lezers de temporele of de causale
relatie toekennen, maakt de parafrasemethode duidelijk dat sprake is van een semantische relatie.
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(71) (S1) De Israëlische regeringvan premier Rabin heeftwoensdag een belang-
rijke politieke overwinning geboekt doordat (S2) de Knesset een wetsvoorstel
verwierp dat bij aanvaarding het overleg over de teruggave van de Golanhoogte
onmogelijkzou hebbengemaakt. [deVolkskrant, 27juli 1995]

Semantische parafrase: De situatie `de Knesset verwerpt een wetsvoorstel dat
bij aanvaarding het overleg over de teruggave van de Golanhoogte onmogelijk
maakt' was in de empirische werkelijkheid de oorzaak van de situatie `de Israëli-
sche regeringvan premier Rabin boekt een belangrijke politieke overwinning'.

Epistemische parafrase: Ik beschouw de situatie `de Knesset verwerpt een wets-
voorstel dat bij aanvaarding het overleg over de teruggave van de Golanhoogte
onmogelijk maakt' als argument voor mijn conclusie `de Israëlische regeringvan
premier Rabin boekt een belangrijke politieke overwinning'.

RST-RELATIE (evidence~justify; background; volitional cause~volitional result; non-volitional cause~

non-volitional result; purpose~condition; summary~evaluation; temporal sequence;contrast; elaboration~

circumstance; onbeslist)

Om extra gedetailleerd inzicht te krijgen in de coherentie tussen de segmenten in de
fragmenten, is ook geanalyseerd welke relatie tussen de segmenten kon worden toege-
kend op basis van de relatiedefinities in Rhetorical Structure Theory (24 in totaal). Om
het aantal mogelijke waarden voor deze variabele te reduceren, zijn van de oorspronke-
lijke 24 relaties clusters gemaakt. Deze clustering is gebaseerd op globale overeenkom-
sten in de relatiedefinities van Mann en Thompson en op de resultaten van een proefco-
dering van het complete onderzoeksmateriaal. Een schuine streep tussen de hiervoor
opgesomde relaties geeft aan dat deze zijn samengevoegd tot een cluster.

Omdat de variabele nog altijd tien categorieën telt, zijn in het onderzoek de uiteinde-
lijk toegewezen aantallen per categorie over het algemeen laag gebleven. De resultaten
zijn daarom verder alleen gegeven bij wijze van aanvullende informatie bij het type cohe-
rentie tussen de fragmenten en nietgebruikt bij de uitvoeringvan kwantitatieve analyses
(hoofdstu k 4).

Drie voorbeelden van RST-relatiedefinities werden eerdergegeven in hoofdstuk 2,
paragraaf 2.5.1. Twee extra vertalingen van relatiedefinities geven de tabellen 3.4 en 3.5.
Zie voor het volledige overzicht van de relatiedefinities Mann en Thompson (1988).
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Tabel 3.4 Vertaling uan de RST-relatie `background'

Naam van de relatie: Background

Voorwaardevoorde nucleus Voordat de lezer de tekst van de satelliet heeft
gelezen,zal hij de nucleus nietvoldoende begrijpen.

Voorwaarde voorde satelliet

Voorwaarde voor combinatie van nucleus en satelliet

Effect van de presentatie van nucleus en satelliet

Plaats van het effect

De satellietvergroot het vermogen van de lezer
om een element in de nucleus te begrijpen.

Het vermogen van de lezer om de nucleus te
begrijpen neemt toe.

Nucleus.

Tabel 3.5 Vertaling uan de RST-relatie `elaboration'

Naam van derelatie: Elaboration

Voorwaarde voor inhoud van de nucleus

Voorwaarde voor inhoud van de satelliet

Voorwaarde voor combinatie van nucleus en satelliet De satelliet presenteert een extra detail over de
situatie of een onderdeel van hetonderwerp
gepresenteerd in de nucleusofafte leiden uitde
nucleus. De nucleus en de satelliet verhouden zich
tot elkaar als verzameling- onderdeel, geheel-deel,
proces-stap, generalisatie-specifiek, object-eigen-
schap, of algemeenheid-voorbeeld.

Effect van de presentatie van nucleus en satelliet De lezer herkent de informat:e in de satelliet als
een detail in aanvulling op de nucleus. De lezer
identificeert hetonderdeel van het onderwerp
waaropdedetailinformatie betrekkingheeft.

Plaats van het effect Nucleus en satelliet.
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3.4 Betrouwbaarheid van de beoordeling

3-4.I Achtergrond

Corpusonderzoek lijkt het voordeel te hebben dat de resultaten ervan `hard' zijn, ze
zijn immers empirisch gefundeerd. Dat neemt niet weg dat ook bij dit type onderzoek
de betrouwbaarheid van de analyses niet bij voorbaat vastligt, vooral wanneer niet alle
variabelen in het onderzoeksmodel betrekking hebben op duidelijke vormkenmerken.
Ter verduidelijking: de variabelen `syntactische vorm' en `tijd- en aspectvorm' zoals
beschreven in paragraaf 3.3.1, betreffen zeer duidelijke vormkenmerken. Voor deze
variabelen mag worden aangenomen dat verschillende beoordelaars daar hetzelfde over
zullen oordelen. Maar variabelen als `modale expressie', `evaluatief element', `mentaal ~
communicatiefelement', `vertelstijl',`perspectief'en`typecoherentie'bevattenonver-
mijdelijk in meerof mindere mate een interpretatieve component. Bij de beoordeling
van deze variabelen is de kans groot dat de achtergrondkennis en de visie van de indivi-
duele onderzoekerop de werkelijkheid een rol speelt. Vaakworden corpusanalyses om
die reden door meeronderzoekers uitgevoerd,die bij verschillen in meningnagaan of
er consensus over de analyse te bereiken is. Vanwege de omvangvan het onderzoek, is
er hier echter voorgekozen de analyses door één persoon te laten uitvoeren (de auteur).
De betrouwbaarheid van de analyses is getoetst door op verschillende momenten na te
gaan in welke mate drie deskundige beoordelaars overeenstemden in hun analyses van
een aantal fragmenten met betrekkingtot kenmerken meteen interpretatieve compo-
nent. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de Kappa-statistiek (Carletta, 1996). In de
volgende alinea'swordtverslaggedaan van de toetsingen.

3-4.2 Eerste beoordeling

Op grond van de coderingsvoorschriften is eerst een proefbeoordelingsronde uitge-
voerd. Drie deskundigen, waaronder de auteurvan de voorschriften, beoordeelden een
steekproef van tien fragmenten uit het onderzoekscorpus op de variabelen `modale
expressie',`evaluatiefelement',`mentaal~communicatiefelement', `vertelstijl',`perspec-
tief' en `type coherentie'volgens de opgestelde coderingsvoorschriften. Na overleg over
de verschillen in de beoordelingen werden enkele wijzigingen aangebracht in de code-
ringsvoorschriften.

Daarop volgde een uitgebreidere beoordelingsronde, waarnaarverderwordt
verwezen als de eerste beoordelingsronde. Voor deze ronde werd een steekproef
genomen van dertigfragmenten uit het onderzoekscorpus, zodanig dat geen van deze
fragmenten overeenkwam met één van de tien eerder beoordeelde fragmenten. De
onderzoekers hanteerden de aangepaste coderingsvoorschriften voorde beoordeling.
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Tabel 3.6 geeft het overzicht van de mate van overeenstemming in de analyses van
de dertigfragmenten door de drie deskundigen (methode Fleiss, 1971). De eerste
kolom presenteert de variabelen waarvoor de mate van overeenstemming in de analyses
is berekend. De tweede kolom presenteert de proportie overeenstemming. De derde
kolom presenteert de mate van overeenstemming na correctie van de resultaten voor de
mogelijkheid dat de overeenkomst tussen de beoordelaars berust op toeval.

Een Kappa-waarde vanaf.41 duidt op matige overeenstemming, een waarde vanaf
.61 op goede overeenstemming, een waarde vanaf.81 op uitstekende overeenstemming
(Rietveld en van Hout, 1993). Voor bijna alle geselecteerde variabelen was de overeen-
komst tussen de beoordelaars dus goed tot uitstekend. De beoordelingvan de variabele
`evaluatiefelement'vormde meteen matige overeenstemmingscore een uitzondering.

Na overleg overde verschillen in de beoordelingen werd alsnogvrijwel volledige
consensus bereikt. Op basis van het overleg zijn de coderingsvoorschriften nog iets
aangepast.

Tabe13.6Ouereenstemming tussen drie beoordelaars bij de eerste beoordeling uan 6 kenmerken

Kenmerk ProportieOvereenstemming Fleisskappa`

mentaal ~communicatief
element S1 ~S2 ( n-60) .88

évaluatiefelementSl~S2(n-60) .72

modaal element S 1 ~S2 ( n-60) .98

vertelstijl S1 ~S2 (n-60) .92

perspectief S 1 ~S2 ( n-60) .86

type coherentie ( n-30) .81

' Vooralle gerapporteerde resultaten geldt p ~.001

3.4.2 Tweede beoordeling

66

46

.90

81

75

66

Om te controleren of, gezien de bereikte consensus, de onderzoekers in een nieuwe
beoordelingsronde meerzouden overeenstemmen in hun beoordelingvan het kenmerk
`evaluatiefelement', is een extra beoordelingsronde ingelast. Hoewel de overeenstem-
ming in de beoordelingvan de overige kenmerken al als goed gekwalificeerd was, is
ervoorgekozen om ook voor de variabelen `perspectief' en `type coherentie' opnieuw
de beoordelaarsovereenstemming na te gaan. Op die manier vond weer voor ieder
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niveau van de analyse van sprekerbetrokkenheid een toetsingvan de beoordeling plaats
(analyse van een vormkenmerk, analyse van de lezing van het segment als geheel en
analyse van de samenhangtussen de segmenten).

De onderzoekers beoordeelden onafhankelijk van elkaar weer dertig willekeurig
geselecteerde fragmenten uit het corpus volgens de laatst aangepaste coderingsvoor-
schriften. Geen van de nieuwe fragmenten kwam overeen met één van de tien frag-
menten uit de proefbeoordelingsronde of de dertigfragmenten uit de eerste beoorde-
lingsronde.

De gegevens in tabel 3.7 geven de mate van overeenstemming tussen de beoorde-
laars voor evaluatief element, perspectief en type samenhang.

Tabe13.7 Ouereenstemming tussen 3 beoordelaars b~ de tweede beoordeling uan 3 kenmerken

Kenmerk Proportie Overeenstemming Fleiss kappa`

evaluatief element S 1 ~S2
(n-60) .76

perspectief S 1 ~S2
(n-60) .73

type coherentie
(n-30) .74

' Voor alle gerapporteerde resultaten geldt p ~.001

.51

.54

60

De overeenstemmingtussen de onderzoekers bij de beoordelingvan evaluatieve
elementen bleek in de tweede beoordelingsronde iets te zijn gestegen. Maar tegen de
verwachting in was de overeenstemming in de beoordelingvan het perspectief en het
type coherentie gedaald. Een volledige verklaring daarvoor is niet gevonden. Wel bleken
de individuele analyses van de beoordelaars iedergoed te verdedigen te zijn. Ambigu'iteit
van het materiaal zelf is dus niet volledig uit te sluiten. In enkele gevallen kwam men tot
één voorkeuranalyse. Op grond van de besprekingzijn voor de laatste maal wijzigingen
aangebracht in de coderingsvoorschriften.

Het uiteindelijke onderzoek is uitgevoerd dooréén deskundige die alle fragmenten
uit het corpus heeft beoordeeld op de kenmerken genoemd in paragraaf 3.3, volgens
de voorschriften als daar beschreven. De analyses waarover de drie beoordelaars eerder
consensus bereikten, zijn in het uiteindelijke onderzoek overgenomen.
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3.4.4 Conclusie

De overeenstemming tussen beoordelaars in dit onderzoek varieerde van matig tot
uitstekend. De resultaten geven voldoende reden om uit te gaan van de betrouwbaar-
heid van de in ditonderzoek uitgevoerde analyses. De uitvoeringvan hetcomplete
onderzoek door één deskundige na uitgebreid vooroverleg met andere deskundigen,
heeft als voordeel dat de analyse in iedergeval intern consistent is uitgevoerd. Mocht de
analyse hier en daar toch idiosyncratische trekken vertonen, dan is de kans daarop gelijk
verdeeld over alle onderzochte fragmenten.

3.5 Samenhangtussen vormkenmerken en lezingvan hetsegment

3.5.I Uitgangspunt en exploratie

Algemeen wordt aangenomen dat wanneer een segment een subjectieve lezing heeft,
deze lezingdooreen lingu'istisch element isgemarkeerd (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.4).
Dat is op zichzelf genomen een logisch standpunt, aangenomen dat schrijvers zich laten
leiden door Griceaanse principes. Met de bedoeling inzichtelijk te zijn, zullen schrijvers
hun informatie standaard presenteren vanuit nul-perspectief. Dan kunnen lezers de
informatie interpreteren zonder dat verantwoordelijkheid moet worden toegeschreven
aan een persoonlijke instantie. Zo beschouwd is de presentatie van subjectieve infor-
matie gemarkeerd -ze wijkt afvan de verwachting-en valt aan te nemen dat schrijvers
de lezer met duidelijke lingu'istische signalen zullen wijzen daarop.

In hoofdstuk 2 is een aantal vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid besproken,
waarbij voor elk vormkenmerk is toegelicht welk facet van sprekerbetrokkenheid erin
besloten ligt. In paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk is de operationalisering van deze vorm-
kenmerken voor hetonderzoek beschreven.0ok de operationaliseringvan de lezingen
van segmenten isgegeven,waarbij de lezingen werden gedefinieerd onafhankelijkvan de
vormkenmerken. Tegen die achtergrond is in het onderzoek nagegaan of de subjectieve
lezing van segmenten te voorspellen is op grond van de geanalyseerde vormkenmerken.

Op voorhand lijken twee typen vormkenmerken zeer sterke voorspellers. Zo geeft
het kenmerk vertelstijl (directe en (vrije) indirecte rede) de lezeréén van de meest
duidelijke signalen van subjectiviteit (Banfield, 1982; Sanders, 1994; Wiebe, 1990). De
constructies voor de directe en de indirecte rede verwijzen vrijwel altijd expliciet naar
ander-perspectief. Goed beschouwd is voor deze constructies in de meeste gevallen de
beoordeling van perspectief zelfs nauwelijks onafhankelijk te noemen, omdat de analist
natuurlijk niet de ogen kan sluiten vooreen expliciete verwijzing naar perspectief. Een
goede tweede groep voorspellers van een subjectieve lezing lijken epistemisch modale
uitdrukkingen (Sanders, 1994). Deze elementen geven immers per definitie uitingaan
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iemands verwachtingoverde geldigheid van een beschreven situatie (bijvoorbeeld `het
besch reve n e is waarsch ij n I ij k waar', `het besch revene i s mogel ij k waar'). Voor de overige
vormkenmerken is op voorhand minder goed te zeggen hoe sterk zij de subjectieve
lezingvan een zin voorspellen. Zie voor een eerste indruktabel 3.8, waarin het complete
overzicht is gegeven van de geanalyseerde vormkenmerken in relatie tot het perspectief
van de segmenten.

Uit de gegevens van tabel 3.8 blijkt dat met name segmenten in de (vrije) (in)directe
rede, met een modaal, evaluatief of inentaal element, in de onvoltooid tegenwoordige
tijd, ofvan het type toestand vaak een subjectieve lezing kregen (schrijver- ofander-
perspectief). Aangenomen dat ieder van deze kenmerken daarom een potentiële marke-

ringvan een subjectieve lezinggenoemd kan worden, is nagegaan ofde subjectieve

lezing van een segment bij voorkeur gepaard ging met één of inet een combinatie van

deze markeringen. Het bleek dat slechts 7 procent van de segmenten met een subjec-

tieve lezing één (en niet meer) van de potentiële subjectiviteitsmarkeringen bevatte. De

subjectieve lezingvan een segmentgingdus bijna altijd gepaard met een combinatie van

potentiële markeringen. De volgende paragrafen zetten uiteen hoe uit de onderzoeks-

gegevens de kenmerken zijn gedestilleerd die samen de beste voorspelling gaven van de

subjectieve ofobjectieve lezingvan segmenten. Daarbij is de methode van logistische
regressie-analyse gehanteerd.

3-5-2 Hercodering van de variabelen

Voor bijna alle variabelen in het onderzoek waren bij aanvang van het onderzoek drie of
meer categorieën gedefinieerd, waardoor een tamelijk gedetailleerde codering moge-
lijk was (zie tabel 3.8 en paragraaf 3.3). Voor het antwoord op de vraagwelk model van
vormkenmerken het best de subjectieve lezingvan een segment voorspelt, volstaat
echter een grovere categoriseringvan een aantal variabelen. Overigens was het voor de
afhankelijke variabele perspectief zelfs noodzaak om deze te hercoderen tot een dicho-
tome variabele, omdat de gevolgde analysemethode (logistische regressie-analyse) dat
vereist. Tabel 3.9 geeft het overzicht van de hercodering. Categorieën die niet op goede
inhoudelijke gronden konden worden samengevoegd met een andere categorie, terwijl
de celfrequentie ook te laag bleek te zijn om de categorie apart te handhaven, zijn gedefi-
nieerd als `missingvalue' en in de analyse buiten beschouwinggelaten.
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Tabel 3.8 Frequenties uan uormkenmerken uan sprekerbetrokkenheid in relatie tot hetperspectiefuan het eerste en

trueede segment

SEGMENT

PERSPECTIEF (PP)

VERTELSTIJL

Eerste segment Tweede segment

(n-686) (n-686)

nul-pp schrijver- nul-pp schrijver-
ofander-pp ofander-pp

directe vertelstijl 431 120 408 1 14
directe rede 15 28 23 28
indirecte rede 0 64 0 63
vrije indirecte rede 0 20 0 44
gemengde stijl 0 4 0 3
onbeslist 1 3 1 2

MODAAL ELEMENT afwezig 438 170 423 189
epistemisch 0 43 3 36
deontisch 9 26 6 29

EVALUATIEF ELEMENT afwezig 319 83 315 111
aanwezig 1 18 141 103 136
onbeslist 10 15 14 7

TIJD- EN ASPECTVORM onvoltooid verleden 201 44 184 54
voltooid verleden 38 9 63 26
onvoltooid tegenwoordig 1 25 152 137 1 53
voltooid tegenwoordig 79 21 41 14
onvoltooid toekomend 4 14 3 1 1
voltooid toekomend 0 0 0 1

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 367 175 346 181
ELEMENT mentaal element 35 42 39 49

communicatiefelement 45 22 47 24

ASPECTCATEGORIE

SYNTACTISCHE VORM

gebeurtenis 225 64 189 78
proces 28 16 29 14
toestand 194 159 214 162

declaratief-actief 365 208 361 215
declaratief-passief 82 26 71 34
anders 0 5 0 5

N.B.PerspectiefSl onbeslist:35;Perspectief52onbeslist:35
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Tabel 3.9 Variabelen en categorieën in het onderzoeknaar de relatie tussen segmentkenmerken en perspectief

VARIABELEN

PERSPECTIEF

VERTELSTIJL

MODALE EXPRESSIE

EVALUATIEVE EXPRESSIE

MENTALE ~ COMMUNICATIEVE EXPRESSIE

TIJDVORM

ASPECTCATEGORIE

SYNTACTISCHE VORM

CATEGORIEËN

1. neutraal; 2. schrijver-~ander-perspectief
(onbeslist:'missingvalué )

1. directe vertelstijl; 2. (vrije) (in)directe rede

(gemengde stijl en onduidelijk:`missingvalue')

1. afwezig; 2, aanwezig

(deontisch ofepistemisch)
1. afwezig; 2. aanwezig
(onbeslist:'míssingvalue')
1. afwezig; 2. aanwezig
(mentaal of communicatief)
1. verleden ((on)voltooid);
2. tegenwoordig ((on)voltooid)
(toekomend: `missing value')
1. gebeurtenis~proces;
2.toestand
1. passief; 2. actief
(anders: `missing value')

Uit tabel 3.9 blijkt onder andere dat de onvoltooid en de voltooid verleden tijd zijn

samengevoegd tot één categorie voor de verleden tijd, en dat de onvoltooid en voltooid

tegenwoordige tijd zijn samengevoegd tot één categorie voor de tegenwoordige tijd.

Daarbij is de tegenwoordige tijd beschouwd als potentiële indicator van subjectiviteit,

in overeenstemming met opvattingen daarover in de literatuur (Biber, 1988; Langacker,

1990; Fleischman, 1990; Pit, 2003; zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2). Maar zoals

eerder ook is opgemerkt, wordt de voltooid verleden tijd eveneens vaak opgevat als

potentiële markeerdervan de subjectieve lezingvan een zin (Caenepeel, 1989; Wiebe,

1999a; Sanders, 1994). De samenvoeging met de onvoltooid verleden tijd tot één

categorie zou het voorspellende effect van de voltooid verleden tijd kunnen verhullen

en daarmee dus afbreuk kunnen doen aan het antwoord op de onderzoeksvraag. Uit

een exploratieve analyse bleek echter dat de onderzochte fragmenten met een voltooid

verleden tijd niet significant vaker een subjectieve lezing kregen dan fragmenten met een

onvoltooid verleden tijd (voor S 1: x2(1) -.04, p-.85; voor S2: x2 (1) - 1.49, p-.22).

Verder is te zien dat de toekomende tijd is gedefinieerd als `missing value', al kan ook

deze vorm beschouwd worden als potentiële markeerder van subjectiviteit. Deze keuze

lijkt dus eveneens in het nadeel van het onderzoek te kunnen uitpakken. Maar om te

beginnen bedroeghetaantal segmenten meteen toekomendetijd noggeen 2,5 procent

van het totaal aantal geanalyseerde segmenten. En in die gevallen waarin de toekomende

tijd daadwerkelijk samenging met de subjectieve lezing van het segment, zoals `zal' in
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(72), trad de tijdvorm tevens op als epistemisch modale expressie en is ze in het onder-
zoek ook als zodaniggecodeerd.

(72) Het zal voor de fractievoorzitter moeilijk worden om de politieke achterban te
overtuigen van de juistheid van de beslissing. [deVolkskrant, 12 december 1998]

Uit de tabel blijkt ook dat de aspectcategorieën gebeurtenis en proces zijn samenge-
voegd tot één categorie, conform de opvattingen van Caenepeel (1989) over de relatie
tussen aspectcategorieën en subjectiviteit: niet-toestanden geven volgens haargeen
aanleidingtot subjectieve lezingen, toestanden wel.

De syntactische vorm van een segment neemt als voorspellende variabele eigen-
lijk op voorhand een zwakke positie in. Volgens onderzoek van Cornelis (1997) is het
passiefte beschouwen als uitnodigingvooreen niet-subjectieve lezing. Maarfeitelijk is
ergeen aanleiding om dan aan de declaratief-actieve vorm enige potentiële subjectieve
waarde toe te kennen. In de vorm zelf liggen ook geen betekeniselementen van spreker-
betrokkenheid besloten. Alleen uit exploratieve overwegingen is de syntactische vorm
toch meegenomen in het onderzoek naar de relatie tussen vormkenmerken en subjec-
tieve lezing.

Tot slot: voordat de samenhang tussen de vormkenmerken en het perspectief van
de segmenten verder werd onderzocht, is nagegaan in hoeverre de categorieën van de
kenmerken en perspectief in de analyse gelijk verdeeld waren over het eerste en tweede
segment. Het bleek dat de verdelingvan evaluatieve expressie, mentale~communica-
tieve expressie, aspectcategorie, tijdvorm en syntactische vorm over de twee segmenten
niet significant verschillend was. Ook de verdeling van perspectief was voor het eerste
segment niet significant anders dan voor het tweede segment. Wel verschillend waren de
verdeling van modale expressies en van vertelstijl over de segmenten. Modale expressies
kwamen vakervoor in tweede segmenten dan in eerste segmenten (hetverschil bedroeg
1 20~0, xz (1) - 37.51, p ~.001). En iets meer tweede segmenten dan eerste segmenten
waren gepresenteerd in de (vrije) (in)directe rede (hetverschil bedroeg4o~o, xz (1) -
3.92, p-.05). Besloten is om voor ieder van de onderzochte vormkenmerken voorde
twee segmenten apart de relatie met perspectief te onderzoeken.

3-5-3 Voorspelling van de lezing van het segment

Via logistische regressie-analyse is nagegaan ofde onafhankelijke variabelen vertelstijl,
modale expressie, evaluatieve expressie, mentale~communicatieve expressie, aspectca-
tegorie, tijdvorm en syntactische vorm in het uitgevoerde onderzoek te beschouwen zijn
als voorspellers van perspectief. Het bleek dat in het eerste segment vertelstijl, modale
expressie, evaluatieve expressie, tijdvorm en mentale~communicatieve expressie
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significant samenhingen met perspectief. De verklaarde variantie van dit model bedroeg 630~0.

Ook in het tweede segment vertoonden vertelstijl, modale expressie, evaluatieve expressie,

tijdvorm en mentale~communicatieve expressies significante samenhang met perspectief. De

verklaarde variantie van dit model bedroeg 61 0~0. Een overzicht van de bijdrage van de verschil-

lende predictoren aan de voorspellingvan perspectief is gegeven in tabel 3.10. De Wald-score

geeft aan hoe sterk de bijdrage van de betreffende variabele is. De resultaten zijn voor de twee

segmenten apartweergegeven.
De relatie tussen de predictoren en het perspectiefvan het eerste segment was als volgt.

Segmenten in de (vrije) (in)directe rede waren vaker subjectief dan segmenten in de directe
vertelstijl (hetverschil bedroeg 66o~o). Segmenten meteen modaal element hadden vaker
een subjectieve lezing dan segmenten zonder modaal element (het verschil bedroeg 61 o~o).
Segmenten met een evaluatief element waren vaker subjectief dan segmenten zonder evalu-
atief element (het verschil bedroeg 340~0). Segmenten in de tegenwoordige tijd hadden vaker
een subjectieve lezingdan segmenten in de verleden tijd (hetverschil bedroeg 29o~o). En
segmenten met een mentaal of communicatief element waren vaker subjectief dan segmenten
zonder(hetverschil bedroeg 120~0).

In het tweede segment was de relatie tussen de predictoren en het perspectief als volgt.
Segmenten in de (vrije) ( in)directe rede waren vakersubjectiefdan segmenten in de directe
vertelstijl (het verschil bedroeg 630~0). Segmenten met een modale expressie waren vaker

subjectief dan segmenten zonder modale expressie (het verschil bedroeg 570~0). Segmenten
met een evaluatief element waren vaker subjectief dan segmenten zonder evaluatief element
(het verschil bedroeg 310~0). Segmenten in de tegenwoordige tijd waren vaker subjectief dan
segmenten in de verleden tijd (het verschil bedroeg 24o~o). Segmenten met een mentaal ~
communicatief element waren vaker subjectief dan segmenten zonder mentaal ~ commu nica-
tiefelement (hetverschil bedroeg 120~0).

Tabel 3.10 Bijdrage uan 5 segmentkenmerken aan de uoorspelling uan het perspectief uan 51 en S2

S1 S1

WALD SIGNIFICANTIE WALD SIGNIFICANTIE

VERTELSTIJL 103.55 P ~.001 1 26.29 P ~.001

MODALE EXPRESSIE 56.04 P ~.001 55.24 P ~.001

EVALUATIEVEEXPRESSIE 56.68 P~.001 59.30 P~.001

TIJDVORM 24.79 P ~.001 1 7.46 P ~.001

MENTALE~COMMUNICATIEVE 6.02 P ~.05 4.03 P ~.05

EXPRESSIE
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Aspectcategorie en syntactische vorm leverden geen extra bijdrage aan de voorspel-
lingvan perspectief, maar aparte analyse van de relatie van aspectcategorie en syntac-
tische vorm met perspectief bracht aan het licht dat wel sprake was van enige samen-
hang. Eerste segmenten in de actieve vorm waren namelijk vaker subjectief dan eerste
segmenten in de passieve vorm (X2 (1) - 6.02, p ~.05; tussen syntactische vorm en het
perspectief van het tweede segment bestond geen significante relatie (X2 (1) -.86,
p-.35). En eerste én tweede segmenten in de categorie toestand waren vaker subjec-
tief dan gebeurtenissen~processen (voor S l:xz (1) - 32.71, p ~.001; voor S2: x2 (1) -
13.10,p~.01).

Tot twee keertoe is dus wel een individuele significante relatie gevonden van aspect-
categorie met perspectief, terwijl volgens de uitgevoerde logistische regressie-analyse
aspectcategorie geen bijdrage leverde aan de voorspelling van perspectief. Mogelijk
hangt het perspectiefvoorspellende effect van de variabele aspectcategorie zo hoog
samen met de andere variabelen dat aspectcategorie zelfgeen aparte variantie meer
verklaart. Via een loglineaire analyse is daarom apart de samenhangonderzocht tussen
aspectcategorie en de vijfvariabelen waarvan wel een perspectief voorspellend effect
werd vastgesteld. Er bleek sprake te zijn van samenhang tussen aspectcategorie en
vertelstijl (xz (1) - 1 2.33, p ~.001), evaluatieve expressie (x2 (1) - 53.40, p ~.001) en

tijdvorm (xz (1) - 21 2.30, p ~.001). Segmenten van het type toestand waren relatief
vaker in de (vrije) (in)directe rede gesteld, bevatten relatiefvakereen evaluatief element

en bevatten relatief vaker een hoofdwerkwoord in de tegenwoordige tijd dan segmenten

van het type gebeurtenis~proces.

3.5-4 Conclusie

De kenmerken vertelstijl, modale expressie, evaluatieve expressie, tijdvorm en mentale~
communicatieve expressie dragen significant bij aan devoorspellingvan het perspec-
tief van een segment. De (vrije) (in)directe rede en de aanwezigheid van een modale
expressie, evaluatieve expressie, tegenwoordige tijdvorm of een mentale~communica-
tieve expressie hangen significant samen met subjectief perspectief.

3.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is een verantwoording gegeven van de wijze waarop het onderzoek is
opgezet om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag of er een relatie bestaat tussen
sprekerbetrokkenheid en achterwaartse volgorde van fragmenten zondervolgordemar-
kering. De betrouwbaarheid van het onderzoeksmodel is nagegaan door de mate van
overeenstemming te onderzoeken in de analyses van drie beoordelaars van verschil-
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lende steekproeven van fragmenten uit het corpus. De beoordelaars kwamen matigtot
uitstekend overeen in hun beoordelingen van fragmenten voor de variabelen evaluatief
element, mentaal~communicatiefelement, modaal element,vertelstijl, perspectief en
type coherentie. De conclusie is dat de analyses voldoende betrouwbaar zijn. Volledige
overeenstemmingin de beoordelingen is niet haalbaarvoorvariabelen meteen inter-
pretatieve component. De analyses die ten grondslag liggen aan de resultaten van het
hoofdonderzoek zijn uitgevoerd door één onderzoeker. Daarmee is de aanwezige kans
op persoonsgebonden analyses in elkgeval gelijk verdeeld overallefragmenten.

Ook is de relatie onderzocht tussen de geanalyseerde vormkenmerken van
segmenten en de lezingvan de segmenten. Gebleken is datde variabelen vertel-
stijl, modale expressie, evaluatieve expressie, tijdvorm en mentale~communicatieve
expressie binnen het uitgevoerde onderzoek het meeste bijdragen aan de voorspelling
van perspectief. Op grond daarvan worden deze variabelen in het verdere onderzoek
beschouwd als formele indicatoren van sprekerbetrokkenheid op segmentniveau. De
andere twee niveaus waarop de sprekerbetrokkenheid wordt gemeten, zijn de lezingvan
het segment (perspectief) en de relatie tussen de segmenten (type coherentie). Tabel
3.1 1 vat het uiteindelijke model voor de analyse van sprekerbetrokkenheid samen.

Tabel 3.1 1 Model uooranal yse uan sprekerbetrokkenheid

INVALSHOEKEN VOOR
ANALYSE VAN
SPREKERBETROKKENHEID

VARIABELEN
IN HET ONDERZOEK

UITING VAN
SPREKER-
BETROKKENHEID

Vormkenmerken van segmenten vertelstijl
modale expressie
evaluatieve expressie
tijdvorm
mentale~communicatieve
expressie

Lezingen van de segmenten
perspectief

(vrije) (in)directe rede
modaal element aanwezig
evaluatieve expressie aanwezig
tegenwoordige tijd
mentale~communicatieve
expressie aanwezig

schrijver-of ander-perspectief

Coherentie tussen de segmenten type coherentie epistemische relatie



rekerbetrokkenheid
Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
schouwen? Dat weten we nu nog niet. We
hebben nog geen ervaring met de nieuwe
wet." Alleen al door de tvetsing van de
wet door de rechter, meent Buruma,
heeft dit proces een breder belang dan
louter de veroordeling.

Buruma is positiefover de houding van
het openbaar ministerie tot nu toe. Het
OM stelde dat de groep verdachten vijf
hoofdverdachten kent maar dat er ook
`mindere figuren' bij zijn die geen weten-
schap hadden dat ze deelnamen aan een
terroristische organisatie. „Het is goed
van het OM, omdat de rechters namelijk
per geval moeten oordelen. De toonzet-
ting van het OM vertelt ons dat er geen
sprake is van een heksenjacht."

Ook de rechters krijgen het volgens de
Nijmeegse hoogleraar moeilijker dan bij
Samir A., die onlangs tot woede van som-
mige politici werd vrijgesproken in een
oude zaak. Tegen deze vriend van veel
Hofstadverdachten had justitie bijna ze-
ven jaar geëist vanwege zijn vermeende
betrokkenheid bij een overval op een su-
permarkt en het beramen van aanslagen.
Ook het gerechtshof in Den Haag sprak
hem vrij, ondanks zijn terroristische in-
tenties. Samir A. bofte dat hij de verkeer-
de mest kocht, waardoor zijn vermeende
voorbereiding op een aanslag ondeugde-
lijk werd. Hij was geen gevaar voor de sa-

Turkije. Als zij het akkoord op het
laatste moment zouden hebben te-
gengehouden, zou dat de geloof-
waardigheid van de EU ernstig
hebben aangetast. Het zou onge-
twijfeld ook een flinke ruzie bin-
nen de NAVO hebben opgeleverd,
laatsté moment zouden liebben te-
gengehouden, zou dat de geloof-
waardigheid van de EU ernstig
hebben aangetast. Het zou onge-
twijfeld ook een flinke ruzie bin-
nen de NAVO hebben opgeleverd,
vooral met de Verenigde Staten,
sinds jaar en dag al een pleitbezor-
ger van het EU-lidmaatschap van
Turkije.

Ongetwijfeld was het er de EU-
ministers ook om te doen te laten
zien dat de EU niet helemaal
stuurloos is geraakt na het `nee' in
Nederland en Frankrijk tegen de
Europese. Grondwet. Dat fiasco
heeft de EU-leiders onzeker ge-

- maakt en hun het gevoel gegeven
dat zij bij iedere stap over hun
schouder moeten kijken of de bur-
gers hen nog wel volgen.

In dit geval hebben de EU-lei-
ders zich niets aangetrokken van
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zich bezorgd maken over hun
baan en de vraag of de toetreding
van Turkije de EU niet aan de be-
delstaf zal brengen. Maar de EU-
Ieiders hopen dat Turkije tegen de
tijd dat de onderhandelingen zijn
afgerond (en dat zal wel tien tot
vijftien jaar duren) heel anders uit-
ziet. Had iemand twintig jaar gele-
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Resultaten onderzoek
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ven of Turkije bij de EU mag
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4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de relatie
tussen sprekerbetrokkenheid en de afwezigheid van expliciete markeringvan achter-
waartse volgorde. In de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen volgorde en
sprekerbetrokkenheid gedefinieerd, en zijn de opzet van het onderzoekscorpus en het
analysemodel verantwoord. Het corpus bevat fragmenten in achterwaartse volgorde
zonder volgordemarkering (AZ), frag ten in achterwaartse volgorde met volgordemar-
kering (AM), fragmenten in voorwaartse volgorde zondervolgordemarkering (VZ) en
fragmenten in voorwaartse volgorde met volgordemarkering (VM). De beoordeling
van sprekerbetrokkenheid in de fragmenten vindt plaats vanuit drie invalshoeken: de
vormkenmerken van de segmenten, de lezingvan de segmenten en de coherentierelatie
tussen de segmenten. De hypothese luidt als volgt:

Segmenten in AZ-fragmenten
(i) bevatten meervormkenmerken van sprekerbetrokkenheid,
(ii) hebbenvakereensubjectievelezing(schrijver-ofander-perspectief),en
(iii) hangenvakerepistemischmetelkaarsamen
dan segmenten in AM-, VZ- ofVM-fragmenten.

In het onderzoek is er rekening mee gehouden dat er een effect is van teksttype op de
relatie van sprekerbetrokkenheid en markeringvan volgorde. Paragraaf 4.2 beschrijft in
welke mate de onderzochte nieuwsfragmenten en opiniërende tekstfragmenten van
elkaarverschilden in termen van aanwezigheid van elementen van sprekerbetrokken-

heid.' Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de kenmerken van de onderzochte AZ-frag-
menten en AM-fragmenten in kaart gebracht, waarna in paragraaf 4.4 de resultaten

worden besproken van de toetsingvan de hypothese voor de AZ- versus de AM-frag-
menten.ln paragraaf4.5 worden de kenmerken in kaartgebrachtvan de onderzochte
VZ-fragmenten en VM-fragmenten en in paragraaf 4.6 worden de resultaten van de toet-
singvan de onderzoekshypothese voor de AZ- versus de VZ- en VM-fragmenten gepre-
senteerd. Paragraaf 4.7 sluit het hoofdstuk af inet de conclusies.

4.2 Teksttype en sprekerbetrokkenheid

Het is aannemelijk dat nieuws-en opiniërende teksten van elkaarverschillen in de mate
van aanwezigheid van elementen van sprekerbetrokkenheid ( zie hoofdstuk 3). In deze
paragraafwordt beschreven in hoeverre de onderzochte opiniërende en nieuwstekst-
fragmenten daadwerkelijkvan elkaarverschilden in termen van sprekerbetrokkenheid.
Tabel 4.1 (p.106) geeft een overzicht van de geanalyseerde kenmerken van de onder-
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zochte nieuwsfragmenten en opiniërende fragmenten. Daarbij is gesommeerd over de
eerste en tweede segmenten, over de verschillende markeringscategorieën en over de
verschillende volgordecategorieën. Voor een compleet beeld van de aanwezigheid van
aspecten van sprekerbetrokkenheid,wordt in de beschrijvingvan de resultaten steeds
eerst beschreven wat in het algemeen de verdeling was van de categorieën van de onder-
zochte variabelen, waarna de verdeling naar teksttype wordt gegeven. De scores voor de
categorieën `gemengd' of`onbeslist'voor de variabelen vertelstijl, evaluatief element,
perspectief, type coherentie, en de score voor de categorie `toekomende tijd'voor de
tijdvorm zijn in de tabel tussen haakjes geplaatst. Deze scores zijn niet meegenomen
in de statistische toetsingvan de relatie van de fragmentkenmerken met teksttype (zie
voortoelichting hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.2).

De segmenten waren in het gehele corpus vaker gepresenteerd in directe verstelstijl dan
in de (vrije) (in)directe rede. Dit verschil was groter in opiniërende tekst dan in nieuws-
tekst (xz (1) - 77.39, p ~ .001).

Modale elementen waren in het corpus vaker afwezig dan aanwezig. Daarin
verschilden nieuwstekst en opiniërende tekst nietvan elkaar.

Evaluatieve elementen waren eveneens vaker afwezig dan aanwezig in de onder-
zochte fragmenten, maar dit verschil was kleiner in opiniërende tekst dan in nieuwstekst
(Xz(1)-31.24,p~.001).

De segmenten bevatten vaker een werkwoord in de tegenwoordige dan in de
verleden tijd. Dit verschil was groter in opiniërende tekst dan in nieuwstekst (x2 (1) -
14.29, p ~ .001).

Mentale~communicatieve elementen waren meer afwezig dan aanwezig in de frag-
menten. De teksttypen verschilden daarin niet van elkaar.

De segmenten hadden vakereen lezingvanuit nul-perspectiefdan vanuitsubjec-
tief perspectief (schrijver-en ander-perspectiefsamen), maardit verschil was kleiner
in opiniërende tekst dan in nieuwstekst (~(,2 (1) - 10.67, p ~.005). Verder hadden
segmenten in nieuwstekstvakereen lezingvanuitander-perspectiefdanvanuitschrijver-
perspectief, terwijl segmenten in opiniërende tekstvakereen lezing hadden vanuit
schrijver-perspectief dan vanuit ander-perspectief (x2(2) - 156.194, p ~.001).

Het type coherentie in de fragmenten was vaker semantisch van aard dan episte-
misch, maardit verschil was kleiner in opiniërende tekst dan in nieuwstekst (xz(1) -
14.88, p ~ .001).
De conclusie is dat segmenten in opiniërende fragmenten relatief vaker in directe vertel-
stijl waren gepresenteerdz, relatief vaker evaluatieve elementen en werkwoorden in de

' De kritische lezer kan zich afvragen of het gebruik van de verleden tijd voor de presentatie van de resultaten impli-
ceert dat de resultaten nu niet meergeldig zijn. Hetantwoord luidtdatde tijdvorm hierslechts een stijlkeuze is en dat
de resultaten uiteraard nogsteedsgelden.
Z ln paragraaf 3.5.3 is beargumenteerd dat de (vrije) (in)directe rede is op te vatten als uiting van sprekerbetrokken-
heid.lndatlichtishetopvallenddatopiniërendefragmentenjuistmindervaakdannieuwsfragmentenin ~z
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Tabel 4.1 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en type coherentie in nieui.us- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws Opiniërend
(n-724) (n-718)

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 490 635

(vrije) (in)directe rede 210 81
(gemengd~onbeslist) ( 24) (2)

MODAAL ELEMENT afwezig 650 628
aanwezig 74 90

EVALUATIEF ELEMENT afwezig 474 386
aanwezig 213 323
(onbeslist) (37) (9)

TIJDVORM verleden 358 284
tegenwoordig 354 412
(toekomend) (12) (22)

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 565 546
ELEMENT aanwezig 159 172

PERSPECTIEF

TYPE COHERENTIE

nul 465 410
schrijver 37 200
ander 182 79
(onbeslist) (40) (29)

semantisch 243 195
epistemisch 92 143
(onbeslist) (27) (21)

tegenwoordige tijd bevatten en relatief mindervaakeen lezing hadden vanuit nul-
perspectief dan segmenten in nieuwsfragmenten; tussen de segmenten in opinië-
rende fragmenten bestond naarverhoudingvakereen epistemische relatie dan tussen
segmenten in nieuwsfragmenten.

In de opiniërende fragmenten kwamen dus per saldo meer elementen van sprekerbe-
trokkenheid voor dan in de nieuwsfragmenten. Gezien de verschillen tussen de tekst-
typen is bij de toetsingvan de hypothese rekeninggehouden met een effect van tekst-
type op de relatie tussen sprekerbetrokkenheid en markeringvan volgorde.
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4.3 Kenmerken van achterwaarts geordende fragmenten

De subparagrafen 4.3.1 tot en met 4.3.5 brengen de kenmerken in kaartvan de onder-
zochte fragmenten in achterwaartse volgorde: 1. fragmenten zonder volgordemar-
kering; 2. fragmenten met het causale connectief `doordat' in het tweede segment; 3.
fragmenten met het temporele connectief `nadat' in het tweede segment of`voordat' in
het eerste segment; 4. fragmenten met de voltooid verleden tijd in het tweede segment;
5. fragmenten met het connectief `want' in het tweede segment. Voor de toetsingvan
de hypothese zijn de fragmenten met de connectieven `nadat' of `voordat' beschouwd
als één categorie (zie hoofdstuk 3). Voor een duidelijk beeld van de fragmenten met
de afzonderlijke connectieven worden de kenmerken van de `nadat' en `voordat'-frag-
menten hier echter apart in kaart gebracht. De gegevens worden steeds explorerend
samengevat.

4.3.I Fragmenten in achterwaartse volgorde zonder markering

Tabel 4.2 (p.108) geeft een gedetailleerd overzicht van de kenmerken van de
fragmenten in achterwaartse volgorde zonder markering in (AZ) nieuwstekst en
in opiniërende tekst.

KENMERKEN AZ IN NIEUWSTEKST. Er bestonden weinigverschillen in de kenmerken
van de eerste en tweede segmenten. Ongeveer een kwart van de segmenten was gepre-
senteerd in de directe, indirecte ofvrije indirecte rede. De segmenten bevatten nauwe-
lijks modale elementen. In iets minder dan de helft van de segmenten kwam een evalu-
atief element voor. De tijdvormen waren ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën
onvoltooid verleden tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd en voltooid tegenwoordige tijd
(met in 52 een meerderheid voor de onvoltooid tegenwoordige tijd.) Verder was in
minderdan de helftvan de segmenten een mentaal~communicatiefelementgebruikt.
Ruim een derde van de segmenten had een lezingvanuit schrijver- ofander-perspec-
tief. Daarbij werd aan de tweede segmenten met een subjectieve lezing in bijna alle
gevallen ander-perspectief toegekend, terwijl de eerste segmenten met een subjectieve
lezing een meergelijke verdeling vertoonden over schrijver- en ander-perspectief. In iets
minder dan de helft van de fragmenten was de coherentierelatie epistemisch van aard.
De RST-relaties die het meest werden toegekend, waren `evidence~justify', `background'
en `volitional cause'.

z ~ de (vrije) (in)directe rede waren gesteld. De directe en de (vrije) indirecte rede geven in de regel echter uitingaan
ander-perspectief (Banfield, 1982; Sanders, 1994; Wiebe, 1990). En gezien het karakter van opiniërende tekst valt te
verwachten dat subjectief perspectief in deze tekstsoort vaak samenvalt met schrijverperspectief. De cijfers in tabel
4.1 bevestigen deze verwachting. Tegen die achtergrond is het te begrijpen dat relatief weinig opiniërende fragmenten
in de (vrije) (in)directe rede waren gesteld.
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Tabe14.2 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in achterwaarts geordende
fragmenten zonder markering in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-41) Opiniërend (n-42)

SEGMENT S1 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 30 25 34 28

directe rede 3 4 1 2
indirecte rede 6 10 4 4
vrije indirecte rede 1 2 3 8
gemengd 0 0 0 0
onbeslist 1 0 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 36 37 34 35

epistemisch 4 2 5 5

deontisch 1 2 3 2

afwezig 22 25 11 15
aanwezig 18 15 31 27
onbeslist 1 1 0 0

onvoltooid verleden 1 1 12 7 8
voltooid verleden 2 2 4 0
onvoltooid tegenwoordig 13 18 27 33

voltooid tegenwoordig 14 9 4 0

onvoltooid toekomend 1 0 0 1

voltooid toekomend 0 0 0 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 24 25 30 38
ELEMENT mentaal element 6 5 9 3

communicatief element 1 1 1 1 3 1

PERSPECTIEF

SAMENHANG St ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 23 23 14 17
schrijver 5 1 20 9
ander 8 13 7 14
onbeslist 5 4 1 2

semantisch 22 7

epistemisch 17 32
onbeslist 2 3

evidence~justify 10 27
background 12 6
volitional cause 9 7
non-volitional cause 1 1
temporal sequence 1 0
elaboration ~ circumstance 6 1

onbeslist 2 0
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KENMERKEN AZ IN OPINIËRENDE TEKST.Ook in opiniërende tekst bestonden nauwe-
lijksverschillen in de kenmerken van heteerste en tweede segment.Ongeveereen kwart
van de segmenten was gepresenteerd in de directe, indirecte of vrije indirecte rede.
Modale elementen waren nauwelijks aanwezig. Wel was in een grote meerderheid van de
segmenten een evaluatiefelementaanwezig. In ongeveerdriekwartvan de segmenten
was de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt. Erdeed zich tussen de segmenten
een klein verschil voor in de aanwezigheid van een mentaal~communicatiefelement:
zulke elementen waren aanwezig in ongeveer een kwart van de eerste segmenten, maar
waren vrijwel afwezig in de tweede segmenten. De meerderheid van de segmenten had
een lezing vanuit schrijver- ofander-perspectief. Daarbij lag i n het eerste segment het
zwaartepunt op schrijverperspectief en in het tweede segment op ander-perspectief. De
coherentierelatie tussen de segmenten was bijna altijd epistemisch van aard. De meest
toegekende RST-relatie was `evidence~justify'.

Voorbeelden van AZ-fragmenten uit het onderzoeksmateriaal zijn (1)-(2).

(1) [Premier Kokvindt dat] (S1) een tweede paarse kabinetalleen kan metdrie
partijen. (S2) In een rood~blauw-kabinet, [zoals Kok het noemt], worden de tegen-
stellingen verscherpt [en daarziet hij tegenop]. [deVolkskrant, 6 december 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: indirecte rede, geen modaal element3, evaluatief element aanwezig (contras-
tief`alleen'), onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief
element4, ander-perspectief;
S2: vrije indirecte rede, geen modaal element, evaluatief element aanwezig
(`verscherpt'), onvoltooid tegenwoordige tijd,geen mentaal~communicatief
element, ander-perspectief.
Type coherentie: epistemisch
RST-relatie: evidence ~justify

(2) (S 1) Castro's tweesporenbeleid heeft kennelijk succes. (S2) Na het dieptepunt
van 1993 geeft de economie een oplevingte zien. [de Volkskrant,2 maart 1996]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, modaal element aanwezig (`kennelijk'), evaluatief element
aanwezig (`succes'), onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal of communica-
tief element; schrijver-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatieve elementen aanwezig

' In het onderzoek is al leen nagegaan of in de segmenten epistemisch of deontisch modale uitdrukkingen voor-
kwamen. In het analysemodel was geen categorie gereserveerd voor aletische modaliteit zoals in dit fragment is uitge-
drukt door'kan'. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5 voor een korte toelichting.
"Voor de analyse van de fragmenten is alleen gekeken naar elementen in de ingebedde zin. Zie hoofdstuk 3, paragraaf
3.2.1 voor toelichting.
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(`dieptepunt',`opleving'),onvoltooid tegenwoordigetijd,geen mentaal of
communicatief element, nul-perspectief
Type coherentie: epistemisch
RST-relatie: evidence ~justify

4.3.2 `Doordat'- fragmenten in achterwaartse volgorde

Tabel 4.3 geeft een gedetailleerd overzicht van de kenmerken van de fragmenten in
achterwaartse volgorde met het connectief `doordat' (AD).

KENMERKEN AD IN NIEUWSTEKST. Erwaren weinigverschillen in de kenmerken van de

eerste en tweede segmenten. De segmenten waren in bijna alle gevallen gepresenteerd
in de directe vertelstijl. Zelden was een modaal element aanwezig. In een derde van de
segmenten kwam wel een evaluatief element voor. In de helft van de segmenten was de
onvoltooid verleden tijd gebruikt; in de overige helft was de onvoltooid ofde voltooid
tegenwoordige tijd gebruikt. Mentale~communicatieve elementen waren vrijwel
afwezig. Een kwart van de eerste segmenten, maar niet meer dan een zesde van de
tweede segmenten had een lezingvanuit schrijver- of ander-perspectief. Daarbij was de

verhouding schrijver- en ander-perspectief in het eerste segment ongeveergelijk, terwijl

in het tweede segment alleen de lezing vanuit ander-perspectiefvoorkwam als subjec-

tieve lezing. De coherentierelatie tussen de segmenten wasvrijwel altijd semantisch van

aard. De meest toegekende RST-relatie was `non-volitional cause'.

KENMERKEN AD IN OPINIËRENDETEKST.Ookinopiniërendetekstbestondenweinig
verschillen tussen de kenmerken van de afzonderlijke segmenten. De segmenten waren
bijna steeds in directe vertelstijl gepresenteerd. Modale elementen kwamen weinigvoor.
Wel bevatte ruim een derde van de segmenten een evaluatief~contrastiefelement. De

gebruikte tijdvormen waren ongeveergelijk verdeeld overde categorieën onvoltooid

verleden tijd en onvoltooid tegenwoordige tijd; in enkele gevallen waren de voltooid

tegenwoordige tijd ofonvoltooid toekomende tijd gebruikt. Mentale~communicatieve

elementen waren in de meeste fragmenten afwezig. Een derde van de segmenten had

een subjectieve lezing (met name vanuit schrijver-perspectief). De coherentierelatie
tussen de segmenten was bijna steeds semantisch van aard en de meest toegekende
RST-relatie was `non-volitional cause'.

Voorbeelden van AD-fragmenten uit het onderzoekscorpus zijn (3) -(4) (p.l 1 2).
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Tabel 4.3 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in achterwaartsgeordende `cloordat'-
fragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-44) Opiniërend (n-47)

SEGMENT S1 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN

VERTELSTIJL directevertelstijl 38 37 44 44
directe rede 0 0 1 1
indirecte rede 3 5 1 1
vrije indirecte rede 3 2 1 1
gemengd 0 0 0 0
onbeslist 0 0 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 41 42 42 42
epistemisch 3 2 5 3
deontisch 0 0 0 2

afwezig 27 29 26 31
aanwezig 15 13 21 16

onbeslist 2 2 0 0

onvoltooid verleden 22 20 13 19

voltooid verleden 0 0 1 0

onvoltooid tegenwoordig 7 13 19 22

voltooid tegenwoordig 14 1 1 7 3

onvoltooid toekomend 1 0 4 3
voltooid toekomend 0 0 0 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 42 33 42 40
ELEMENT mentaal element 2 5 S 4

communicatiefelement 0 6 0 3

PERSPECTIEF

SAMENHANG St ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 31 36 28 31
schrijver 4 0 11 11
ander 6 7 3 3
onbeslist 3 1 5 2

semantisch 36 36
epistemisch 5 8
onbeslist 3 3

evidence~justify 2 8
background 1 0
volitional cause 1 1 4
non-volitional cause 28 29
elaboration~circumstance 0 1
summary~evaluation 0 4
onbeslist 2 1
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(3) (S 1) De regering Gonzalez verloor begin deze week haar parlementaire meerder-

heid, (S2) doordat de Catalaanse nationalisten (CiU) hun gedoogsteun introkken.

[deVolkskrant, 22juli 1995]
Teksttype: nieuws
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief
element, onvoltooid verleden tijd, geen mentaal of communicatief element, nul-

perspectief
S2: d irecte vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief of contrastief

element, onvoltooid verleden tijd, geen mentaal ofcommunicatief element, nul-

perspectief
Coherentierelatie: semantisch
RST-relatie: non-volitional cause

(4) (S 1) Het ecologisch evenwicht wordt verstoord doordat (S2) de zeeën worden
leeggevist. [deVolkskrant, 23 maart 1995]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatief ofcontrastief element
(`verstoord'), onvoltooid tegenwoord ige tijd, gee n mentaal of com m unicatief
element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief of contrastief
element, onvoltooid tegenwoord ige tijd, geen mentaal ofcommunicatief
element, nul-perspectief
Coherentierelatie: semantisch
RST-relatie: non-volitional cause

4-3-3 `Nadat'- en `voordat'- fragmenten in achterwaartse volgorde

De tabellen 4.4 en 4.5 (p.l 14) geven het gedetailleerde overzicht van de kenmerken
van fragmenten waarin de connectieven `nadat' en `voordat' zijn gebruikt als marke-
ringvan achterwaartse volgorde. De afkorting AN verwijst naar de achterwaarts geor-
dende `nadat'-fragmenten en de afkortingAV verwijst naarde achterwaartsgeordende
`voordat'-fragmenten.

KENMERKEN AN-FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST. Erbestonden weinigverschillen in

de kenmerken van de eerste en tweede segmenten. De segmenten waren vrijwel steeds

gepresenteerd in de directe vertelstijl. De segmenten bevatten geen modale elementen

en zelden een evaluatief element. De tijdvormen waren verdeeld over de categorieën

onvoltooid verleden, voltooid verleden en voltooid tegenwoordige tijd, met in het eerste

segment een meerderheid voor de voltooid verleden tijd en in het tweede segment een
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Tabe14.4 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhanguoorS 1 en S2 in achterwaartsgeordende `nadat"-

fragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-25) Opiniërend (n-17)

SEGMENT S1 S2 S1 52

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directe vertelstijl 17 18 16 17

directe rede 0 0 0 0
indirecte rede 3 3 1 0
vrije indirecte rede 1 1 0 0
gemengd 0 0 0 0
onbeslist 4 3 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 25 25 16 17

epistemisch 0 0 0 0

deontisch 0 0 1 0

afwezig 20 19 8 14

aanwezig 5 6 9 3

onbeslist 0 0 0 0

onvoltooid verleden 6 14 10 1 2

voltooid verleden 1 1 8 0 0

onvoltooid tegenwoordig 0 0 1 0

voltooid tegenwoordig 8 3 5 5

onvoltooid toekomend 0 0 1 0

voltooid toekomend 0 0 0 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 16 20 16 9
ELEMENT mentaal element 3 3 0 4

communicatiefelement 6 2 1 4

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ Sz

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 17 19 14 16

schrijver 0 0 2 1

ander 6 5 1 0

onbeslist 2 1 0 0

semantisch 23 15
epistemisch 1 2
onbeslist 1 0
evidence~justify 0 1

background 5 0
volitional cause 1 1 2
non-volitional cause 3 0
temporal sequence 6 10

elaboration ~ circumstance 0 2

contrast 0 1

onbeslist 0 1
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Tabel 4.5 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en 52 in achterwaarts geordende `uoordat'-
fragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-16) Opiniërend (n-22)

SEGMENT S1 52 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 15 10 22 20

directe rede 1 1 0 0
indirecte rede 0 3 0 1
vrije indirecte rede 0 1 0 1
gemengd 0 1 0 0
onbeslist 0 0 0 0

MODAAL ELEMENT afwezig 15 13 20 15
epistemisch 1 2 0 2
deontisch 0 1 2 5

EVALUATIEF ELEMENT afwezig 14 8 18 10
aanwezig 1 6 4 11
onbeslist 1 2 0 1

TIJDVORM onvoltooid verleden 14 14 6 6
voltooid verleden 1 0 2 2

onvoltooid tegenwoordig 0 0 12 1 1

voltooid tegenwoordig 1 1 2 0

onvoltooid toekomend 0 1 0 2

voltooid toekomend 0 0 0 1

MENTAAL~COMMUNICATIEF ELEMENT afwezig 13 11 17 13

mentaal element 0 2 5 2
communicatief element 3 3 0 7

PERSPECTIEF nul 14 9 18 9
schrijver 0 0 2 7
ander 0 6 0 2
onbeslist 2 1 2 4

SAMENHANG Si ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

semantisch 12 17
epistemisch 0 2
onbeslist 4 3
temporal sequence 10 8
elaboration ~circumstance 1 0
summary~evaluation 0 1
purpose ~ condition 1 5
contrast 3 2
onbeslist 1 6
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meerderheid voor de onvoltooid verleden tijd. Mentale~communicatieve elementen
kwamen weinig voor in de segmenten. De segmenten hadden in de meeste gevallen een
lezing vanuit nul-perspectief, en voor zover sprake was van een subjectieve lezing, betrof
het ander-perspectief. De coherentierelatie was steeds semantisch van aard. De meest
toegekende RST-relatie was `volitional cause'.

KENMERKEN AN-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDE TEKST. Vrijwel alle eerste en tweede
segmenten waren gepresenteerd in de directe vertelstijl en modale elementen waren
zelden aanwezig. Meer dan de helft van de eerste segmenten en bijna geen van de
tweede segmenten bevatte een evaluatieve expressie. De eerste en tweede segmenten
bevatten in de meeste gevallen een werkwoord in de verleden tijd. Mentale~communi-
catieve elementen kwamen bijna niet voor in de eerste segmenten, maar waren aanwezig
in de helft van de tweede segmenten. De eerste en tweede segmenten hadden bijna
altijd een lezing vanuit nul-perspectief. De coherentie was nagenoeg steeds semantisch
van aard. De meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.

KENMERKEN AV-FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST. Erwaren enkele kleineverschillen
tussen de eerste en tweede segmenten. Zo werden de eerste segmenten bijna steeds
gepresenteerd in de directe vertelstijl, terwijl iets meer dan een derde van de tweede
segmenten was gepresenteerd in de (vrije) (in)directe rede. Modale segmenten
ontbraken vrijwel steeds in de eerste en tweede segmenten. Evaluatieve elementen
kwamen ook bijna niet voor in de eerste segmenten, maar ze waren wel aanwezig in iets
minder dan de helft van de tweede segmenten. Bijna alle eerste en tweede segmenten
waren gesteld in de onvoltooid verleden tijd. Mentale~communicatieve elementen
waren bijna steeds afwezig in de segmenten. Bijna alle eerste segmenten kregen een
lezingvanuit nul-perspectief; bijna een derde van de tweede segmenten kreegeen lezing
vanuit ander-perspectief Het type coherentie was in bijna alle gevallen semantisch. De
meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.

KENMERKEN AV-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDETEKST.Tussendeeersteen
tweede segmenten bestonden enkele verschillen, maar niet in de vertelstijl: de meeste
segmenten waren gepresenteerd in de directe vertelstijl. Modale elementen ontbraken
in nagenoeg alle eerste segmenten, maar kwamen voor in een derde van de tweede
segmenten. Evaluatieve elementen ontbraken ook meestal in de eerste segmenten, maar
waren aanwezig in de helft van de tweede segmenten. De helft van de eerste en tweede

segmenten bevatten een werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een mentaal~
communicatiefelementwasaanwezigin iets minderdan een kwartvandeeerste
segmenten en in iets minder dan de helft van de tweede segmenten. Bijna geen van de
eerste segmenten, maarwel de helft van de tweede segmenten had een subjectieve
lezing (met name schrijverperspectief). De coherentie in de fragmenten was vrijwel
steeds semantisch van aard. De meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.
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Voorbeelden van AN- en AV-fragmenten uit het onderzoekscorpus zijn (5) -(8).

(5) (S 1) De verhoudingtussen Israël en de PLO is woensdagverslechterd nadat (S2)
gisteravond in het dorp Beit Liqia op de Westoever vier Palestijnen door Israëli-
sche militairen zijn doodgeschoten. [deVolkskrant,5januari 1995]
Teksttype: nieuws

S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatief element aanwezig
(`verslechterd'), voltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief
element, nul-perspectief
52: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief
element, voltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal of communicatief element,
nul-perspectief
Coherentierelatie: semantisch
RST-relatie: non-volitional cause

(6) (S 1) Voordat hij in 1985 naar de Verenigde Staten emigreerde, (S2) zat Wu
negentien jaarvast in Chinese werkkampen. [de Volkskrant,l Ojuli 1995]
Teksttype: nieuws
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief
element, onvoltooid verleden tijd, geen mentaal of communicatief element, nul-
perspectief

S2: directevertelstijl, geen modaal element, geen evaluatiefofcontrastief
element, onvoltooid verleden tijd, geen mentaal of communicatief element, nul-
perspectief
Coherentierelatie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

(7) (S1) De eerste paniekgolf in Engeland brak uit (S2) nadatdaarA Clockwork
Orange (1971) van Stanley Kubrick in première ging. [deVolkskrant,l5 maart
1997]
Teksttype: opinie
51: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatief element (`paniekgolf'),
onvoltooid verleden tijd,geen mentaal ofcommunicatiefelement, nul-perspectief
S2: directevertelstijl,geen modaal element,geen evaluatiefofcontrastief
element, onvoltooid verleden tijd,geen mentaal ofcommunicatiefelement, nul-
perspectief
Coherentierelatie: semantisch;
RST-relatie: temporal sequence.

(8) (S 1) Voordat hij de warmer ogende Golda Meir opvolgde als een staalharde
recht-toe-recht-aan premier, (S2) was hij ambassadeur in de VS [waar hij de
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onbuigzaamheid van het toenmalige Israël krachtig uitstraalde.] [deVolkskrant, 6
november 1995]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatieve elementen ('warmer
ogende'; `staalharde recht-toe-recht-aan'), onvoltooid verleden tijd, geen mentaal
of communicatíef element, nul-perspectief;
52: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief of contrastief
element, onvoltooid verleden tijd,geen mentaal ofcommunicatiefelement, nul-
perspectief.
Coherentierelatie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

4-3.4 Voltooid verleden tijd-fragmenten

Tabel 4.6 (p.l 18) geeft een gedetailleerd overzicht van de kenmerken van fragmenten in
achterwaartse volgorde met de voltooid verleden tijd in het tweede segment als volgor-
demarkering (AWT).

KENMERKEN AVVT IN NIEUWSTEKST. Er bestond een aantal kleine verschillen tussen
de segmenten. Minder dan een zesde van de eerste segmenten en ruim een kwart
van de tweede segmenten was gepresenteerd in de (vrije) ( in)directe rede. In allebei
de segmenten kwam bijna nooit een modaal element voor. In een kwart van de twee
segmenten was een evaluatief element aanwezig. In bijna driekwartvan de eerste
segmenten was de onvoltooid verleden tijd gebruikt, in het overige kwart was bijna
steeds de voltooid tegenwoordige tijd gebruikt; logischerwijs bevatten alle tweede
segmenten een werkwoord in de voltooid verleden tijd. In bijnade helftvan de eerste
segmenten was een mentaal~communicatief element aanwezig, net als in ruim een
kwart van de tweede segmenten. Het eerste segment had in veruit de meeste gevallen
een lezingvanuit nul-perspectief, terwijl ruim een kwartvan de tweede segmenten een
lezing kreeg vanuit ander-perspectief. De coherentie in de fragmenten was nagenoeg
altijd semantisch van aard. De meest toegekende RST-relatie was `background'.

KENMERKEN AVVT IN OPINIËRENDE TEKST. Netals in nieuwstekst bestonden ereen
paar verschillen tussen de segmenten. Minder dan een zevende van de eerste segmenten
en ruim een kwartvan de tweede segmenten was gepresenteerd in de (vrije) (in)directe
rede. Modale elementen kwamen in allebei de segmenten bijna niet voor. In de helft
van de eerste segmenten en iets meer dan een vijfde van de tweede segmenten kwam
een evaluatief element voor. Bijna alle eerste segmenten waren gesteld in de onvoltooid
verleden tijd en uiteraard alle tweede segmenten in de voltooid verleden tijd. In een
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Tabel 4.6 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in achterwaartsgeordende uoltooid-
uerleden-tijdfragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-39) Opiniërend (n-38)

SEGMENT 51 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 33 28 33 27

directe rede 0 0 0 1
indirecte rede 6 8 2 6
vrije indirecte rede 0 3 2 4
gemengd 0 0 1 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 38 38 37 38

epistemisch 0 0 1 0

deontisch 1 1 0 0

afwezig 28 28 19 30

aanwezig 10 9 19 8

onbeslist 1 2 0 0

onvoltooid verleden 28 0 32 0

voltooid verleden 1 39 0 38

onvoltooid tegenwoordig 1 0 1 0
voltooid tegenwoordig 9 0 5 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 21 26 28 21
ELEMENT mentaal element 3 2 6 1 1

communicatief element 1 5 1 1 4 6

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ Sz

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 32 28 28 26

schrijver 0 0 5 2

ander 6 11 5 10

onbeslist 1 0 0 0

semantisch 34 28

epistemisch 2 6

onbeslist 3 4

evidence~justify 1 6

background 13 7

volitional cause 4 4

temporal sequence 0 1
elaboration~circumstance 9 15

summary~evaluation 1 0

contrast 8 0

onbeslist 3 3
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kwart van de eerste segmenten en iets minder dan de helft van de tweede segmenten
was een mentaal~communicatief element aanwezig. Ruim een kwart van de eerste
segmenten had een lezingvanuitschrijver-ofander-perspectief, ruim een kwartvan de
tweede segmenten had een lezingvanuitander-perspectief. De coherentie in defrag-
menten was in de meeste gevallen semantisch van aard. De meest toegekende RST-
relatie was `elaboration~circumstance'.

Voorbeelden van AVVT-fragmenten uit hetonderzoekscorpus zijn (9)-(10).

(9) (S 1) De Schotse voetbalclub Aberdeen heeft twaalffans wegens oneerbiedig
gedrageen stadionverbod voor het leven opgelegd. (S2) Ze hadden gezongen op
het moment dat een minuut stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis van
oud-international George Young. [de Volkskrant, 16 januari 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief of contrastief
element,voltooid tegenwoordige tijd, communicatief element (`opleggen'), nul-
perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief of contrastief element,
voltooid verleden tijd, communicatief element (`zingen'), nul-perspectief
Coherentie: semantisch
RST-relatie: `volitional cause'

(10) (S1) Sinds meerdan twintigjaarwas Joop, [destijds reeds een spraakmakend jour-
nalist], de naaste collega van `mijn' Max. (S2) Joop had de net afgestudeerde Max
bij Vrij Nederland gehaald, [en al gauw volgden zij met zijn tweeën de fine fleur
van de Nederlandse politiek op de voet.] [de Volkskrant, 10 september 1997]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief
element, onvoltooid verleden tijd, geen mentaal of commun icatief element, nul-
perspectief
S2: directe vertelstij I, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief
element,voltooid verleden tijd, geen mentaal of communicatiefelement, nul-
perspectief
Coherentie: semantisch
RST-relatie: `elaboration~circumstance'
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4-3.5 `Want'- fragmenten

Tabel 4.7 geeft het gedetailleerde overzicht van de kenmerken van fragmenten in achter-
waartse volgorde met `want' als volgordemarkering (AW).

KENMERKEN AW IN NIEUWSTEKST.Tussen de eerste en tweede segmenten bestonden
enkele verschillen, maar niet met betrekking tot de vertelstijl: iets meer dan de helft
van de segmenten was gepresenteerd in de (vrije) ( in)directe rede. In iets minder dan
een derde van de eerste segmenten was een modaal element aanwezig; in de tweede
segmenten waren modale elementen meestal afwezig. Bijnatwee derde van de eerste
segmenten bevatte een evaluatief element, tegenover ruim een derde van de tweede
segmenten. Bijna alle segmenten bevatten een werkwoord in de onvoltooid tegenwoor-
dige tijd. In ruim eenderde van de eerste segmenten en in minder dan een zesde van de
tweede segmenten waseen mentaal ofcommunicatiefelementaanwezig. De eerste
segmenten kregen in grote meerderheid een lezing vanuit schrijver- of ander-perspec-
tief, waarbij ander-perspectief twee keer vaker was toegekend dan schrijverperspectief.
Van de tweede segmenten had ruim een derde een lezingvanuit schrijver- of ander-
perspectief, waarbij ander-perspectief acht keer vaker was toegekend dan sch rijverper-
spectief. De coherentie in de fragmenten was vrijwel steeds epistemisch van aard. De
meest toegekende RST-relatie was `evidence~justify'.

KENMERKEN AW-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDETEKST. Deeersteentweede
segmenten in opiniërende tekstfragmenten verschilden op enkele punten van elkaar,
maar minder dan in nieuwstekstfragmenten. De twee segmenten waren vrijwel steeds
gepresenteerd in de directe vertelstijl. Modale elementen waren aanwezig in iets minder
dan een kwart van de eerste segmenten en in een zevende van de tweede segmenten.
Bijna twee derde van de eerste segmenten en de helft van de tweede segmenten bevatte
een evaluatief element. Nagenoeg alle segmenten waren gesteld in de onvoltooid tegen-
woordige tijd. Ongeveer een derde van de eerste segmenten en een vijfde van de tweede
segmenten bevatte een mentaal~communicatief element. Van de eerste segmenten
had een grote meerderheid een lezing vanuit schrijver- of ander-perspectief, waarbij
schrijver-perspectiefvijf keervakerwas toegekend dan ander-perspectief. Van de tweede
segmenten had ruim een derdeeen lezingvanuitschrijver-ofander-perspectief,waarbij
schrijverperspectief ruim twee keervakerwas toegekend dan ander-perspectief. De
coherentie in de fragmenten was bijna steeds epistemisch van aard. De meest toege-
kende RST-relatie was `evidence~justify'.

Voorbeelden van AW-fragmenten uit het corpus zijn (1 1)-(1 2) (p.l 22).
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Tabel 4.7 Frequenties uan uormkenmerken, perspectiefen samenhang uoor 51 en 52 in achterwaarts geordende `want'-
fragmenten in nieuws- en opiniërende teks'

TEKSTTYPE Nieuws (n-44) Opiniërend (n-43)

SEGMENT S1 52 51 52

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 18 19 36 38

directe rede 14 17 3 2
indirecte rede 4 1 3 1
vrije indirecte rede 5 S 1 2
gemengd 1 1 0 0
onbeslist 2 1 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 31 39 33 37
epistemisch 6 2 5 1
deontisch 7 3 5 S

afwezig 15 26 15 21
aanwezig 26 17 27 22
onbeslist 3 1 1 0

onvoltooid verleden 4 3 3 2
voltooid verleden 0 0 1 2
onvoltooid tegenwoordig 38 38 36 41

voltooid tegenwoordig 0 1 3 0
onvoltoaid toekomend 2 2 0 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 28 37 30 34
ELEMENT mentaal element 1 1 4 8 9

communicatiefelement 5 3 5 0

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 7 21 8 22

schrijver 11 2 29 12

ander 24 15 6 5

onbeslist 2 5 0 4

semantisch 6 8
epistemisch 38 35
onbeslist 0 0
evidence~justify 29 34
background 13 6
volitional cause 1 2
non-volitional cause 0 1

onbeslist 1 0



122

(1 1) "(S 1) We moeten het hele vredesproces hervatten, (S2) want de veiligheids-
samenwerking houdt verband met het politieke proces." [de Volkskrant, 9

september 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: directe rede, modaal element aanwezig (`moeten'), geen evaluatief ofcontras-
tief element, onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal ofcommunicatief
element, ander-perspectief
S2: directe rede, geen modaal element, geen evaluatief ofcontrastief element,
onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal ofcommunicatief element, nul-

perspectief
Coherentierelatie: epistemisch
RST-relatie: `evidence~justify'

(12) [De verantwoordelijke ministers noemden het `afgedwongen solidariteit', maar

dat acht ik geen juiste conclusie.] (S 1) Het dwingt niet tot solidariteit, (S2) want
ieder mag bezwaar maken tegen orgaandonatie. [de Volkskrant, 21 februari 1995]

Teksttype: opinie
S 1: d irecte vertelstijl, geen modaal element, contrastief element (`niet'), onvol-
tooid tegenwoordige tijd,geen mentaal ofcommunicatief element, schrijverper-
spectief
S2: directe vertelstijl, modaal element (`mag'), geen evaluatief ofcontrastief
element, onvoltooid tegenwoordige tijd, communicatief element (`bezwaar
maken'), nul-perspectief
Coherentierelatie: epistemisch
RST-relatie: `evidence~justify'

4-3-6 Samenvatting

Tabel 4.8 (p. 1 24) vat de gegevens samen van de tabellen 4.2 tot en met 4.7. De gege-

vens van de fragmenten met de connectieven `nadat' en `voordat' zijn daarin samenge-

voegd.Omdaterover hetalgemeen betrekkelijkweinigverschillen bestonden tussen de

segmenten, is in de tabel per kenmerk gesommeerd over de celfrequenties van de twee

segmenten. Ook zijn alle kenmerken gedichotomiseerd weergegeven, op de wijze zoals

is voorgesteld in paragraaf 3.5.2. De eerste categorie van elk kenmerk is te beschouwen
als `niet uitinggevend aan sprekerbetrokkenheid'; de tweede categorie als `wel uiting
gevend aan sprekerbetrokkenheid'. Tussen haakjes zijn de categorieën en aantallen
vermeld die als `missing value' zijn beschouwd.
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Achterwaartsgeordende categorieën metverschillende markeringen bevatten in
verschillende mate elementen van sprekerbetrokkenheid. Het hiergeobserveerde
beeld van de aanwezigheid van sprekerbetrokkenheid in de onderzochte categorieën
fragmenten metvolgordemarkeringen komt in hetalgemeen redelijk overeen met
eerdergeformuleerde verwachtingen overde aard van hun standaard gebruikscontext
(zie hoofdstuk 3). Zo werd voor`doordat'-fragmenten een objectieve gebruikscontext
verwacht, en is inderdaad een vrij laag aantal uitingen van sprekerbetrokkenheid geob-
serveerd in deze fragmenten. Een uitzonderingop de verwachtingvormt de groepfrag-
menten met de voltooid verleden tijd in het tweede segment. Deze fragmenten bevatten
minder vaak subjectieve elementen dan werd verwacht. Tabel 4.9 zet de verwachtingen
en het geobserveerde beeld naast elkaar. Daarbij moet opgemerkt worden dat de beoor-
deling van de geobserveerde context exploratief van karakter is.

Tabe14.9 Verwachte en geobserueerdegebruikscontext uan 5 onderzochte markeringen uan achterwaartse

uolgorde

MARKERING VERWACHTE GLOBAALGEOBSERVEERDE
GEBRUIKSCONTEXT GEBRUIKSCONTEXT

Doordat Objectief Objectief
(76o~o van de geanalyseerde kenmerken)

Nadat ~ Voordat Overwegend objectief Objectief
(790~o van de geanalyseerde kenmerken)

Voltooid verleden tijd Overwegend subjectief Objectief
(790~o van de geanalyseerde kenmerken)

Want Subjectief Gemengd
(510~o van de geanalyseerde kenmerken subjectief)

Geen markering Subjectief Gemengd
(570~o van de geanalyseerde kenmerken objectief)

Voor de beoordeling van de geobserveerde context is per markering nagegaan hoe vaak
deze voorkwamen met een kenmerk van sprekerbetrokkenheid (bijvoorbeeld (vrije)
(in)directe rede voorvertelstijl). De scores voorde kenmerken van sprekerbetrokken-
heid zijn bij elkaar opgeteld en de scores voor de kenmerken van niet-sprekerbetrokken-
heid zijn bij elkaar opgeteld. Zo ontstond per markering een totaalscore voor subjecti-
viteit en een totaalscore voor objectiviteit. De derde kolom in de tabel geeft weer of de
gebruikscontext voornamelijk subjectiefof objectiefwas.

Uit de tabel is overigens af te leiden dat ook het connectief `want' volgens de explora-
tieve beoordeling mindervaak voorkwam in een subjectieve context dan verwacht; wel
kwam het connectief naarverhoudingvakervoor in een subjectieve context dan enige
andere onderzochte markering.
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Tahel 4.8 Frequenties uan uormkenmerken, perspectiefen samenhang in S categorieën achterwaarts geordende fiagmenten
in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE

MARKERING VAN
ACHTERWAARTSE VOLGORDE

VORMKENMERKEN Si ~ S2
VERTELSTIJL

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

MENTAAL ~ COMMUNICATIEf
ELEMENT

PERSPECTIEF Si ~ S2

NIEUWS

geen doordat nadat~ voltooid want
voordat verleden

(AZ) (AD) (ANV) (AVVT) (AW)
(n-82) (n-88) (n-82) (n-78) (n-88)

directevertelstijl 55 75
(vrije) (in)directe rede 26 13

(onbeslist~gemengd) (1) (0)

afwezig
aanwezig

73 83
9 5

afwezig 47 56

aanwezig 33 28

(onbeslist) (2) (4)

verleden 27 42

tegenwoordig 54 45

(toekomend) (1) (1)

60 61 37
14 17 46
(8) (0) (5)

78 76 70
4 2 18

61 56 41
18 19 43
(3) (3) (4)

68 68 7
13 10 77
(1) (0) (4)

49 75 60 47 65
33 13 22 31 23

afwezig
aanwezig

46 67 59 60 29
27 17 17 17 52
(9) (4) (6) (1) (7)

nul

schrijver ofander
(onbeslist)

(n-41) (n-44) ( n-41) (n-39) (n-44)

SAMENHANG TUSSEN Si EN Sz semantisch 22 36 35 34 6

TYPE COHERENTIE epistemisch 17 5 1 2 38
(onbeslist) ( 2) (3) (5) (3) (0)
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TEKSTTYPE

MARKERING VAN
ACHTERWAARTSE VOLGORi)1:

VORMKENMERKEN Si ~ S2
VERTELSTIJL

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

MENTAAL ~ COMMUNICATIEF
ELEMENT

PERSPECTIEF Si ~ S2

OPINIËREND

geen doordat nadat~ voltooid want
voordat verleden

(AZ) (AD) (ANV) (AVVT) (AW)
(n-82) (n-94) (n-78) (n-76) (n-86)

directe vertelstijl 55 88
(vrije) (in)directe rede 26 6

(onbeslist~gemengd) (1) (0)

afwezig
aanwezig

73 84
9 10

afwezig 47 57
aanwezig 33 37
(onbeslist) (2) (0)

verleden 27 36
tegenwoordig 54 51
(toekomend) (1) (7)

75 60 74
3 15 12

(0) (1) (0)

68 75 70
10 1 16

50 49 36
27 27 49
(1) (0) (1)

38 70 6
36 6 80
(4) (0) (0)

49 82 55 49 64
33 12 23 27 22

afwezig
aanwezig

46 59 57 54 30
27 28 15 22 52
(9) (7) (6) (0) (4)

nul
schrijver ofander
(onbeslist)

(n-41) (47) (n-39) (n-38) (n-43)
SAMENHANG TUSSEN Si EN S2 semantisch 22 36 32 28 8

TYPE COHERENTIE epistemisch 17 8 4 6 35
(onbeslist) (2) (3) (3) (4) (0)
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4.4 Achterwaartse volgorde, markering en sprekerbetrokkenheid

Deze paragraaf presenteert de resultaten van de toetsing van de hypothese dat AZ-
fragmenten meer elementen van sprekerbetrokkenheid bevatten dan AM-fragmenten.
Daarbij zijn de geanalyseerde kenmerken van de AZ-fragmenten vergeleken met de
kenmerken van de aparte categorieën AM-fragmenten. Op die wijze is de hypothese dus

vier keer getoetst.
Zoals besproken in paragraaf 4.2, bestonden erverschillen in de aanwezigheid van

uitingen van sprekerbetrokkenheid in de onderzochte nieuws- versus opiniërende
tekstfragmenten: met uitzonderingvan de vertelstijl bevatten opiniërende tekstfrag-
menten vaker uitingen van sprekerbetrokkenheid dan nieuwsteksten. Het was daarom te
verwachten dat er interactie zou bestaan tussen markeringvan volgorde, sprekerbetrok-
kenheid en teksttype. In hoeverre inderdaad sprake was van interactie met teksttype, is
onderzocht met behulp van loglineaire analyses.

PROCEDURE. Per individueel kenmerkvan sprekerbetrokkenheid en per individuele
markeringvan volgorde is nagegaan ofsprake was van een drieweginteractie tussen de
markeringvan volgorde, het betreffende kenmerk en teksttype. Wanneer dat het geval
was, is voor elk van de twee teksttypen apart onderzocht wat de relatie was tussen de
volgordemarkeringen het betreffende kenmerk. Wanneergeen drieweginteractie werd
geconstateerd, is gesommeerd over de celfrequenties van het onderzochte kenmerk
in de twee teksttypen. Deze frequenties zijn vervolgens gebruikt om te toetsen of er
samenhang bestond tussen de betreffende volgordemarkering en het onderzochte
kenmerkvan sprekerbetrokkenheid.

4.4.I Sprekerbetrokkenheid in AZ- en AD-fragmenten

Er was geen driewegi nteractie tussen markering van volgorde, vertelstij I en teksttype

(xz(1) - 1.1 1, p-.29). Erwas wel een relatie tussen markeringvan volgorde en vertel-
stijl: in AZ-fragmenten werden relatief ineer segmenten gepresenteerd in de (vrije)
(in)directe rede dan in AD-fragmenten (xz(1) - 19.74, p ~.001).

Erwas geen drieweginteractie tussen markering van volgorde, aanwezigheid van
modaal element en teksttype (respectievelijk (x2(1) -.03, p-.88), noch was er een

relatie tussen markeringvan volgorde en aanwezigheid van modaal element (xz(1) -

3.39, p - .07).
Een drieweginteractie trad wel op tussen markering van volgorde, aanwezigheid

van evaluatief element en teksttype (x2(1) - 3.92, p ~.05). Het aantal AZ-segmenten
met een evaluatief element was in opiniërende tekst relatief hoger dan het aantal AD-
segmenten (xz(1) - 1 5.71, p ~.001); het aantal AZ- segmenten met een evaluatief



127

element was in nieuwstekst naar verhouding niet hoger dan in AD-segmenten (xz(1) -
1.10, p - .29).

Erwas geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, tijdvorm en teksttype
(x2(1) -.08, p-.77). Wel bestond samenhangtussen markeringvan volgorde en tijd-
vorm: AZ-segmenten bevatten naarverhoudingvakereen werkwoord in de tegenwoor-
dige tijd dan AD-segmenten (x2(1) - 10.23, p ~.005).

Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, aanwezigheid van
een mentaal~communicatiefelement en teksttype (x2(1) - 2.48. p-.16). Wel kwamen
in AZ-segmenten relatiefvaker mentale~communicatieve elementen voor dan in AD-
segmenten (xz(1) - 13.05, p ~ .001).

Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, perspectief en
teksttype (xZ(1) -.62, p-.43). Wel was sprake van een relatie tussen markering en
perspectief: de segmenten in AZ-segmenten hadden procentueel vakereen lezing
vanuit schrijver- ofander-perspectief dan segmenten in AD-segmenten (Xz(1) - 19.55,
p ~ .001).

Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, type coherentie en
teksttype (xz(1) - 2.55, p-.1 1). Wel was de coherentierelatie tussen segmenten in AZ-
fragmenten vakerepistemisch van aard dan tussen segmenten in AD-fragmenten (yz(1)
- 40.88, p ~ .001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten relatief vaker elementen van sprekerbetrokkenheid
bevatten dan AD-fragmenten. Ditgeldtvooralle onderzochte kenmerken van spreker-
betrokkenheid met uitzonderingvan de modale elementen. De resultaten waren over
hetalgemeen niet perteksttypeverschillend. Alleen de relatie tussen markeringvan
volgorde en aanwezigheid van evaluatief element was sterker in opiniërende tekst dan in
nieuwstekst. Daarmee bevestigen de resultaten de hypothese.

4.4-2 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en ANV-fragmenten

Er trad een drieweginteractie op tussen volgordemarkering, vertelstij) en teksttype
(x~(1) - 5.05, p ~.05). In opiniërende tekst waren AZ-segmenten relatiefvaker gepre-
senteerd in (vrije) (in)directe rede dan ANV-segmenten (x2(1) - 1 5.47, p ~.001); dit
verschil was niet significant in nieuwstekst (x2(1) - 2.94, p-.09).

Er was geen drieweginteractie tussen markering van volgorde, aanwezigheid van
modaal element en teksttype, noch een relatie tussen markeringvan volgorde en
aanwezigheid van modaal element (respectievelijk (xz(1) -.41, p-.52 en (XZ(1) - 2.61,
p-.11).

Er was geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, aanwezigheid van
evaluatief element en teksttype (xz (1) - 1.23, p-.26). Wel was er een relatie tussen
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markering en de aanwezigheid van een evaluatief element: AZ-segmenten bevatten

vaker een evaluatief element dan ANV-segmenten (x2(1) - 23.58, p ~.001).

Er deed zich wel een drieweginteractie voortussen markeringvan volgorde,tijdvorm

en teksttype (x2(1) - 4.81, p ~.05). AZ-segmenten waren vakerdan ANV-segmenten

in de tegenwoordige tijd gesteld, en dit verschil was in nieuwstekst nog sterker dan in

opiniërende tekst (voor nieuwstekst x2(1) - 42.06, p ~.001; voor opiniërende tekst

xz(1) - 12.08, p ~ .001).
Een drieweginteractie deed zich ook voor tussen markering, aanwezigheid van een

mentaal~communicatief element en teksttype (x2(1) - 5.65, p ~.05). Toch werd op

zichzelf noch in nieuwstekst noch in opiniërende tekst een significante relatie vastge-

steld tussen markeringvan volgorde en de aanwezigheid van een mentaal~communi-

catief element (voor nieuwstekstxz(1) - 3.31, p-.07; voor opiniërende tekst (x2(1) -

2.41,p-.12).
Er bestond ook een drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, perspectief en

teksttype (x2(1) - 4.51, p ~.05). AZ-segmenten werden naar verhoudingvakergepre-

senteerd vanuit schrijver- ofander-perspectief dan ANV-segmenten, maar dit verschil

was sterker in opiniërende tekst dan in nieuwstekst (voor nieuwstekst x2(1) - 3.82, p-

.05; voor opiniërende tekst x2(1) - 26.09, p ~.001).

Er werd geen drieweginteractie vastgesteld tussen markering van volgorde, type

coherentie en teksttype (x2(1) -.06, p-.81). Er was wel sprake van een significante

relatie tussen markering van volgorde en type coherentie: de samenhang was in AZ-frag-

menten vaker epistemisch van aard dan in ANV-fragmenten (xz(1) - 62.07, p ~.001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten naarverhoudingvakerelementen van sprekerbe-

trokkenheid bevatten dan ANV-fragmenten, met uitzonderingvan modale en mentale~

communicatieve elementen. In enkele gevallen speelde hetteksttype een rol. AZ-

segmenten waren alleen in opiniërende tekst relatiefvaker in de (vrije) (in)directe rede

gepresenteerd dan ANV-segmenten. En voor zover relatief ineerAZ-segmenten dan

ANV-segmenten een lezing hadden vanuit schrijver- of ander-perspectief, was dit verschil

in opiniërende tekst sterker dan in nieuwstekst. De resultaten bevestigen de hypothese.

4-4-3 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en AWT-fragmenten

Er was geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, vertelstijl en teksttype,

noch een relatie tussen markeringen vertelstijl (xz(1) -.27, p-.64 en x2(1) - 2.49, p-

.12).
Erwas evenmin een drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, de aanwezig-

heid van modale elementen en teksttype (XZ(1) -.96, p-.33). Wel was er een relatie
tussen markering en aanwezigheid van modale elementen: AZ-segmenten bevatten rela-
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tiefvaker modale elementen dan AVVT-segmenten (xz(1) - 18.42, p ~.001.

Ertrad geen drieweginteractie op tussen markeringvan volgorde,de aanwezig-

heid van evaluatieve elementen en teksttype (Xz(1) - 1.91, p-.17). Een relatie was

er wel tussen markeringvan volgorde en de aanwezigheid van evaluatieve elementen:

AZ-segmenten bevatten naarverhoudingvakerevaluatieveelementen dan AVVT-

segmenten (x2(1) - 20.31, p ~.001).

Ook trad geen drieweginteractie op tussen markeringvan volgorde, tijdvorm en

teksttype (xz(1) - 2.75, p-.10). Er bestond wel samenhangtussen markeringvan volg-

orde en de tijdvorm. AZ-segmenten hadden vaker een werkwoord in de tegenwoordige

tijd dan AVVT-segmenten (x2(1) - 1 37.70, p ~.001).5
Er was geen drieweginteractie tussen markering van volgorde, de aanwezigheid van

mentale~communicatieve elementen en teksttype, noch een relatie tussen markering
en de aanwezigheid van mentale~communicatieve elementen (respectievelijkxz(1) -
3.22,p-.07enxz(1)-2.38,p-.12).

Er was geen d riewegi nteractie tussen markeri ng van volgorde, perspectief en tekst-

type (xZ(1) - 1.67, p-.20 ). Wel was er een relatie tussen markering en perspectief:

AZ-segmenten haddenvakereen lezingvanuitschrijver-ofander-perspectiefdan AVVT-

segmenten (x2(1) - 19.89, p ~.001).
Ook tussen markering, type coherentie en teksttype werd geen drieweginteractie

gevonden (xz(1) -.23, p-.63).Tussen markeringen type coherentie bestond de

volgende relatie: in AZ-fragmenten bestaat vakereen epistemische relatie dan in AVVT-

fragmenten (xz(1) - 48.48, p ~ .001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten relatief vaker elementen van sprekerbetrokkenheid
bevatten dan AVVT-fragmenten. Een uitzondering daarop zijn de gehanteerde vertelstijl
en aanwezigheid van mentale~communicatieve elementen. Het teksttype speelde in de
gevonden resultaten geen rol. De resultaten bevestigen de hypothese.

4.4.4 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en AW-fragmenten

Er trad een drieweginteractie op tussen markering, vertelstijl en teksttype (x2(1) -

12.70, p ~.001). In nieuwstekstwerden AW-segmenten vakergepresenteerd in (vrije)

(in)directe rede dan AZ-segmenten (x2(1) - 9.98, p ~.005). In opiniërende tekst was die

relatie omgekeerd: AZ-segmenten werden vakergepresenteerd vanuit (vrije) (in)directe

rede dan AW-segmenten (x2(1) - 3.98, p ~.05).
Ertrad geen drieweginteractie op tussen markering, de aanwezigheid van modale

elementen en teksttype, noch een relatie tussen markering en modale elementen

5 Dit verschil moet worden verklaard uit de wijze waarop het onderzoeksmateriaal is samengesteld: vanzelfsprekend
bevatten alle tweede segmenten in AVVT-segmenten een werkwoord in de voltooid verleden tijd.
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(respectievelijk (x2(1) - 1.35, p-.25 en Xz(1) - 1.56, p-.21 ).
Er werd wel een drieweginteractie gevonden tussen markering, de aanwezigheid van

evaluatieve elementen en teksttype (Xz(1) - 3.98, p ~.05), maar in geen van de twee
teksttypen zelfwas sprake van een significante relatie tussen markering en aanwezigheid
van evaluatieve elementen (voor nieuwstekst xz(1) - 1.63, p-.20 en voor opiniërende
tekstXz (1) - 2.36, p-.1 2). Wel lagen de verhoudingen tussen aan- en afwezigheid van

evaluatieve elementen en markering van volgorde in de twee teksttypen precies omge-

keerd: in nieuwstekst bevatten AW-segmenten relatief vakerevaluatieve elementen dan

AZ-segmenten, terwijl in opiniërende tekst AZ-segmenten relatief vaker evaluatieve

elementen bevatten.
Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, tijdvorm en tekst-

type (x2(1) -.31, p-.58). Wel was sprake van een relatie tussen markeringvan volgorde
en tijdvorm, waarbij de AW-segmenten de AZ-segmenten overtroffen in het gebruik van
de tegenwoord ige tijd (xz(1) - 25.38, p ~.001).

Een drieweginteractie was opnieuw aanwezigtussen markering, aanwezigheid van

mentale~communicatieve elementen en teksttype (xz(1) - 4.27, p ~.05). In nieuw-

stekst bevatten AZ-segmenten meer mentale~communicatieve elementen dan AW-

segmenten (xz(1) - 3.82, p ~.05); een significant verschil deed zich niet voor in opinië-

rende tekst (xz(1) - 1.05, p -.31).
Een drieweginteractie bestond eveneens tussen markering, perspectief en teksttype

(xz(1) - 5.07, p ~.05). In nieuwstekst hadden de AW-segmenten vaker een lezingvanuit

schrijver- ofander-perspectief dan AZ-segmenten (x2(1) - 1 1.38, p-.001); een signifi-

cant verschil deed zich niet voor in opiniërende tekst (x2(1) -.05, p-.82).
Een drieweginteractie deed zich opnieuw voor tussen markering, type coherentie en

teksttype (xz(1) - 7.63, p ~.O1). In nieuwstekst was de coherentie tussen de segmenten
in AW-fragmenten vakerepistemisch van aard dan in AZ-fragmenten (x2(1) - 16.92, p ~

.001); een significant verschil deed zich niet voor in opiniërende tekst (x2(1) -.01,

p - .94).

De conclusie is dat er in het algemeen grote overeenkomst bestond tussen de AZ-frag-

menten en AW-fragmenten in de mate van aanwezigheid van elementen van spreker-

betrokkenheid. Het teksttype speelde een belangrijke rol in de vastgestelde overeen-

komsten en verschillen tussen de typen fragmenten. In nieuwstekst kwam een aantal

elementen van sprekerbetrokkenheid vaker voor in AW-fragmenten dan in AZ-frag-

menten (vertelstijl, evaluatieve elementen, perspectief,type coherentie). En in opinië-

rende tekst kwamen enkele elementen van sprekerbetrokkenheid vaker voor in AZ-frag-

menten dan in AW-fragmenten (vertelstijl en evaluatieve elementen), terwijl andere

elementen ongeveer even vaak voorkwamen in de AZ- en AW-fragmenten (modale

elementen, perspectief, type coherentie). De resultaten bevestigen de hypothese niet.
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4-4. S Samenvatting

In de paragrafen 4.4.1 - 4.4.4 is gerapporteerd in welke mate achterwaarts geordende
fragmenten zondervolgordemarkering meer elementen van sprekerbetrokkenheid
bevatten dan vier categorieën achterwaarts geordende fragmenten met volgordemar-
kering. Op die wijze is de hoofdhypothese vier keer onderzocht. Tabel 4.10 geeft per
markering en per onderzocht kenmerk van sprekerbetrokkenheid nog eens aan of de
hypothese doordeanalyseresultaten werd bevestigd.

Tabe14.10 Ouerzicht beuestiging hypothese per markering uan achterwaartseuolgorde en peronderzocht

element uan sprekerbetrokkenheid

MARKERING doordat nadat~ voltooid want
voordat verleden tijd

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL ja ja nee ja, in opiniërende

tekst
MODALITEIT nee nee ja nee

EVALUATIEF ELEMENT ja, in opiniërende ja ja nee
tekst

TIJDVORM ja ja ja nee

MENTAAL ~
COMMUNICATIEFELEMENT ja nee nee ja,in

nieuwstekst
PERSPECTIEF ja ja ja nee

TYPE COHERENTIE ja ja ja nee

Getoetste hypothese: AZ-fragmenten bevatten meerelementen van sprekerbetrokkenheid dan
AM-fragmenten

De algemene conclusie is dat achterwaarts geordende fragmenten zonder volgorde-
markering relatiefvakervormkenmerken hebben die uitinggeven aan sprekerbetrokken-
heid, naarverhoudingvakereen subjectieve lezing hebben en relatiefvakerepistemisch
samenhangen dan de achterwaarts geordende fragmenten met de volgordemarkeringen
`doordat', `nadat'~'voordat' ofde voltooid verleden tijd. De AZ-fragmenten bevatten over
het geheel genomen niet meer uitingen van sprekerbetrokkenheid dan de achterwaarts
geordende fragmenten met het connectief `want'.
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4.5 Kenmerken van voorwaarts geordende fragmenten

Paragraaf 4.5.1 tot en met 4.5.4 brengen op exploratieve wijze de kenmerken in kaart

van de onderzochte fragmenten in voorwaartse volgorde: 1. fragmenten zonder volgor-

demarkering; 2. fragmenten met het causale connectief `doordat' in het eerste segment;

3. fragmenten met het temporele connectief `nadat' in het eerste segment of`voordat'

in het tweede segment; 4. fragmenten met het verbindingswoord `dus' of `daarom' in het
tweede segment.

Voor de toetsing van de onderzoekshypothese zijn, net als bij achterwaartse orde-
ning, de fragmenten met de connectieven `nadat' of `voordat' beschouwd als één cate-
gorie. Ook de fragmenten met de verbindingswoorden `dus' of `daarom' zijn beschouwd
als één categorie. Maarvoor een compleet beeld worden de `nadat'-, `voordat'-, `dus'- en
`daarom'-fragmenten hierapart in kaartgebracht.

4-5-I Fragmenten in voorwaartse volgorde zonder markering

Tabel 4.1 1 geeft een overzicht van de onderzochte fragmenten in voorwaartse volgorde
zonder markering (VZ).

KENMERKEN VZ IN NIEUWSTEKST. Er bestonden weinigverschillen tussen de
segmenten. Een derde ervan was gepresenteerd in de (vrije) ( in)directe rede of in een

mix van stijlen. Modale elementen kwamen zelden voor. In een derde van de segmenten
werd een evaluatief~contrastief element aangetroffen. Ongeveer de helft van de
segmenten bevatte een werkwoord in de onvoltooid verleden tijd, tegenover iets meer
dan een kwart segmenten met een werkwoord in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een
kwart van de segmenten bevatte een mentaal~communicatief element. Eveneens een
kwart van de onderzochte segmenten had een lezing vanuit schrijver- ofander-perspec-
tief (waarbij schrijverperspectief maar een tiende van het totaal uitmaakte). De cohe-
rentie in de fragmenten was in veruit de meeste fragmenten semantisch van aard; de
meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.

KENMERKEN VZ IN OPIN IËRENDE TEKST. Ook in opiniërende tekst bestonden weinig

verschillen tussen de kenmerken van de eerste en tweede segmenten. De segmenten

waren voornamelijk in directe vertelstijl gepresenteerd. Modale elementen waren

zeldzaam. In slechts een vijfde van de eerste segmenten en in eenderde van de tweede

segmenten was een evaluatief element aanwezig. Vrijwel alle segmenten waren gesteld

in de onvoltooid verleden tijd. In eenderde van de segmenten was een mentaal~commu-

nicatief element aanwezig. Ongeveer een kwart van de eerste segmenten en een vijfde

van de tweede segmenten had een lezing vanuit schrijver- ofander-perspectief.
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Tabel 4.1 1 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in uoorwaarts geordende fragmenten
zonder markering in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-39) Opiniërend (n-29)

SEGMENT S1 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 28 25 23 26

directe rede 7 8 0 0
indirecte rede 3 1 3 1
vrije indirecte rede 0 4 3 2
gemengd 1 1 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 39 35 27 28

epistemisch 0 1 0 1

deontisch 0 3 2 0

afwezig 26 25 22 18

aanwezig 13 14 6 11

onbeslist 0 0 1 0

onvoltooid verleden 18 24 24 26

voltooid verleden 1 0 2 0

onvoltooid tegenwoordig 12 12 1 2

voltooid tegenwoordig 8 3 2 1

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 29 29 21 19
ELEMENT mentaal element 1 6 7 5

communicatiefelement 9 4 1 5

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ Sz

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 30 26 22 23

schrijver 0 2 1 3

ander 8 10 6 3

onbeslist 1 1 0 0

semantisch 31 26
epistemisch 6 3

onbeslist 2 0

evidence~justify 4 2

background 2 1

votitional cause 4 4

non-volitional cause 5 2

temporal sequence 19 17

elaboration~circumstance 2 2

summary~evaluation 2 1

contrast 1 0
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De coherentie in de fragmenten was vrijwel altijd semantisch van aard; de meest toege-
kende RST-relatie was `temporal sequence'.

Voorbeelden van VZ-fragmenten uit het onderzoeksmateriaal zijn (13) en (14).

(13) (S 1) De moeder meldde zich vrijdag bij de politie in Amsterdam. (S2) Op aanwij-
zingvan devrouwtrofde politie in Zwolle hetstoffelijkoverschotvan het knaapje
aan in een bosperceel. [deVolkskrant,l 1 maart 1997]

Teksttype: nieuwstekst
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
verleden tijd, communicatief element (`zich melden'), nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
Type coherentie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

(14) (S 1) Een van de twee mannen toog met zijn zus naar Amerika, (S2) woonde daar
de bevalling bij [en verzweeg dat het kind bij een homopaar terecht zou komen.]
[deVolkskrant, 1 juli 1997]
Teksttype: opinie

S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
Type coherentie: semantisch

RST-relatie: temporal sequence

4.5.2 `Doordat'- fragmenten in voorwaartse volgorde

Tabel 4.1 2 geeft het overzicht van de kenmerken van de onderzochte fragmenten in
voorwaartse volgorde met de volgordemarkering`doordat' (VD) in nieuwstekst en opini-
erende tekst.

KENMERKEN VD IN NIEUWSTEKST.Tussen de eerste en tweede segmenten bestonden
weinigverschillen. Ze waren bijna steeds gepresenteerd in directe vertelstijl. Modale
elementen waren in de meeste gevallen afwezig. Ook evaluatieve elementen waren in de

eerste segmenten meestal afwezig; in een kwart van de tweede segmenten was wel een

evaluatief element aanwezig. Ongeveer de helft van de segmenten bevatte een werk-

woord in de onvoltooid tegenwoordige tijd, gevolgd door iets meer dan een
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Tabel 4.12 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in uoorwaarts geordende doordat"-
fragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-41) Opiniërend (n-43)

SEGMENT S1 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 37 35 42 40

directe rede 2 2 0 0
indirecte rede 2 3 0 0
vrije indirecte rede 0 0 1 2
gemengd 0 0 0 1
onbeslist 0 1 0 0

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 38 37 40 37

epistemisch 0 3 0 3

deontisch 3 1 3 3

afwezig 33 28 32 27

aanwezig 5 1 1 1 1 16

onbeslist 3 2 0 0

onvoltooid verleden 13 1 1 9 12

voltooid verleden 1 1 0 0

onvoltooid tegenwoordig 20 23 30 25

voltooid tegenwoordig 6 6 3 5

onvoltooid toekomend 1 0 1 1

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 40 37 37 37

ELEMENT mentaalelement 0 4 5 5
communicatiefelement 1 0 1 1

PERSPECTIEF

SAMENHANG St ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 39 32 38 23

schrijver 0 4 3 16

ander 2 4 1 3

onbeslist 0 1 1 1

semantisch 33 25

epistemisch 5 17

onbeslist 3 1

evidence~justify 4 14

background 3 0

volitional cause 4 8

non-volitional cause 27 18

summary~evaluation 0 1

contrast 0 1

onbeslist 3 1
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kwart van de segmenten met een werkwoord in de onvoltooid verleden tijd. Mentale~
communicatieve elementen kwamen bijna niet voor. Aan de segmenten werd in de
meeste gevallen een lezinggegeven vanuit nul-perspectief; voorzovereen lezingvanuit
schrijver- ofander-perspectief werd toegekend, gebeurde dat voornamelij k voor het
tweede segment. De relatie tussen de segmenten was bijna steeds semantisch van aard;
de meest toegekende RST-relatie was `non-volitional cause'.

KENMERKEN VD IN OPINIETEKST. Ook in opiniërende tekst werden weinigverschillen
gevonden tussen de eerste en tweede segmenten. De segmenten waren voornamelijk
gepresenteerd in de directe vertelstijl. Ze bevatten zelden een modaal element. In een
kwart van de eerste segmenten en een derde van de tweede segmenten werd een evalu-
atief element gevonden. Ongeveer driekwart van de segmenten bevatte een werkwoord
in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een mentaal~communicatiefelement was in de
meeste segmenten afwezig. Het eerste segment kreeg bijna steeds een lezingvanuit
nul-perspectief. Van de tweede segmenten had bijna de helft een lezingvanuit schrijver-
of ander-perspectief, in de meeste gevallen schrijverperspectief De coherentie in de
VD-fragmenten was in de meeste gevallen semantisch van aard; aan een derde van de
fragmenten was een epistemische relatie toegekend. De meest toegekende RST-relatie
was `non-volitional cause', gevolgd door `evidence~justify'.

Voorbeelden van VD-fragmenten uit het onderzoekscorpus zijn (15) en (16).

(1 5) (S1) Doordat zij in de luwte van een elektriciteitscentrale staan, (S2) vangen zij
weinigwind. [deVolkskrant, 1 1 januari 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: di recte vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief~contrastief element,
onvoltooid tegenwoordige tijd,geen mentaal~communicatiefelement, nul-
perspectief
Type coherentie: semantisch
RST-relatie: non-volitional cause

(16) (S 1) Doordat het Engels op veel plaatsen beter klinkt dan het Nederlands, (S2)
zou men kunnen veronderstellen dat het Engels er het eerst was. [de Volkskrant,
24januari 1997J
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatief element (`beter'), onvol-
tooid tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief element, schrijver-
perspectief
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S2: directe vertelstijl, modaal element ( `zou kunnen'),geen evaluatief element,
onvoltooid verleden tijd, mentaal~communicatief element (`veronderstellen'),
schrijver-perspectief
Type coherentie: epistem isch
RST-relatie: evidence~justify

4.5.3 `Nadat'- en `voordat'- fragmenten in voorwaartse volgorde

De tabellen 4.13 (p.138) en 4.14 (p.139) geven het overzicht van de kenmerken van frag-
menten waarin de connectieven `nadat' en `voordat' zijn gebruikt als markering van voor-
waartse volgorde. De afkorting VN verwijst naar de voorwaarts geordende `nadat'-frag-
menten en de afkorting W verwijst naar de voorwaarts geordende `voordat'-fragmenten.

KENMERKEN VN-FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST. Er bestonden weinigverschillen
tussen de eerste en tweede segmenten. De segmenten werden bijna steeds gepresen-
teerd in de directe vertelstijl. Modale elementen waren in de meeste segmenten afwezig,
evenals evaluatieve elementen.Twee derde van de eerste segmenten was in de voltooid
verleden tijd gesteld en bijna alle tweede segmenten in de onvoltooid verleden tijd.
Mentale~communicatieve elementen kwamen bijna niet voor. De segmenten kregen
bijna steeds een lezing vanuit nul-perspectief. De coherentie in de fragmenten was
steeds semantisch van aard; de meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.

KENMERKEN VN-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDE TEKST. De eerste en tweede
segmenten verschilden op enkele punten van elkaar. Bijna alle segmenten waren
gepresenteerd in directe vertelstijl. Modale elementen kwamen bijna nietvoor. In niet
meer dan een vijfde van de eerste segmenten, maar in meer dan de helft van de tweede
segmenten kwam een evaluatief element voor. De helft van de eerste segmenten en
bijna driekwart van de tweede segmenten had het hoofdwerkwoord in de onvoltooid
verleden tijd. Een mentaal~communicatiefelementwasaanwezigin een kwartvan
de eerste segmenten en in een derde van de tweede segmenten. De twee segmenten
kregen voornamelijkeen lezingvanuit nul-perspectief. De coherentie in de fragmenten
was bijna steeds semantisch van aard; de meest toegekende RST-relatie was `temporal
sequence'.

KENMERKEN VV-FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST.Tussen de eerste en tweede
segmenten bestonden weinigverschillen. Bijna de helft van de segmenten wasgepre-
senteerd in de (in)directe rede. De segmenten bevatten nauwelijks modale ofevalua-
tieve elementen. De helft van de segmenten was gesteld in de onvoltooid tegenwoordige
tijd. Mentale~communicatieve elementen waren vrijwel geheel afwezig. Wel had ruim
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Tabel 4.13 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en S2 in uoorwaarts geordende'nadat'-
fragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-25) Opiniërend (n-20)

SEGMENT S1 S2 51 52

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 22 23 20 19

directe rede 0 0 0 0
indirecte rede 3 1 0 0
vrije indirecte rede 0 1 0 1

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 25 22 20 19

epistemisch 0 1 0 1

deontisch 0 2 0 0

afwezig 21 19 16 8

aanwezig 3 3 4 11

onbeslist 1 3 0 1

onvoltooid verleden 8 24 10 14

voltooid verleden 17 0 3 0

onvoltooid tegenwoordig 0 0 1 3

voltooid tegenwoordig 0 1 5 3

onvoltooid toekomend 0 0 1 0

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 24 21 15 13
ELEMENT mentaal element 0 3 3 3

communicatief element 1 1 2 4

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ Sz

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 22 21 20 15
schrijver 0 1 0 3

ander 3 2 0 1

onbeslist 0 1 0 0

semantisch 25 1 7
epistemisch 0 1
onbeslist 0 2

background 4 1
volitional cause 1 1
temporal sequence 15 9
elaboration~circumstance 2 2
purpose ~ condition 0 1
contrast 1 3
onbeslist 0 3



139

Tabel4.14 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhanguoor5l en S2 in uoonuaartsgeordende "uoordat'-
fragmenten in nieur.us- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-15) Opiniërend (n-20)

SEGMENT S1 S2 S1 52

VORMKENMERKEN

VERTELSTIJL directevertelstijl 8 8 18 18
directe rede 1 1 2 0
indirecte rede 6 6 0 2

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 1 1 13 10 17
epistemisch 4 2 6 2
deontisch 0 0 4 1

afwezig 8 13 7 9
aanwezig 1 0 10 10
onbeslist 6 2 3 1

onvoltooid verleden 3 5 3 3
voltooid verleden 1 1 0 1
onvoltooid tegenwoordig 7 7 14 13
voltooid tegenwoordig 2 2 1 0
onvoltooid toekomend 2 0 2 3

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 14 15 14 13
ELEMENT mentaal element 0 0 5 3

communicatiefelement 1 0 1 4

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 5 6 6 5
schrijver 3 2 12 12
ander 7 7 2 2

onbeslist 0 0 0 1

semantisch 13 12
epistemisch 0 5
onbeslist 2 3

evidence~justify 0 4
temporal sequence 1 2 7
elaboration~circumstance 0 2
summary~evaluation 0 1
purpose ~condition 1 4
contrast 1 0
onbeslist 1 2



140

de helft van de segmenten een lezingvanuit schrijver- ofander-perspectief, in de meeste
gevallen ander-perspectief. De coherentie in de fragmenten was bijna steeds semantisch
van aard; de meest toegekende RST-relatie was `temporal sequence'.

KENMERKEN VV-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDETEKST. Metuitzonderingvan de
aanwezigheid van modale elementen verschilden de eerste en tweede segmenten

nauwelijks van elkaar. De segmenten werden vooral gepresenteerd in de directe vertel-
stijl. Een modaal element was aanwezig in de helft van de eerste segmenten, en in minder

dan eenzevende van de tweede segmenten. Een evaluatief element kwam voor in de

helft van de segmenten. Bijna driekwart van de segmenten bevatte een werkwoord in
de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een mentaal~communicatief element was aanwezig
in ongeveer een derde van de segmenten. Ruim twee derde van de segmenten had
een lezingvanuit schrijver- ofander-perspectief, in de meeste gevallen schrijverper-
spectief. Een kwartvan de fragmenten vertoonde epistemische samenhang; de meest
toegekende RST-relatie was `temporal sequence', gevolgd door`evidence~justify' en

`pu rpose~co ndition'.

Voorbeelden van VN- en W-fragmenten uit het onderzoekscorpus zijn (17) -(20).

(17) (S 1) Nadat hetTegeltoko-team van Van Poppel de boel weer bijeenbracht, (S2)

volgden deontsnappingen elkaarsnel op. [deVolkskrant, 17 maart 1997]

Teksttype: nieuws
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief~contrastief element,
onvoltooid verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
Type coherentie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

(18) (S1)Nadattegenheteindevanhetjaardelaatstedienstplichtigehetlichtzal
uitdoen, (S2) heft de VerenigingVan Dienstplichtige Militairen (WDM) zich-

zelf op wegens gebrek aan dienstplichtige leden [en neemt de Stichting Erfgoed

WDM de taken overdie blijven liggen.] [deVolkskrant,l9 januari 1996]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, toeko-
mende tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, tegenwoor-
dige tijdb, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief;
Type coherentie: semantisch

RST-relatie: temporal sequence.
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(19) (S 1) Het cocàineschip, de Fogo Isle, heeft twee weken bij de Cura~aose Droogdok

Maatschappij gelegen (S2) voordat hetde reis naar Nederland maakte. [deVolks-

krant, 10 mei 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief element, voltooid
tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
S2: directe vertelstijl, geen modaal element, geen evaluatief~contrastief element,
onvoltooid verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, nul-perspectief
Type coherentie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

(20) (S 1) Misschien moeten eerst hun partners of kinderen ernstigziekworden

voordat (S2) ze van gedachten wisselen over wat zorg nog meer is behalve kosten.

[de Volkskrant, l 7 mei 1997]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, modale elementen (`misschien moeten'), evaluatief
element (`ernstig'), onvoltooid tegenwoordige tijd,geen mentaal ~communica-
tiefelement, schrijver-perspectief
S2: directe vertelstij I, geen modaal element, geen evaluatief element, onvoltooid
tegenwoordige tijd, communicatief element (`van gedachten wisselen'), perspec-
tiefonbeslist
Type coherentie: semantisch
RST-relatie: temporal sequence

4-5-4 `Dus'- en `daarom'-fragmenten

De tabellen 4.1 5(p.142) en 4.16 (p.143) geven het overzicht van de kenmerken van
fragmenten met de connectieven `dus' en `daarom' als markeringvan voorwaartse volg-

orde (VDus en VDaarom). Het materiaal bevatte VDus-fragmenten uit zowel nieuws- als
opiniërende teksten VDaarom-fragmenten alleen uit nieuwstekst (voortoelichtingzie
hoofdstuk 3).

KENMERKEN VDUS - FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST. De segmenten verschilden
niet veel van elkaar. Ze waren in meerderheid gepresenteerd in (in)directe rede. Modale
elementen kwamen voor in ongeveer een kwart van de segmenten. De helft van de eerste
segmenten en een derde van de tweede segmenten bevatte een evaluatief element. De
segmenten bevatten in de meeste gevallen een werkwoord in de onvoltooid tegenwoor-

6 Het werkwoord in S2 van (20) is naar de vorm onvoltooid tegenwoordig en als zodanigdaarom geregistreerd in het
onderzoek. Door de constructie met S 1 krijgt het echter de betekenis van toekomende tijd.
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Tabel 4.15 Frequenties uan uormkenmerken, perspectiefen samenhang uoor S 1 en S2 in uoonuaarts geordende iius'-
fiagmenten in nieur.us- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-18) Opiniërend (n-38)

SEGMENT S1 S2 S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 4 5 34 34

directe rede 9 12 0 0
indirecte rede 2 0 3 1
vrije indirecte rede 0 0 0 2
onbeslist 3 1 1 1

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

afwezig 13 14 32 30
epistemisch 2 3 4 4
deontisch 3 1 2 4

afwezig 9 1 1 14 15
aanwezig 8 5 22 22
onbeslist 1 2 2 1

onvoltooid verleden 3 3 2 6

onvoltooid tegenwoordig 14 12 31 30

voltooid tegenwoordig 0 2 3 0

onvoltooid toekomend 1 1 2 2

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 18 16 30 27
ELEMENT mentaal element 0 2 7 10

communicatiefelement 0 0 1 1

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ Sz

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 9 6 19 8
schrijver 1 1 12 27
ander 5 9 4 2
onbeslist 3 2 3 1

semantisch 5 4

epistemisch 12 32

onbeslist 2 2

evidence~justify 10 32
background 0 1
volitional cause 4 1
non-volitional cause 0 1
elaboration ~ circumstance 1 0
summary~evaluation 4 2
onbeslist 0 1
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Tabel 4.16 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhang uoor S 1 en 52 in uoonuaarts geordende ííaarom'-
fragmentenin nieuiustekst

TEKSTTYPE Nieuws (n-15)

SEGMENT S1 S2

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL directevertelstijl 3 4

directe rede 2 3
indírecte rede 8 5
vrije indirecte rede 0 2
gemengd 1 0
onbeslist 1 1

MODAAL ELEMENT afwezig 13 10
epistemisch 1 1
deontisch 1 4

EVALUATIEF ELEMENT afwezig 8 12
aanwezig 7 2
onbeslist 0 1

TIJDVORM onvoltooid verleden 5 7
onvoltooid tegenwoordig 9 7
voltooid tegenwoordig 1 1

MENTAAL~COMMUNICATIEF afwezig 13 13
ELEMENT mentaal element 2 1

communicatiefelement 0 1

PERSPECTIEF

SAMENHANG Si ~ S2

TYPE COHERENTIE

RST-RELATIE

nul 3 5

schrijver 0 0

ander 9 9
onbeslist 3 1

semantisch 4
epistemisch 6
onbeslist 5

evidence~justify 6
volitional cause 9
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dige tijd. Een mentaal~communicatief element was bijna steeds afwezig in de twee
segmenten. Een derde van de eerste segmenten en de helft van de tweede segmenten
had een lezing vanuit schrijver- ofander-perspectief (in bijna alle gevallen ander-
perspectief). De coherentie in de fragmenten was bijna steeds epistemisch van aard; de
meest toegekende RST-relatie was `evidence~justify'.

KENMERKEN VDUS-FRAGMENTEN IN OPINIËRENDE TEKST. Erwaren nauwelijks
verschillen tussen de kenmerken van de eerste en tweede segmenten. De segmenten
werden vrijwel allemaal gepresenteerd in de directe vertelstijl. Modale elementen
kwamen bijna niet voor. In bijna twee derde van de segmenten was een evaluatief
element aanwezig. Vrijwel alle segmenten bevatten een werkwoord in de onvoltooid
tegenwoordige tijd. Een mentaal~communicatiefelement kwam voor in een vijfde van
de eerste segmenten en in een kwart van de tweede segmenten. lets minder dan de
helft en ruim twee derde van de tweede segmenten had een lezingvanuit schrijver- of
ander-perspectief (in de meeste gevallen schrijverperspectief). De coherentie in de
fragmenten was bijna steeds epistemisch van aard; in de meeste gevallen werd de RST-
relatie `evidence~justify'toegekend.

KENMERKEN VDAAROM-FRAGMENTEN IN NIEUWSTEKST. Deeersteentweede
segmenten verschilden op enkele punten van elkaar. Ze verschilden niet in vertelstijl:

twee derde van de segmenten werden gepresenteerd in (in)directe rede. Nauwelijks in
eerste segmenten, maar wel in een derde van de tweede segmenten kwam een modaal
element voor. In de helft van de eerste segmenten, maar nauwelijks in de tweede
segmenten was een evaluatief element aanwezig. Twee derde van de eerste segmenten
en de helft van de tweede segmenten bevatte een werkwoord in de onvoltooid tegen-
woordige tijd. De segmenten bevatten zelden een mentaal~communicatief element.
Twee derde van de segmenten had een lezing vanuit ander-perspectief. Een derde van de
toegekende coherentierelaties was semantisch van aard en een derde was epistemisch
van aard; een derde bleef onbeslist. De meest toegekende RST-relatie was `volitional
cause', gevolgd door `evidence~justify'.

Voorbeelden van VDus-fragmenten en Vdaarom-fragmenten uit het onderzoeksmate-
riaal zijn (21) - (23).

(21) "(S 1) De meerderheid in de wetgevende raad zal worden gedomineerd door de
rijken en de machtigen, en de pro-communisten, (S2) dus dit systeem is fraudu-
leus, ondemocratisch en slecht", [reageerde de oud-onafhankelijke afgevaardigde
Emily Lau.] [de Volkskrant, 18 augustus 1997]
Teksttype: nieuws
S 1: directe rede, epistemisch modaal element (`zal'), evaluatief element (`gedo-
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mineerd'), onvoltooid toekomende tijd, geen mentaal~communicatief element,
ander-perspectief
S2: directe rede, geen modaal element, evaluatieve elementen (`frauduleus',
`ondemocratisch' en `slecht'), onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal~
communicatief element, ander-perspectief

Type coherentie: epistemisch

RST-relatie: `evidence~justify'

(22) ["...] (S1) Hij deed dingen die niet mogen. (S2) Daarom moest ik hem wel

vervangen" [de Volkskrant, 16 oktober 1997]

Teksttype: nieuws
S 1: directe rede, deontisch modaal element (`mogen'), evaluatief element
(`dingen die niet mogen'), onvoltooid verleden tijd,geen mentaal~communica-
tiefelement, perspectiefonbeslist
S2: directe rede, deontisch modaal element (`moest'), geen evaluatief element,

onvoltooid verleden tijd, geen mentaal~communicatief element, ander-perspectief

Type coherentie: epistemisch

RST-relatie: `evidence~justify'

(23) (S 1) Individuele gevallen van corruptie voorkom je nooit. (S2) Je moet er dus voor

zorgen dat ontsporingen goed onderzocht kunnen worden. [deVolkskrant, 1 1

december 1997]
Teksttype: opinie
S 1: directe vertelstijl, geen modaal element, evaluatief element (`corruptie'),

onvoltooid tegenwoordige tijd, geen mentaal~communicatief element, schrijver-

perspectief
S2: directe vertelstijl, modaal element (`moet'), evaluatief element (`ontspo-

ringen', `goed'), onvoltooid tegenwoordige tijd, mentaal element (`onderzoeken'),

schrijverperspectief
Type coherentie: epistemisch
RST-relatie: `evidence~justify'

4-5.5 Samenvatting

Tabel 4.1 7(p.146) vat de gegevens samen van de tabellen 4.1 1 tot en met 4.16. Daarbij

zijn de gegevens van de `nadat'- en `voordat'-fragmenten samengevoegd, evenals de

gegevens van de `dus'- en daarom'-fragmenten in nieuwstekst. Omdat ook in de onder-

zochte voorwaarts geordende fragmenten betrekkelijk weinig verschillen bestonden

tussen de segmenten, is opnieuw per kenmerk gesommeerd over de celfrequenties van
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Tabel 4.17 Frequenties uan uormkenmerken, perspectief en samenhangin AZ fragmenten en 4 categorieën uoorwaarts
geordendefragmenten in nieuws- en opiniërende tekst

TEKSTTYPE

VOLGORDE

MARKERING VAN
VOLGORDE

directe vertelstijl 55 53
(vrije) (in)directe rede 26 23
(onbeslist~gemengd) (1) (2)

achter- voorwaarts
waarts

geen geen doordat nadat~ dus~
voordat daarom

(AZ) (VZ) (VD) (VNV) (VDD)
(n-82) (n-78) (n-82) (n-80) (n-66)

VORMKENMERKEN Si ~ 52
VERTELSTIJL

MOOAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

MENTAAL ~ COMMUNICATIEF
ELEMENT

PERSPECTIEF Si ~ S2

afwezig
aanwezig

73 74
9 4

afwezig 47 51

aanwezig 33 27

(onbeslist) (2) (0)

verleden 27 43

tegenwoordig 54 35

(toekomend) (1) (0)

NIEUWS

72 61 17
9 19 43
(1) (0) (7)

75 71 50
7 9 16

61 61 40
16 7 22
(5) (12) (4)

26 59 18
55 19 46
(1) (2) (2)

49 58 77 74 60
33 20 5 6 5

afwezig
aanwezig

46 56 71 54 23
27 20 10 25 34
(9) (2) (1) (1) (9)

nul
schrijver ofander
(onbeslist)

SAMENHANG TUSSEN Si EN S2 (n-41) (n-39) (n-41) (n-40) (n-33)
TYPE COHERENTIE semantisch 22 31 33 38 8

epistemisch 17 6 5 0 18

(onbeslist) (2) (2) (3) (2) (7)
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TEKSTTYPE

VOLGORDE

MARKERING VAN
VOLGORDE

VORMKENMERKEN Si ~ Sz
VERTELSTIJL

MODAAL ELEMENT

EVALUATIEF ELEMENT

TIJDVORM

MENTAAL ~ COMMUNICATIEF
ELEMENT

PERSPECTIEF Si ~ S2

OPINIËREND

voor- achterwaarts
waarts

geen geen doordat nadat~ dus
voordat

(AZ) (VZ) (VD) (VNV) (Vdus)
(n-84) (n-58) (n-86) (n-80) (n-76)

directevertelstijl 62 49
(vrije) (in)directe rede 22 9
(onbeslist~gemengd) (0) (0)

afwezig
aanwezig

69 55
15 3

afwezig 26 40
aanwezig 58 17
(onbeslist) (0) (1)

verleden 19 52

tegenwoordig 64 6
(toekomend) (1) (0)

82 75 68
3 5 6

(1) (0) (2)

77 66 62
9 14 12

59 40 29
27 35 44
(0) (5) (3)

21 34 8
63 40 64
(2) (6) (4)

68 40 74 55 57
16 18 12 25 17

afwezig
aanwezig

31 45 61 46 27
50 13 23 32 43
(3) (0) (2) (1) (4)

nul
schrijver ofander
(onbeslist)

SAMENHANG TUSSEN Si EN Sz (n-42) (n-29) (n-43) (n-40) (n-38)
TYPE COHERENTIE semantisch 7 26 25 29 4

epistemisch 32 3 17 6 31
(onbeslist) (3) (0) (1) (5) (2)
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de twee segmenten. Verderzijn alle kenmerken weergedichotomiseerd weergegeven,
waarbij de eerste categorie van elk kenmerk is te beschouwen als `niet uiting gevend aan
sprekerbetrokkenheid'; de tweede categorie als `wel uiting gevend aan sprekerbetrok-
kenheid'. Tussen haakjes zijn de categorieën en aantallen vermeld die als `missingvalue'
zijn beschouwd.

Voorwaarts geordende categorieën met verschillende markeringen bevatten net als de
achterwaarts geordende fragmenten in verschillende mate elementen van sprekerbe-
trokkenheid. Ook nu komt het beeld dat is geschetst van de geobserveerde sprekerbe-
trokkenheid in de verschillende categorieën fragmenten metvolgordemarkeringen in
het algemeen overeen met eerder geformuleerde verwachtingen over de aard van hun

standaard gebruikscontext (zie hoofdstuk 3). Tabel 4.18 biedt een overzicht van de

verwachte en de geobserveerde context, waarbij opnieuw benadrukt moet worden dat
de beoordeling van de geobserveerde context berust op een exploratieve, niet statistisch

getoetste indruk (zie voortoelichting paragraaf4.3.6).

Tabel 4.18 Venuachte en globaalgeobserueerdegebruikscontext uan 5 onderzochte markeringen uan uoorwaartse

uolgorde

MARKERING VERWACHTE GLOBAALGEOBSERVEERDE
VAN VOLGORDE GEBRUIKSCONTEXT GEBRUIKSCONTEXT

Doordat Objectief Objectief
(76o~ovan degeanalyseerde kenmerken)

Nadat ~Voordat Overwegend objectief Objectief
(760~o van de geanalyseerde kenmerken)

Dus ~ Daarom Overwegend subjectief Gemengd
(540~o van de geanalyseerde kenmerken objectief)

Geen markering Objectief Objectief
(770~o van de geanalyseerde kenmerken objectief)

4.6 Achterwaartse en voorwaartse ordening, markeringvan
volgorde en sprekerbetrokkenheid

Deze paragraaf presenteert de resultaten van de toetsing van de hypothese dat AZ-
fragmenten meer elementen van sprekerbetrokkenheid bevatten dan VZ en VM-frag-
menten. De hypothese is opnieuwvier keergetoetstdoorde kenmerken van de AZ-
fragmenten te vergelijken met de afzonderlijke categorieën fragmenten in voorwaartse
volgorde. Daarbij is eveneens rekeninggehouden met de mogelijkheid dat interactie
bestaat met teksttype. De gevolgde procedure is als besproken in paragraaf 4.4.
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4.6.i Sprekerbetrokkenheid in AZ- en VZ-fragmenten

Er was geen drieweginteractie tussen de (niet gemarkeerde) volgorde, vertelstijl en
teksttype (x2(1) - 1.42, p-.23). Evenmin was sprake van een relatie tussen volgorde en
vertelstijl (x2(1) -.94, p -.33).

Ook geen drieweginteractie trad op tussen volgorde, aanwezigheid van een modaal
element en teksttype (xz(1) -.38, p-.54). Wel was sprake van een relatie tussen volg-

orde en de aanwezigheid van een modaal element: in AZ-segmenten was vaker een
modaal element aanwezig dan in VZ-segmenten (xz(1) - 7.50, p ~.O1).

Een drieweginteractie trad op tussen volgorde, aanwezigheid van een evaluatief

element en (x2(1) - 7.79, p ~.01). In opiniërende tekst was in de AZ-segmenten vaker
een evaluatief element aanwezig dan in de VZ-segmenten (xz(1) - 20.98, p ~.001),

terwijl dit verschil niet optrad in nieuwstekst (xz(1) -.74, p-.39).
Ook trad een drieweginteractie op tussen volgorde, tijdvorm en teksttype (x2(1) -

10.39, p ~.001). AZ-segmenten bevatten vakerdan VZ-segmenten een werkwoord in

de tegenwoordige tijd, en ditverschil was in opiniërende tekst noggroterdan in nieuws-
tekst (voor nieuwstekst (Xz(1) - 8.01, p-.005; voor opiniërende tekst (xz(1) - 61.67, p
~ .001).

Een drieweginteractie was eveneens aanwezigtussen volgorde, de aanwezigheid van
een mentaal~communicatief element en teksttype (xz(1) - 6.36, p ~.05). In nieuw-
stekst bevatten AZ-segmenten vaker een mentaal~communicatief element dan VZ-
segmenten (x2(1) - 3.85, p-.05), en ditverschil deed zich nietvoor in opiniërende
tekst (xz(1) - 2.71, p -.10).

Een drieweginteractie trad ook op tussen volgorde, perspectief en teksttype (xz(1)
- 5.49, p ~.05). In opiniërende tekst hadden de AZ-segmenten vaker een lezingvanuit
schrijver- of ander-perspectief dan de VZ-segmenten (x2(1) - 21.08, p ~.001), en dit
verschil was niet aanwezig in nieuwstekst (xz(1) - 1.96, p-.16).

Een drieweginteractie trad tot slot op tussen volgorde, type coherentie en teksttype
(xz(1) - 6.62, p-.O1). De relatie tussen de segmenten was in de AZ-fragmenten vaker
epistemisch van aard dan in de VZ-fragmenten, en dit verschil was groter in opiniërende
tekst dan in nieuwstekst (voor nieuwstekst (x2(1) - 6.41, p ~.01; voor opiniërende tekst
(x2(1) - 34.24, p ~ .001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten vaker elementen van sprekerbetrokkenheid bevatten
dan VZ-fragmenten, maar daarbij speelt het teksttype een belangrijke rol. Over het alge-
meen was de relatie tussen volgorde en sprekerbetrokkenheid sterker in opiniërende
tekst dan in nieuwstekst. De hypothese werd dus overtuigender bevestigd in opinië-
rende tekst dan in nieuwstekst.
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4.6.2 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en VD-fragmenten

Ertrad geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, vertelstijl en teksttype

(Xz(1) -.88), p-.35). Wel was sprake van een relatie tussen markeringvan volgorde en

vertelstijl: AZ-segmenten waren verhoudingsgewijs vaker in de (vrije) (in)directe rede

gepresenteerd dan VD-segmenten (XZ(1) - 26.42, p ~.001).
Er was geen interactíe tussen markering van volgorde, de aanwezigheid van een

modaal element en teksttype (Xz(1) -.24, p-.62). Evenmin werd een relatie gevonden
tussen alleen markeringvan volgorde en de aanwezigheid van een modaal element
(XZ(1) - 1.94, p - .16).

Ook tussen markering van volgorde, de aanwezigheid van een evaluatief element

en teksttype werd geen drieweginteractie vastgesteld (x2(1) - 1.49, p-.22). Wel was

sprake van een relatie tussen markeringvan volgorde en de aanwezigheid van een evalua-

tief element: in AZ-segmenten was relatief vaker een evaluatief element aanwezig dan in

VD-segmenten (X~(1) - 29.14, p ~.001).
Er trad geen drieweginteractie op tussen markeringvan volgorde, tijdvorm en tekst-

type (XZ(1) -.10, p-.75); evenmin was sprake van een relatie tussen markering van

volgorde en tijdvorm (XZ(1) -.004, p - .95).
Een drieweginteractie trad wel op tussen markeringvan volgorde, de aanwezig-

heid van mentale~communicatieve elementen en teksttype (XZ(1) - 9.60, p ~.005).

In nieuwstekst bevatten AZ-segmenten relatiefvakereen mentaal~communicatief
element dan VD-segmenten (Xz(1) - 26.85, p ~.001), terwijl geen verschil optrad in

opiniërende tekst (XZ(1) -.80, p -.37).
Erwerd geen drieweginteractievastgesteld tussen markeringvan volgorde, perspec-

tiefen teksttype (X~(1) -.002, p-.96). Wel was sprake van samenhang tussen marke-

ringvan volgorde en perspectief: AZ-segmenten hadden vakereen lezingvanuit
schrijver- of ander-perspectief dan VD-segmenten (X2(1) - 33.21, p ~.001).

Er trad ook geen drieweginteractie op tussen markeringvan volgorde, het type cohe-

rentie en teksttype (Xz(1) -.13, p-.72). Een relatie tussen markering van volgorde en
het type coherentierelatie was wel aanwezig. Tussen de segmenten in AZ-fragmenten
was de relatie vaker epistemisch van aard dan tussen de segmenten in VD-fragmenten
(XZ(1) - 24.29, p ~ .001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten relatief vaker elementen van sprekerbetrokkenheid
bevatten dan VD-fragmenten. Het teksttype speelde daarbij nauwelijks een rol. De resul-
taten bevestigen de hypothese.
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4.6.3 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en VNV-fragmenten

Ertrad een drieweginteractie op tussen markeringvan volgorde,vertelstijl en teksttype
(x2(1) - 4.25, p ~.05). In opiniërende tekstwaren AZ-segmenten relatiefvakergepre-
senteerd in (vrije) (in)directe rede dan VNV-segmenten (x2(1) - 1 1.85, p ~.001),terwijl
geen significant verschil optrad in nieuwstekst (x2(1) - 1.39, p-.24).

Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, de aanwezigheid
van een modaal element en teksttype (x2(1) -.01, p-.94). Evenmin was sprake van
een relatie tussen markeringvan volgorde en de aanwezigheid van een modaal element
(x2(1) - .00, p - .99).

Ook werd geen drieweginteractie vastgesteld tussen markeringvan volgorde, de
aanwezigheid van een evaluatief element en teksttype (xz(1) - 2.51, p-.1 1). Wel was
sprake van een relatie tussen markering van volgorde en de aanwezigheid van een evalua-
tiefelement: AZ-segmenten bevatten verhoudingsgewijs vaker een element van dit type
dan VNV-segmenten (x2(1) - 21.57, p ~.001).

Verder bestond geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde,tijdvorm en
teksttype (xz(1) - 2.80, p-.09), maar er was wel sprake van samen hang tussen marke-
ringvan volgorde en de tijdvorm: AZ-segmenten bevatten relatief vaker een werkwoord
in de tegenwoordige tijd dan VNV-segmenten (x2(1) - 31.33, p ~.001).

Er werd wel een drieweginteractie vastgesteld tussen markering van volgorde, de
aanwezjgheid van een mentaal~communicatief element en teksttype (xz(1) - 24.39,
p ~.001). In nieuwstekst bevatten AZ-segmenten relatiefvakereen mentaal~commu-
nicatief element dan VNV-segmenten (xz(1) - 23.75, p ~.001), terwijl een significante
relatie tussen deze factoren afwezigwas in opiniërende tekst (xz(1) - 3.25, p-.07).

Er was geen sprake van een driewegi nteractie tussen markering van volgorde,
perspectief en teksttype (x2(1) - 1.64, p-.20). Er was wel een relatie van markeringvan
volgorde met perspectief: AZ-segmenten kregen relatiefvaker dan VNV-segmenten een
lezingvanuit schrijver- of ander-perspectief (x2(1) - 5.97, p ~.05).'

Een drieweginteractie was opn ieuw afwezig tussen markering van volgorde, het type
coherentie en teksttype (xz(1) - 2.09, p-.15). Erwas wel een relatie tussen markering
van volgorde en het type coherentie: de coherentie in AZ-fragmenten was relatiefvaker
epistemisch van aard dan de coherentie in VNV-fragmenten (xz(1) - 59.54, p ~.001).

De conclusie is dat AZ-fragmenten naarverhoudingvakerelementen van sprekerbe-
trokkenheid bevatten dan VNV-fragmenten. Op een paar punten speelde het teksttype
daarbij een rol. De resultaten bevestigen de hypothese.

' Overigens bestond er wel een verschil tussen de twee teksttypen, zij het dat het niet als significant is gekwalificeerd. In opini-
erende tekst hadden AZ-fragmenten vaker een subjectieve lezing dan VNV-segmenten (XZ- 6.82, p ~.01),in nieuwstekst niet
(X2-.48, p -.49).
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4.6.4 Sprekerbetrokkenheid in AZ- en VDD-fragmenten

Een drieweginteractie trad op tussen markeringvan volgorde, vertelstijl en teksttype
(Xz(1) - 28.60, p ~.001). In nieuwsteksten waren VDD-segmenten vakergepresenteerd

in (vrije) (in)directe rede dan AZ-segmenten (XZ(1) - 21.60, p ~.001). In opiniërende
teksten waren de AZ-segmenten vaker gepresenteerd in de (vrije) (in)directe rede dan

VDus-segmenten (Xz(1) - 8.82, p ~ .001).
Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, de aanwezigheid

van een modaal element en teksttype (XZ(1) - 3.01, p-.08). Evenmin was sprake van
een relatie tussen markering van volgorde en de aanwezigheid van een modaal element

(XZ(1) - 1.65, p - .20).
Ook tussen markeringvan volgorde, de aanwezigheid van een evaluatief element en

teksttype bestond geen drieweginteractie (XZ(1) -.09, p-.77). Evenmin was sprake

van een relatie tussen markering van volgorde en de aanwezigheid van een evaluatief
element (Xz(1) - 1.29, p - .26).

Er was geen drieweginteractie tussen markering van volgorde, tijdvorm en tekst-
type (XZ(1) - 1.14, p-.29). Ook een relatie tussen markeringvan volgorde en tijdvorm
ontbrak (Xz(1) - 3.25, p - .07).

Er trad wel een drieweginteractie op tussen markering van volgorde, de aanwezig-
heid van een mentaal~communicatief element en teksttype (Xz(1) -14.58, p ~.001).
In nieuwstekstbevatten AZ-segmenten relatiefvakereen mentaal~communicatief
element dan VDD-segmenten (XZ(1) - 20.04, p ~.001), terwijl een relatie tussen deze

factoren nietaanwezigwas in opiniërende tekst (Xz(1) -.37, p-.55).
Er was geen drieweginteractie tussen markeringvan volgorde, perspectief en tekst-

type ontbrak (XZ(1) - 3.61, p-.06) en evenmin was sprake van een relatie tussen volg-

orde en perspectief (Xz(1) - 3.19, p-.07).
Er trad geen drieweginteractie op tussen markering van volgorde, het type cohe-

rentie en teksttype (Xz(1) -.39, p-.53). Wel was sprake van een relatie tussen volgorde
en het type coherentie: de coherentierelatie tussen VDD-segmenten was verhoudings-
gewijs vakerepistemisch van aard dan de coherentierelatie tussen AZ-segmenten (Xz(1)
- 5.18, p ~ .05).

De conclusie is dat AZ-fragmenten slechts voor een deel vaker elementen van spreker-
betrokkenheid bevatten dan VDD-fragmenten. Voor een ander deel bevatten VDD-
fragmenten vakerelementen van sprekerbetrokkenheid dan AZ-fragmenten. Daarbij
speelde het teksttype soms een rol. De hypothese is niet bevestigd door de resultaten.



153

4.6.5 Samenvatting

In de paragrafen 4.6.1 - 4.6.4 is gerapporteerd in hoeverre achterwaarts geordende frag-
menten zonder volgordemarkering meer elementen van sprekerbetrokkenheid bevatten
dan vier categorieën voorwaarts geordende fragmenten (met en zondervolgordemarke-
ring). Daarbij isopnieuwvier keerde hoofdhypothesegetoetst.ln tabel4.18 is nogeens
per markering en per onderzocht element van sprekerbetrokkenheid aangegeven of de
hypothese door de analyseresultaten is bevestigd.

De achterwaarts geordende fragmenten zonder volgordemarkering bevatten over
hetalgemeen meervormkenmerken die uitinggeven aan sprekerbetrokkenheid, hadden
vakereen subjectieve lezingen hingen vakerepistemisch samen dan de voorwaarts geor-
dende segmenten zondervolgordemarkering of inet de volgordemarkeringen `doordat',
`nadat' en `voordat'. De AZ-segmenten bevatten over het geheel genomen niet meer
elementen van sprekerbetrokkenheid dan de voorwaarts geordende segmenten met
de volgordemarkeringen `dus' of `daarom' (voor de volledigheid wordt nog eens opge-
merkt dat voor de opiniërende teksten alleen `dus'-fragmenten in het onderzoek waren
betrokken).

Tabel 4.18 Beuestiging h ypothese per markering uan uoorwaartse uolgorde en peronderzocht kenmerk uan

sprekerbetrokkenheid

MARKERING geen doordat nadat~ dus~
(voorwaarts) voordat daarom

VORMKENMERKEN
VERTELSTIJL nee ja, in opiniërende ja, in opiniërende

tekst tekst
MODALITEIT ja nee nee nee

EVALUATIEFELEMENT ja,inopiniërende ja ja nee
tekst

TIJDVORM ja nee ja nee

MENTAAL ~ ja, in ja, in ja, in ja, in
COMMUNICATIEF ELEMENT nieuwstekst nieuwstekst nieuwstekst nieuwstekst

PERSPECTIEF ja, in opiniërende Ja
tekst

TYPE COHERENTIE ja Ja

nee

nee

Getoetste hypothese: AZ-fragmenten bevatten meerelementen van sprekerbetrokkenheid dan voorwaarts

geordende fragmenten.
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De algemene conclusie is dat achterwaarts geordende fragmenten zonder volgorde-
markering relatiefvakervormkenmerken hebben die uitinggeven aan sprekerbetrokken-
heid, naar verhouding vaker een subjectieve lezi ng hebben en relatief vaker epistemisch
samenhangen dan de voorwaarts geordende fragmenten zonder volgordemarkering of
met de volgordemarkeringen `doordat', `nadat'~'voordat'. De AZ-fragmenten bevatten
over het geheel genomen niet meer uitingen van sprekerbetrokkenheid dan de voor-
waarts geordende fragmenten met de markeringen `dus' of `daarom'.

4-7 Conclusie

Het antwoord op de vraag ofer een relatie is tussen de afwezigheid van expliciete marke-
ringvan achterwaartse volgorde en sprekerbetrokkenheid luidt`ja'. Gebleken is dat de
segmenten van achterwaarts geordende fragmenten zonder markering naar verhou-
dingvakervormkenmerken van sprekerbetrokkenheid hebben,vakereen subjectieve
lezing krijgen en vakerepistemisch met elkaar samenhangen dan segmenten in achter-
waarts geordende `doordat'-, `nadat'-~`voordat'- en voltooid verleden tijdfragmenten.
De achterwaarts geordende fragmenten zonder markering vertonen eveneens naar
verhoudingvakerdiverse sporen van sprekerbetrokkenheid dan voorwaarts geordende
fragmenten zonder markering, en dan voorwaarts geordende `doordat'- en `nadat'-~
`voordat'-fragmenten. Deze resultaten ondersteunen de gedachte dat elementen van
sprekerbetrokkenheid bij afwezigheid van een volgordesignaal kunnen dienen als alter-
natief signaal van achterwaartse volgorde.

Aan de andere kant bleken achterwaarts geordende fragmenten zonder markering
over het geheel genomen niet meer elementen van sprekerbetrokkenheid te bevatten
dan fragmenten met de markeringen `want' of `dus'~'daarom'. Een verklaring daarvoor is
niet gegeven. Maar uit het feit dat `want' zelf al te boek staat als markering die met name
voorkomt in subjectieve context, valt te concluderen dat achterwaarts geordende frag-
menten zonder markering meer weg hebben van `want'-fragmenten dan van één van de
andere gemarkeerde achterwaarts geordende fragmenten.

Verder bevestigen de resultaten de opvatting dat tussen connectieven of andere
markeringen van tekstuele samenhangverschillen bestaan in termen van sprekerbetrok-
kenheid, een opvattingdie meeren meer postvat in onderzoek naar relatiemarkeringen
en tekstuele samenhang.

In het onderzoek is rekening met een mogelijk effect van teksttype op de relatie
tussen markering van volgorde en sprekerbetrokkenheid. De hypothese is soms alleen
bevestigd voor nieuwstekst, soms alleen voor opiniërende tekst. Dat wijst erop dat het
voorde generaliseerbaarheid van uitkomsten van linguïstisch onderzoek noodzakelijk
is om te beschikken overeen goed ontwikkelde notie van `teksttype'. De resultaten zijn
daarom op te vatten als pleidooi voor verder onderzoek naar vorm- en interpretatieken-
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merken en naar de patronen van tekstuele samenhang in diverse teksttypen.
Het onderzoek heeft aangetoond dat achterwaarts geordende fragmenten zonder

volgordemarkeringstatistisch significantvakersprekerbetrokkenheid uitdrukken dan
achterwaarts geordende fragmenten met volgordemarkering, voorwaarts geordende
fragmenten zonder volgordemarkering en voorwaarts geordende fragmenten met volg-
ordemarkering. Daarmee is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Uiteraard mag
hieruit niet worden geconcludeerd dat alleen de eigenschap van achterwaartse volgorde
zonder volgordemarkeringal voldoende zou zijn om aan te nemen dat sprake is van spre-
kerbetrokkenheid. Taalgebruik is een complex samenspel van verschillende factoren,
waarbij het effect van één bepaalde factor kan worden beïnvloed door andere factoren.

In hoofdstuk 5 wordt een specifieke markering van achterwaartse volgorde extra onder
de loep genomen, de voltooid verleden tijd. Bij de selectie van deze markering voor het
onderzoek dat hier is besproken, is opgemerkt dat de voltooid verleden tijd regelmatig in
verband gebracht wordt met de subjectieve lezing van de zin waarin de tijdvorm gebruikt
is. Daarom werd verwacht dat de gebruikscontext van de geselecteerde fragmenten met
voltooid verleden tijd overwegend subjectiefvan karakterzou zijn.

Uit het onderzoek is echter gebleken dat de geselecteerde groep fragmenten niet
voldeed aan die verwachting. Zinnen in de voltooid verleden tijd kregen niet significant
vakereen subjectieve lezingdan zinnen in de onvoltooid verleden tijd (hoofdstuk 3,
paragraaf 3.5.2). Bij de inventarisatie van de kenmerken van de achterwaarts geordende
fragmenten kwam van de fragmenten met de markeringvoltooid verleden tijd een
overwegend objectief beeld naar voren (paragraaf 4.3.6). De voltooid verleden tijdfrag-
menten vertoonden dan ook significant minder vaak eigenschappen van sprekerbetrok-
kenheid dan de achterwaarts geordende fragmenten zonder volgordemarkering (para-
graaf 4.4.3).

Gezien de tegenstrijdigheid van deze observaties met observaties gerapporteerd
door andere onderzoekers dat de voltooid verleden tijd juist wel sterk samenhangt met
perspectiefen subjectiviteit, is ervoorgekozen deze markeringaan een extra studie te
onderwerpen.
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5.1 Inleidingl

Dit hoofdstuk vormt het tweede deel van dit proefschrift en neemt een specifieke
markering van achterwaartse volgorde extra onder de loep, de voltooid verleden tijd. In
het onderzoek besproken in hoofdstuk 4 werd op basis van de literatuur ervan uitgegaan
dat de gebruikscontext van de geselecteerde fragmenten met voltooid verleden tijd
overwegend subjectief van karakterzou zijn. De onderzochte groep fragmenten voldeed
echter niet aan die verwachting. Zinnen in de voltooid verleden tijd hadden niet signifi-
cant vaker een subjectieve lezing dan zinnen in de onvoltooid verleden tijd (hoofdstuk
3, paragraaf 3.5.2). De onderzochte fragmenten met de voltooid verleden tijd hadden
globaal een objectieve gebruikscontext (hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.6). De voltooid
verleden tijdfragmenten vertoonden dan ook significant minder vaak eigenschappen van
sprekerbetrokkenheid dan de achterwaarts geordende fragmenten zonder volgordemar-
kering (hoofdstuk4, paragraaf4.4.3). In dit hoofdstukwordteen onderzoek besproken
dateen oplossingbiedtvoordezeanomalie

Als eerste is op te merken dat de voltooid verleden tijd beschouwd wordt als poten-
tiële markering van de subjectieve lezingvan de zin waarin de vorm gebruikt is. Daaruit
kan men afleiden dat het van de context afhangt of de tijdvorm daadwerkelijk optreedt als
markeringvan subjectiviteit. Enerzijds hebben we dus te maken met bestanddelen in de
betekenis van de voltooid verleden tijd die het mogelijk maken om via deze vorm subjecti-
viteit te markeren, dat wil zeggen te verwijzen naar iemands denkwereld. Anderzijds is er
sprake van dat de voltooid verleden tijd niet altijd deze verwijzende rol vervult. De vraag
die in dit hoofdstuk beantwoord wordt, is wanneer de voltooid verleden tijd wél optreedt
als subjectiviteitsmarkering. Daarbij wordt de vraaggeplaatst in een temporeel seman-
tisch onderzoekskader. De volgende gedachtegangvormt de rode draad in het onderzoek.

We gaan ervan uit dat de voltooid verleden tijd in de eerste plaats een temporele functie
vervult: markeren van achterwaartse volgorde. Deze specifieke temporele vorm van het
werkwoord zorgt er dus voor dat de lezer de situatie waarnaar (16) verwijst, interpre-
teert als voorafgaand aan de situatie waarnaar (1 a) verwijst).

(1) (a) Toen An en Jo trouwden, (b) hadden ze de hele straat uitgenodigd.

De temporele relatie tussen (1 a) en (16) is te parafraseren als: op het moment dat An en

Jo trouwden, was sprake van de toestand dat ze de hele straat hadden uitgenodigd. (Deze

toestand komt voort uit de handelingvan het uitnodigen, die volledigvoorafgaat aan het
moment van trouwen; zie paragraaf 5.2.2). Bekijk nu (2)

(2) (a) Toen Alexis Philip voorbijliep, (b) had Philip gebloosd.
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De temporele relatie tussen (16) en (1 a) blijkt anders te zijn dan we zouden verwachten
op grond van de gebruikelijke temporele betekenis van de voltooid verleden tijd. In plaats
van eraan vooraf te gaan, volgt situatie in (16) op de situatie in (1 a): op het moment dat
Alexis voorbijliep, begon Philip te blozen. De voltooid verleden tijd vervult in (2) dus niet
de verwachte temporele functie. Daarin verschillen (1) en (2) dus van elkaar.

Er is nogeen verschil met (1). De hoofdzin in (2) suggereert namelijk iemands waar-
nemingof (her)beleving. De parafrase- en attributietest,geïntroduceerd in hoofdstuk 2,
levert (2') en (2") op als mogelijke parafrases van (2).

(2') Toen Alexis Philip voorbijliep, had Alexisgezien dat hij bloosde.
(2") Toen Alexis Philipvoorbijliep, had Philip gevoeld dat hij bloosde.

Kortom, in (2) drukt de voltooid verleden tijd niet de gebruikelijke temporele relatie uit
met de eerder beschreven situatie en gaat ze wel samen met de subjectieve lezing van de
hoofdzin. Deze observatie vormt een belangrijk element voor de onderzoekshypothese.

We gaan ervan uit dat iedere tijdvorm, dus ook de voltooid verleden tijd, de eigen-
schap heeftom temporele evaluatiepunten te introduceren-de betekenisvan iedere
tijdvorm schuilt onderandere in het aantal gegenereerde evaluatiepunten en de relatie
daartussen. Verdergaan we ervan uit dat de temporele samenhang in een tekst tot uiting
komt via relaties tussen evaluatiepunten die door opeenvolgende tijdvormen geïntrodu-
ceerd zijn. Dat is de temporele functie van temporele evaluatiepunten in een tekst. Nu
hangt het van de context af waarin de voltooid verleden tijd gebruikt is, ofalle door haar
geïntroduceerde evaluatiepunten daadwerkelijk nodigzijn voordejuiste representatie
van de temporele tekstsamenhang. Evaluatiepunten die bijdragen aan de representatie
van de tekstuele samenhang noemen we temporeel gemotiveerd. Als een gèintrodu-
ceerd evaluatiepunt niet blijkt te dienen als aanknopingspunt voor een temporele relatie
met een ander evaluatiepunt in de context, dan wordt het `vrij' genoemd. De hypothese
is dat dit vrije evaluatiepunt de subjectieve lezing markeert van de zin waarin de voltooid
verleden tijd gebruikt is.

Een groot deel van het hoofdstuk wordt ingenomen door de beschrijvingvan het theo-
retisch kader waarbinnen de onderzoeksvraag is uitgewerkt, in paragraaf 5.2. In grote
lijnen wordt een toelichtinggegeven op de hedendaagse opvattingen overde repre-
sentatie van temporele discoursestructuur beschreven. Dan wordt de aandacht verlegd
naar de temporele betekenis(sen) van de voltooid verleden tijd. Aansluitend wordt het
specifieke representatiemodel geïntroduceerd dat in het onderzoek is gebruiktvoorde
representatie van temporele discoursestructuuren wordt het begrip `vrij evaluatiepunt'
uitgewerkt. De paragraaf sluit af inet de presentatie van de onderzoekshypothesen. Voor

' Dit hoofdstuk is de bewerking van'Computing perspective: the pluperfect in Dutch', Oversteegen en Bekker (2002).
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de toetsing van de hypothese is ook in dit onderzoek gekozen voor analyse van authen-
tiek tekstmateriaal. Paragraaf 5.3 beschrijft de samenstelling van het corpusmateriaal
en het analysemodel. In paragraaf 5.4 wordt verslaggedaan van de resultaten van de
analyses en het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusies.

5.2 Theoretisch kader en hypothesen

5.2.i Werkwoordstijden en temporele samenhang in tekst

Veel recente theorieën over temporele samenhang in teksten bouwen voort op Reichen-

bach's Elements ofsymboliclogic (1947). Daarin introduceerde hij het conceptvan een

flexibele basisstructuurwaarmee de unieke representatie van de Engelse werkwoords-

tijden kon worden gegarandeerd. Die basisstructuur bestaat uit drie elementen waar-

tussen twee relaties mogelijk zijn: gelijktijdigheid ofanterioriteit. De drie elementen zijn

punten in de tijd: het spreekpunt S, het punt E dat verwijst naarde beschreven situatie

(de eventualiteit) en het temporele referentiepunt R. Reichenbach representeerde de

tijdvormen door aan elke vorm een unieke combinatie van relaties tussen de drie punten

toe te kennen. Meer precies, voor elke tijdvorm presenteerde hij het referentiepunt R op

een bepaalde manier in relatie tot S, en E in relatie tot R. De configuraties in (3a) -(3c)

representeren drie Engelse tijden die iederafzonderlijk verwijzen naareen situatie in het

verleden. In de structuren symboliseert het`~'-teken anterioriteitvan een linkerpuntten

opzichte van een rechterpunt en de komma de gelijktijdigheid van twee punten.

(3) a. E ~ R,5 (present perfect)

b. E,R ~ 5 (simple past)

c. E ~ R ~ S (pluperfect)

Vernieuwend aan Reichenbach's voorstel was de introductie van het referentiepunt R.
Dat punt is op te vatten als een denkbeeldig moment van waaruit de aandacht op de
beschreven situatie wordt gevestigd. Dankzij het referentiepunt was het mogelijk om
aan de present perfect, simple past en de pluperfect representaties toe te kennen die
deze vormen van elkaar onderscheiden op een manier die volgens Reichenbach past
bij de betekenis van de vormen. Zoals gezegd verwijst iedervan deze tijdvormen naar
een situatie in het verleden; het verschil is dat het referentiepunt van waaruit de situatie
beschouwd wordt voor elk van de vormen op een ander moment ligt.

Reichenbach's aanpak van de representatie van tijdvormen was in zeker opzicht een

voorlopervan de zogeheten anaforische benadering van de betekenis van tijdvormen,

een benadering die opgang maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw (Hinrichs, 1981,

1986; Kamp 8c Rohrer, 1983; Schopf, 1984; Partee, 1986; Kamp 8c Reyle,1993).
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Reichenbach introduceerde namelijk ook het principe `permanence ofthe reference
point': bij de representatie van tijden in een serie opeenvolgende zinnen blijft de tempo-
rele positie van het referentiepunt vooralle zinnen gelijk (Reichenbach 1947: 293).2

In de huidige theorieën overtemporele discoursestructuur beschouwt men tijd-
vormen als anaforische verwijzingen naar een temporeel antecedent, dat in veel gevallen
ligt besloten in de temporele structuur van de voorgaande zin. De wijze waarop een
zin temporeel aansluit op de voorgaande context hangt volgens die theorieën afvan
zijn discourse-aspectuele categorie, waarbij men de categorieën `discoursegebeurte-
nissen' (discourse events) en `discoursetoestanden' (discourse states) onderscheidt.
Het concept van een temporeel referentiepunt speelt in de uitwerkingvan die visie een
belangrijke rol.

In de hedendaagse voorstellen voor representatie van discoursegebeurtenissen

bestaat wel een subtiel verschil met Reichenbach's principe van permanentie van het
referentiepunt: opeenvolgende discoursegebeurtenissen stuwen het referentiepunt
steeds een beetje vooruit, daarmee een natuurlijk verloop in de tijd verbeeldend.3
Discoursetoestanden doen dat niet, ze houden het referentiepunt in zijn laatste positie.
Zie bijvoorbeeld het fragment in (4). De zinnen (a) tot en met (c) worden opgevat als
discoursegebeurtenissen en ieder daarvan verwijst naar een situatie die steeds volgt op

het referentiepuntgeïntroduceerd doorde voorgaande discoursegebeurtenis in het
fragment. De zinnen (d) -(f) worden opgevat als discoursetoestanden en verwijzen naar
situaties die het laatst geïntroduceerde referentiepunt temporeel insluiten.

(4) (a) Brunilde stond op. (b) Langzaam liep ze naar het raam en (c) opende de
gordijnen. (d) Het was een stralende dag. (e) De zon scheen en (f) de lucht was
strak blauw.

Het concept van referentiepunt speelt ook in het hier gepresenteerde onderzoek een
prominente rol, zowel in de toekenningvan een representatiestructuur aan tijdvormen
als in de weergave van de temporele samenhang in een tekst.

De volgende subparagraaf gaat in op de mogelijke betekenissen van de Nederlandse
voltooid verleden tijd. Aan ieder van deze betekenissen wordt een voorlopige struc-
tuur toegekend met de Reichenbachiaanse elementen E, R en S. Daarbij wordt wel een
algemeen principiële aanpassinggedaan. Reichenbach beschouwde E, Ren S als punten
in de tijd. Verschillende onderzoekers na hem hebben echter overtuigend gepleit voor
een benaderingwaarin met name E niet gerepresenteerd wordt als punt maar als interval

z Op grond van bijkomende temporele informatie, bijvoorbeeld afkomstig van temporele adverbia, kon dit principe
overigens volgens Reichenbach worden vervangen door de meer algemene regel'positional use of the reference point
(Reichenbach, 147: 295). Deze regel houdt in dat de positie van R wordt bepaald door de extra temporele informatie.
' Merk op dat er uitzonderingen mogelijk zijn op het principe dat het referentiepunt voorwaarts beweegt. Het
verschijnsel van temporeel achterwaartse ordening, eerder besproken in voorgaande hoofdstukken, is zo'n uitzonde-
ring. Verder gaat het principe van voorwaartse beweging van het referentiepu nt niet zonder meer op voor elk tekst-
type (Caenepeel, 1 991, 1993; Oversteegen, 1993; zie ook paragraaf 5.2.5 van dit hoofdstuk.
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(onderanderen Benneten Partee,1978; Dowty, 1979; Kamp,1979;Tichy, 1985).Ook

hier zal E verder worden beschouwd als een interval. In paragraaf 5.2.4 wordt het repre-

sentatiemodel besproken dat in het onderzoek is gehanteerd. Daarbij wordt het begrip

referentiepunt vertaald naar het begrip evaluatiepunt, dat belangrijke eigenschappen

met het referentiepunt gemeen heeft.

5.2.2 Temporele interpretaties van de voltooid verleden tijd

De analyse van de interpretaties van de Nederlandse voltooide tijd in deze paragraaf

grijpt terug op de ideeën van Jespersen (1924) over de betekenis van de Engelse pluper-

fect. Hij betoogde dat deze tijdvorm een interpretatie toestaat in termen van `perfect-

in-the-past' en een interpretatie in termen van `past-in-the-past'. Verschillende taalkun-

digen na hem hebben analyses van de pluperfect voorgesteld die terugte voeren zijn

op dit onderscheid (zie onder anderen Salkie, 1989; Caenepeel, 1989, 1 993; Kamp 8c

Reyle, 1993). Ookvoor het Franse equivalent van de pluperfect, de plus-que-parfait,
bestaan analyses die gelijkenis vertonen met het voorstel van Jespersen (Landeweerd,

1998). De doorJespersen geobserveerde ambigu'iteit vormt eveneens het uitgangspunt

voor de analyse van de Nederlandse voltooid verleden tijd die hier zal worden gegeven:

de voltooid verleden tijd staattoe géinterpreteerd te worden als uitdrukkingvan

voltooid-in-het-verleden en als verleden-in-het-verleden.4

Op enkele punten zal de vergelijking worden gemaakt met de betekenissen van de
Engelse pluperfect.s Daarbij zal blijken datde Nederlandsevoltooid-in-het-verleden-
variant, anders dan de Engelse `perfect-in-the-past'-variant, op zichzelf ook weer
aanleiding geeft tot twee verschillende lezingen. Uiteindelijk worden voor de weergave
van de interpretaties van de Nederlandse voltooid verleden tijd in totaal drie structuren
onderscheiden.

VOLTOOID-IN-HET-VERLEDEN. We gaan ervan uit dat de voltooid-in-het-verleden-

interpretatie vooreen deel isgebaseerd op temporeel deiktische informatie (de

beschreven situatie vond plaats in het verleden) en voor een ander deel gebaseerd is

op aspectuele informatie (de beschreven situatie is voltooid). Het voltooid zijn van de

beschreven informatie kan ook weer op twee manieren worden geïnterpreteerd; deze

interpretaties worden hieraangeduid als de resultatieve-toestand-interpretatie en de

voltooide-eventualiteit-interpretatie. In de toelichtingop de resultatieve-toestand-inter-

pretatie en de voltooide-eventualiteit-interpretatie zal worden gewezen op verwant-

schap met de voltooid tegenwoordige tijd.

De resultatieue-toestand-interpretatie.
Verschillende onderzoekers hebben voor het Engels betoogd dat de perfect tense
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verwijst naar de toestand die voortkomt uit de voltooiing van een gebeurtenis (Moens
8c Steedman, 1988; Caenepeel, 1989; Kamp 8c Reyle, 1993). Ook het Nederlands lijkt
deze interpretatie toe te staan. Zie de voorbeelden (5) -(7), te beschouwen als Neder-
landse tegenhangers van de Engelse simple past, present perfect en pluperfect.

(5)
(6)
(~)

Veronica vertrok.
Veronica is vertrokken.
Veronica was vertrokken.

Het werkwoord in (5) is gemarkeerd voor de onvoltooid verleden tijd en verwijst naar
de gebeurtenis "Veronica vertrekken" die plaatsvond in het verleden van het spreekmo-
ment. Het werkwoord in (6) is gemarkeerd voor de voltooid tegenwoordige tijd en is op
te vatten als verwijzing naar de toestand die is ontstaan sinds Veronica's vertrek, name-
lijk dat Veronica weg is. Deze toestand wordt verder aangeduid als `resultatieve toestand'
(analoog aan Boogaart, 1999). Het werkwoord in (7) is gemarkeerd voor de voltooid
verleden tijd en staat een interpretatie toe die overeenkomt die van (6), met het verschil
dat (7) verwijst naar een moment in het verleden waarvoorgeldt dat Veronica weg was.
Een gemeenschappelijk kenmerk van (6) en (7) is dat in de zinnen het bestaan van een
gebeurtenis in hetverleden wordtgeïmpliceerd,waaruitde resultatieve toestand is
voortgekomen (de gebeurten is "Veronica vertrekken"). Daarin verschilt de resultatieve
toestand van een `gewone' ofwel lexicale toestand; de lexicale toestand bestaat onafhan-
kelijk van een voltooide gebeurtenis (Moens 8c Steedman, 1988; zie voor extra toelich-
ting op het begrip toestand hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.3 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.1).

Hoe verhoudt de resultatieve-toestand-interpretatie zich nu tot Reichenbach's
representatje van de pluperfect: E ~ R ~ S? Een parafrase van Reichenbach's structuur
zou zijn: de pluperfect verwijst naar een eventualiteit die voorafgaat aan een referentie-
punt in het verleden. Deze structuur is dus eigenlijk niet te verkiezen als representatie
van de resultatieve-toestand-interpretatie. De structuurgeeft namelijk niet de resulta-
tieve toestand weer, terwijl de interpretatie inhoudt dat de aandacht juist wordt geves-
tigd op die resultatieve toestand. Om aan dat betekenisaspect uiting te geven is een
extra element nodig, dat verwijst naar die toestand. Dit element is net als E een interval
en wordt verder aangeduid als E t, waarbij het subscript verwijst naar de resultatieve
toestand (cf. Boogaart, 1999). Het interval E ~ heeft zjjn beginpunt direct na E en loopt
tenminste door tot het referentiepunt R. Verder zullen om E haakjes worden geplaatst
om aan te geven dat deze eventualiteit impliciet aanwezig is. Kortom, de structuur die

' In de literatuur over tijd en aspect bestaat enige controverse rondom deze analyse. Een bezwaar ertegen is dat ze
botst met het compositionaliteitsbeginsel dat de formele semantiek hanteert. Binnick (1991) biedt een overzicht van
een aantal verschillende standpunten.
5 De beschrijving van de interpretaties van de pluperfect is gebaseerd op de literatuur daarover. Over deze Engelse
vorm is veel geschreven en de analyses verschillen op sommige punten van elkaar. Een discussie daaroverwordt hier
niet gevoerd; voor zover ín dit hoofdstuk verwezen wordt naar analyses van het Engels, gaat het daarbij om de'grootste
gemene deler'.
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de resultatieve-toestand-interpretatie van de voltooid verleden tijd goed weergeeft, is:

(E)...E ~,R ~ S. De doorlopende puntjes van (E) naar Ertgeven aan dat de resultatieve
toestand is aangevangen bij voltooiing van E. R is het punt waarop de resultatieve

toestand wordt geëvalueerd en de evaluatie houdt in dat de toestand bestaat op het

referentiepunt. Deze interpretatie van de voltooid verleden tijd wordt verder aangeduid

met de afkorting WTr~.
De `IVT t lezingwerd ooktoegekend aan de voltooid verleden tijd in voorbeeld (1),

hieronder herhaald. Daarin vormt het moment waarop Jo en An trouwden het referen-
tiepunt R voor de hoofdzin. R heeft een gelijktijdigheidsrelatie met de toestand dat An
en Jo de hele straat hadden uitgenodigd ( E ~). Daaraan vooraf ging de impliciet blijvende
handelingvan het uitnodigen (E).

(1) Toen An en Jo trouwden, hadden ze de hele straat uitgenodigd.

De uoltooide euentualiteit-interpretatie.
De Nederlandse voltooid tegenwoordige en verleden tijd staan nog een tweede inter-

pretatie van het voltooide aspect toe, die ontbreekt voor het Engels. De tweede interpre-

tatie is anders dan de eerste doordat de voltooide tijd nu expliciet in plaats van impliciet

verwijst naar een voltooide eventualiteit; dat wil zeggen dat de vorm in deze tweede

interpretatie niet primairverwijst naar een mogelijke resultatieve toestand voortko-

mend uit een voltooide gebeurtenis. De verwijzing naar de voltooide eventualiteit vindt

bovendien plaats van een zekere afstand: R en E delen niet een moment in het verleden,

maar E gaat vooraf aan R(zoals gerepresenteerd in (3c)). Daarbij kan de eventualiteit E

een gebeurtenis, proces of toestand zijn (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.3).

Deze alternatieve interpretatie van de voltooide tijd is aannemelijk onder andere

voor zinnen waarin de tijdvorm samenkomt met temporele informatie die wringt met de

resultatieve-toestand-lezing. Wat daarmee bedoeld wordt, laat zich in eerste instantie

het best illustreren aan de hand van voorbeelden in de voltooid tegenwoordige tijd. Zie

(8a) - (8c).

(8) a. In 1996 is Rudy uit Rotterdam vertrokken.
b. Lola heeft (in die tijd) een baan gehad als scheepskok op de `Pride of

Rotterdam'.
c. Ramona is uit Rotterdam weggegaan, maar sinds kort is ze weer terug.

De zin in (8a) bevat de combinatie van een werkwoord in de voltooid tegenwoordige

tijd en de temporele bepaling`in 1996', die de handeling"uit Rotterdam vertrekken"

een plaats in de tijd geeft.Oversteegen (1989) gebruiktvoordit type bepalingen de

term `frame adverbial'. Een vertaling daarvan zou kunnen zijn `kadervormende tijdsbepa-

ling', maaromwille van de leesbaarheid zal hierde term definiete tijdsbepalingworden
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gehanteerd. De aanwezigheid van de definiete tijdsbepaling zorgt ervoor dat in (8a)
expliciet de aandacht uitgaat naarde handelingdie toen plaatsvond. De verwijzing naar
die gebeurtenis vindt plaats vanuit een moment in de tegenwoordige tijd.

De expliciete aandacht voor de gebeurtenis in het verleden gaat niet goed samen
met de resultatieve-toestand-interpretatie van de voltooid verleden tijd, omdat deze
interpretatie slechts impliceertdateronderliggend aan de resultatievetoestand een
gebeurtenis bestond in het verleden. Dat de resultatieve-toestand-interpretatie inder-
daad wringt met hetgebruik van een definiete temporele bepalingals in (8a) kan ook
worden afgeleid uit het feit dat het Engels de combinatie zoals in (9) niet toestaat (zie
ook Dowty, 1979; Oversteegen, 1989).

(9) ~` In 1996 Rudy has left Rotterdam.

Bij lezing van (86) staat de resultatieve-toestand-interpretatie op gespannen voet met
de aard van de eventualiteit waaruit de resultatieve toestand zou voortkomen. Een
resultatieve toestand volgt namelijk uit de natuurlijke voltooiingvan een eventualiteit.
Inherent aan gebeurtenissen is dat ze een moment van voltooiing hebben. Daartegen-
over staan eventualiteiten van het type `toestand'; deze zijn principieel temporeel homo-
geen, onveranderlijk en hebben niet een inherent moment van voltooiing (Oversteegen,
1989; Landeweerd, 1998). Een toestand brengt dus van nature ook geen resultatieve
toestand voort.b De eventualiteit waarnaar in (86) in geval van de resultatieve-toestand-
lezing impliciet zou worden verwezen is een toestand ("een baan hebben") én de situ-
atie is beschreven in de voltooide tijd. Dat veronderstelt opnieuw dat de Nederlandse
voltooide tijd nog een andere lezingtoestaat dan die van de resultatieve toestand.

Hetfragment in (8c) is nog een voorbeeld van een constructie die de resultatieve-
toestand-interpretatie uitsluitten gunstevan een andere interpretatie. Hettoekennen
van de resultatieve-toestand-interpretatie aan de voltooide tijd in (8c) houdt de bewe-
ring in dat Ramona op het moment van spreken niet in Rotterdam is, maar de juistheid
van die beweringwordt onmiddellijkweerlegd door hettweede conjunct in (8c). De
aanname van de resultatieve-toestand-interpretatie voorde voltooide tijd zou hierdus
leiden tot een contradictie (zie Boogaart, 1999).

De conclusie is dat de voltooide tijd in (8a)- (8c) niet verwijst naar een resultatieve
toestand die bestaat op het referentiepunt. In elk van deze zinnen verwijst de voltooide
tijd naar een eventualiteit die voorafgaat aan het referentiepunt (waarbij het referentie-
punt overigens samenvalt met het spreekmoment: E ~ R,S).

6 Sommige onderzoekers betogen wel dat ook een toestand onder bepaalde omstandigheden geassocieerd kan
worden met een consequentiële toestand (zie onder anderen Caenepeel, 1989; Sandstrbm, 1993; Kamp 8c Reyle,
1993). Maar het hier gehanteerde begrip "resultatieve toestand' wordt uitsluitend gebrui kt voor de toestand die
ontstaat door de voltooiing die inherent is aan een gebeurtenis. Op zichzelf kan een toestand wel de aanleiding
vormen voor een gebeurtenis, zoals in:'Het is koud, i k trek mijn jas aan'. Maar het zou niet juist zijn om'"mijn jas
aantrekken" te beschouwen als het temporele resultaat van "koud zijn" (cf Boogaart, 1999:141).
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De voorbeelden i n(8a) -(8c) zijn ook te geven met een voltooid verleden tijd, zoals
in ( l 0a) -(l Oc). Ook dan is het toegestaan een definiet temporeel bijwoord te gebruiken

dat verwijst naar een moment dat voorafgaat aan R(zie (l 0a)), kan de zin verwijzen naar
een lexicale toestand (zie (106)), en is het mogelijk een uitspraak te doen die in tegen-
spraak is met de vermeende verwijzing naar een resultatieve toestand die zou bestaan op
R( l Oc)). De interpretatie van de voltooid verleden tijd in deze voorbeelden verloopt dan
ook analoog aan de interpretatie van (8a) -(8c), met het verschil dat R nu voorafgaat aan
S in plaats van ermee samen te vallen.

(10) a. In 1996 was Rudy uit Rotterdam vertrokken.

b. Lola had (destijds) als scheepskok op de `Pride of Rotterdam' gewerkt.
c. Ramonawas (langgeleden) uit Rotterdam weggegaan, maarsinds kortwasze

weerterug in de stad.

Voor de eventualiteit-in-het-verleden-interpretatie van de voltooid verleden tijd zal de
afkorting WTe worden gebruikt, waarbij het subscript staat voor de eventualiteit die aan
Rvoorafgaat. Voorde representatie van deze betekenis is Reichenbach's oorspronkelijke
structuurwel geschikt: E~ R~ S.

VERLEDEN-IN-HET-VERLEDEN. De derde mogelijke lezingvan de voltooid verleden tijd
gaat uit van een dubbele tijdverwijzing: de vorm verwijst naar de verleden tijd vanuit een
punt in hetverleden. Ook het bestaan van deze lezingzal worden beargumenteerd door
uit te leggen waarom de twee andere lezingen zijn uitgesloten vooreen bepaald gebruik
van de voltooid verleden tijd. Zie daarvoorde constructie in (1 1). In deze constructie
creëert de bijzin ingeleid door het temporele connectief`toen' het temporele kadervoor
de interpretatie van de hoofdzin.

(1 1) Toen Mireille Mathieu de eerste keer had ontmoet, had ze hem een vreselijke
man gevonden.

Uitgaande van de VVT ~lezingvoor de voltooid verleden tijd van de bijzin kan (1 1) als
volgt worden geparafraseerd: Mathieu de eerste keer ontmoet hebbende, had Mireille
hem een vreselijke man gevonden. De vraag is nu welke lezing de voltooid verleden tijd
van de hoofdzin dient te krijgen.Om te beginnen is hetvreemd om de VVT ~lezingtoe
te kennen. De eventualiteit "hem een vreselijke man vinden" is immers al een (lexicale)
toestand, terwijl de VVT, -lezing impliceert dat sprake is van een voltooide gebeurtenis
waaruit de resultatieve toestand voortkomt.

Ook de VVTe-lezing stuit op bezwaren. Uit aanwezigheid van het temporele connec-
tief`toen'valtafte leiden datde eventualiteitvan de hoofdzinvan `dichtbij'wordtgeëva-
lueerd (zie Oversteegen, 1989). Dat wil zeggen dat R en E een moment delen en niet
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op afstand van elkaar geplaatst zijn zoals bij de WT -lezing het geval zou zijn. Zo bezien
heeft de betekenis van de tijdvorm in de hoofdzin dus veel weg van die van een onvol-
tooid verleden tijd (zie de structuurvoor de simple past in (36)). Een alternatieve para-
frase van (1 1) zou dan ook kunnen zijn: Mathieu de eerste keer ontmoet hebbende, vond
Mireille hem een vreselijke man.

Om tegelijkertijd uiting te kunnen geven aan de interpretatie dat de eventualiteit

wordt geëvalueerd alsof een onvoltooid verleden tijd is gebruikt én aan het feit dat de

vorm van de voltooid verleden tijd is gebruikt, is een extra referentiepunt nodig. Eén

referentiepunt ligt in het verleden van het spreekmoment; het andere referentiepunt

ligt in het verleden van het eerste referentiepunt. Om de twee referentiepunten van

elkaar te onderscheiden, zal één ervan worden aangeduid met R en het andere met R'.

Daarbij onderscheidt R' zich van R doordat het fungeert als referentiepunt van waaruit

de beschreven eventualiteitwordtgeëvalueerd. De representatie van de voltooide tijd

met de dubbele-verleden-tijd-lezing wordt dan: E, R' ~ R ~ S. I n woorden betekent dat

het volgende: de voltooid verleden tijd verwijst naar een eventualiteit die bestond ten

tijde van een referentiepunt in het verleden van een referentiepunt dat op zijn beurt in

hetverleden ligtten opzichtevan hetspreekmoment. Naardeze lezingwordtverder

verwezen met de afkortingW.

SAMENVATTING. In de voorgaande alinea's zijn drie lezingen van de Nederlandse

voltooid verleden tijd onderscheiden: de WT ~, de WT - en de W-lezing. De eerste

twee lezingen werden geanalyseerd als voltooid-in-het-verleden. De W-interpretatie

is geanalyseerd als verleden-in-het-verleden. Tabel 5.1 zet de drie lezingen en de toege-
kende structuren nog eens naast elkaar. Daaronder worden de kenmerken van de afzon-

derlijke interpretaties samengevat.

Tabel 5.1 Interpretaties en betekenisstructuuruan de uoltooid uerleden tijd

TALIGE VORM INTERPRETATIE

Voltooid verleden tijd Voltooid in
het verleden " WTe

STRUCTUUR

(E)....Ert,R ~ 5
E~R~S

Verleden in
het verleden - W E,R' ~ R ~ S
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Voltooid-in-het-uerleden: de resultatieue toestand
1. De voltooid verleden tijd verwijst naar de resultatieve toestand die volgt uit de inhe-

rente voltooiingvan een gebeurtenis.
2. De resultatieve toestand wordt geëvalueerd vanuit een referentiepunt in het

verleden ten opzichte van S.
3. De evaluatie van de resultatieve toestand is dat hij bestaat op het moment dat dient

als referentiepunt.

Voltooid-in-het-uerleden: de uoltooide euentualiteit
1. De voltooid verleden tijd verwijst naar een eventualiteit die voltooid is.
2. De eventualiteitwordtgeëvalueerd vanuiteen referentiepunt in hetverleden ten

opzichte van S.
3. De evaluatie van de eventualiteit is dat ze is voltooid vóór het moment dat dient als

referentiepunt. Als de eventualiteit een toestand is, dan is het niet vereist dat deze
bestaat op het moment dat dient als referentiepunt.

Verleden-in-het-uerleden
1. De voltooid verleden tijd verwijst naar een eventualiteit in het verleden ten opzichte

van een referentiepunt R in het verleden ten opzichte van S.
2. De eventualiteitwordtgeëvalueerd vanuit een tweede referentiepunt, R', dat vooraf-

gaat aan het eerste referentiepunt R.
3. De evaluatie luidt dat de eventualiteit bestaat op het moment dat dient als referentie-

punt R'.

5.z.3 Tests ter ondersteuning van de interpretatie van de voltooid verleden tijd

Ter onderscheiding van de drie mogelijke lezingen van de voltooid verleden tijd zijn
in de vorige paragraaf een aantal argumenten en kenmerken naar voren gekomen
die kunnen worden vertaald naar tests om na te gaan wat de interpretatie is van een
concrete voltooid verleden tijd. Deze tests zullen in deze paragraaf op een rij worden
gezet. Daar hoort de opmerking bij dat geen van de tests op zichzelf voldoende `water-
dicht' is om met zekerheid de juiste interpretatie van de voltooid verleden tijd te kunnen
bepalen. Daarom worden verschillende tests voorgesteld, die in combinatie met elkaar
de grootste zekerheid opleveren over de interpretatie van de voltooid verleden tijd
(zie ook de toelichting op het analysemodel in paragraaf 5.3.2). Verder is niet elke test
binnen iedere context waarin een voltooid verleden tijd is gebruikt altijd even goed
uitvoerbaar. In datgeval zal men zich moeten verlaten op de uitslagvan de overige tests.
De voorbeelden bij de tests zijn gebaseerd op fragmenten uit het corpusonderzoek dat
in paragraaf 5.3 ter sprake komt. In de besprekingvan de voorbeelden zal de zin met
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voltooid verleden tijd worden aangeduid als de doelzin. De zin die daaraan voorafgaat
wordt aangeduid als linkerzin.

TEMPORELE LOCATIETEST. Deze test maakt gebruik van een eigenschap die de WT -
interpretatie onderscheidde van de WT t- interpretatie. Een voltooid verleden tijd met de
WT t lezing verwijst naar de resultatieve toestand die geldig is op het referentiepunt; de
voltooid verleden tijd met de WTe-lezing verwijst naar een eventualiteit die voorafgaat
aan het referentiepunt. Ook de voltooid verleden tijd met de W-interpretatie verwijst
naar een eventualiteit die voorafgaat aan het referentiepunt R(zij het dat de eventualiteit
geldig is op het tweede referentiepunt R'). Daarom staat de voltooid verleden tijd met
de WTe- ofW-lezingeen definiete tijdsbepalingtoe die een anterioriteitsrelatie met R
uitdrukt. De voltooid verleden tijd met WT ~-lezinggaat niet samen met een tijdsbepa-
lingvan dattype.

Wanneereen definiete anterioriteitsbepaling aanwezig is in een zin, vormt datal
een indicatie dat geen sprake is van de WT ~-lezing. Wanneer een dergelijke tijdsbepa-
ling afwezig is, kan er een worden toegevoegd, waarna men controleert ofdaarmee de
aanvaardbaarheid van de zin verandert. Bij de beoordeling daarvan moet er wel op gelet
worden datgeen wijzigingoptreedtten opzichte van de oorspronkelijke lezingvan de zin
waarin de tijdsbepaling niet aanwezig was. Zie de fragmenten ( 1 2) en (1 3), afkomstig uit
het onderzoeksmateriaal. De tekst tussen haken geeft de precieze context van de doelzin
weer. In (12) is een tijdsbepalingtoegevoegd die oorspronkelijk nietaanwezigwas in het
fragment; in (13) was de tijdsbe~alingal aanwezig in het originelefragment. De tijdsbe-
palingen zijn in cursiefgezet.

(12) [De vleugel hing in de lucht en tekende zich als een geblakerde karbonade
af tegen de besneeuwde bergtoppen.] Tussen het zwartgelakte hout en de
kabels die het instrument omklemden, was ?een minuut eerdereen grijze deken
geschoven. [De gele hijskraan torende als een eenarmige stijve reus boven het
huis uit en begon langzaam zijn last neerte laten.]
[Enqu i st, Het Geheim ]

(13) Hij wist nieteens zekerr.uanneerzijn dochter uoorhetlaatst had gegeten. [Vaag
herinnerde hij zich een boterham met komkommer.]
[Dorrestein, Want dit is mijn lichaam]

Hetvraagteken in (12) duidterop dat de aanwezigheid van de tijdsbepalingwringt met
de lezingvan de voltooid verleden tijd: voorzover de toevoeging`een minuuteerder' al
acceptabel is, dan verschuift doordeze toevoegingde oorspronkelijke lezingvan de zin.
Dat vormt een reden om de WT ~interpretatie aan te nemen. In (13) was de bepaling
`wanneer voor het laatst' al aanwezig in de originele zin en de aanvaardbaarheid ervan
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vormt een reden om de VVT t lezing uit te sluiten. De voltooid verleden tijd in (13) heeft
dus de VVT - of de W-lezing.

'AL'-TEST. Het tweede middel kan worden ingezet om de W-lezing specifiek te onder-
scheiden van de VVT - lezing. Het is gebaseerd op de wijze waarop de eventualiteit wordt
geëvalueerd vanuit het referentiepunt. Bij de VVTe-lezing luidt de evaluatie dat de even-
tualiteit is voltooid vóór het moment dat dient als referentiepunt R(en als de eventua-
liteit een toestand is, dan hoeft deze niet te bestaan op R). Bij de W-interpretatie luidt
de evaluatie dat de eventualiteit bestaat op het moment dat dient als referentiepunt R'
(ter herinnering: R' is het referentiepunt dat voorafgaat aan het referentiepunt R in het
verleden van S).

Vanwege de bovengenoemde eigenschappen kan aan een voltooid verleden tijd met
VVT -lezing wel een bijwoord worden toegevoegd dat de voltooidheid van de
eventualiteit impliceert, maar niet aan een voltooid verleden tijd met W-lezing.' Het
bijwoord `al' in de betekenis `het geheel omvattend' en `voorbij' biedt de mogelijkheid

om dit onderscheid boven tafel te krijgen. De voorbeelden ( 14) en (15) illustreren de
werking van de test. Ook hierbij is het belangrijk erop te letten dat de beoordeling van

de toevoeging niet wordt gebaseerd op een gewijzigde lezing van de oorspronkelijke zin
waarin `al' niet is gebruikt. Bovendien moet erop worden gelet dat de aanvaardbaarheid

van het bijwoord `al' nietwordt beoordeeld vanuit de betekenis `uitingvan een tegenge-

stelde verwachting'.
Het vraagteken voor `al' in (14) geeft aan dat door deze toevoeging de lezi ng van de

zin wijzigt, wat een reden is om aan te nemen dat sprake is van de W-lezing. In (1 5) is

toevoeging van het bijwoord wel aanvaardbaar, wat wijst op de VVTe-lezing.

(14) [`Zijn er momenten waarop u niet met schrijven bezig bent?"Ja.' Met een licht

spottende glimlach. Die hem duidelijk verwarde.] Toe, had ze? algedacht, zit daar
niet zo kneuterig, zo saai. [Geef ine woorden, beelden. Ik geef ertoch aan jou.]

[Hemmerechts:`Geïnterviewd'. In Heyne (ed.): `Detiengeboden~

(1 5) [Het resultaat was bijzonder negatief. De concurrent voor de tweede positie
achter- voorlopig- Noorwegen liep drie punten weg.] In de heenwedstrijd te
Rotterdam had Nederland immers al een 0-0 moeten toestaan.
[de Volkskrant,27 april 1 995]

OPEENVOLGING VAN VOLTOOID VERLEDEN TIJDEN.In paragraaf 5.2.1 is opgemerkt

dat discoursegebeurtenissen en discoursetoestanden een verschillend effect hebben op

de interpretatie van de temporele samenhang van een tekst. Wanneer opeenvolgende

zinnen verwijzen naar discoursegebeurtenissen, dan is de interpretatie dat deze na

elkaar plaatsvinden. Verwijst een zin naar een discoursetoestand, dan is de interpretatie
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dat deze bestaat op het moment van de laatste discoursegebeurtenis. Deze verschillen
komen in de hedendaagse modellen voor de representatie van temporele samenhang
tot uitingvia de relatie van de gebeurtenis of toestand met R, die op zijn beurt georiën-
teerd is op het referentiepu nt van de voorafgaande zi n. Deze test gaat ervan uit dat deze
principes ook gelden voor sequenties van zinnen in de voltooid verleden tijd.

Een doelzin met een voltooid verleden tijd in de VVT ~interpretatie is op te vatten als
een discoursetoestand. De genoemde principes volgend zal deze toestand via R de laatst
geïntroduceerde discoursegebeurtenistemporeel insluiten.s

De discoursecategorie van een zin met een voltooid verleden tijd in de W-interpre-
tatie hangt af van de aspectuele categorie van de onvervoegde zin. Verwijst de zin naar
een gebeurtenis, dan is het aannemelijk datdeze volgt op de laatstgeïntroduceerde
discoursegebeurtenis.

Ook de discoursecategorie van een zin met een voltooid verleden tijd in de WT -
interpretatie hangt af van de aspectuele categorie van de onvervoegde zin. Maar onge-
acht die categorie gaat de eventualiteit in de representatie vooraf aan R, en de tijdvorm
geeft niet aan hoe `ver' de eventualiteit voorafgaat. Omdat de temporele relatie met
de linkerzin via Rwordtweergegeven, schuilt eraltijd vaagheid in de temporele relatie
tussen een VVT en de linkerzin. Voor zover de lezer daar wel een nauwkeurig idee over
heeft, kan dat idee alleen gebaseerd zijn op wereldkennis en niet op de structuur van de
tijdvorm.

Uit het voorgaande kan een test worden gedestilleerd, zij het dat deze alleen uitvoer-
baar is als de onvervoegde doelzin verwijst naar een gebeurtenis. De test houdt in dat
directvoorde doelzin een zin in de voltooid verleden tijd wordtgéintroduceerd. Deze
linkerzin verwijst naar een discoursegebeurtenis (en heeft dus niet de VVT t lezing,
omdat deze verwijst naar een toestand). De informatie in de linkerzin sluit inhoudelijk
aan bij de informatie in de doelzin. Vervolgens wordt nagegaan wat de temporele relatie
is tussen de doelzin en de ingevoegde
linkerzin. Als de interpretatie is dat de eventualiteiten op elkaar volgen, dan heeft de
doelzin de W-lezing. Als de interpretatie is dat de eventualiteit van de doelzin een
toestand is die gelijktijdig bestaat met de gebeurtenis in de linkerzin, dan heeft de
doelzin de VVT tlezing. Als niet eenduidig één van de twee voorgaande interpretaties
kan worden toegekend, dan valt aan te nemen dat de doelzin de VVT -lezing heeft.

De test kan ook worden uitgevoerd door de tijdvorm in de al aanwezige linkerzin te
wijzigen naar de voltooid verleden tijd of inet een al aanwezige voltooid verleden tijd in
de directe context van de doelzin, mits de voltooid verleden tijd die voor de test gebruikt
wordt niet de WT tlezing heeft. Zie de voorbeelden (16) -(18). In (16) is een oorspron-
kelijke voltooid tegenwoordige tijd in een zin voorafgaand aan de doelzin omgezet in de

' Deze test is ontleend aan Vlach (1981) en Caenepeel (1993) die het bijwoord "already' gebruiken om het onder-
scheid te onderbouwen tussen de interpretie van de pluperfect als perfect-in-the-past en als past-in-the-past.
e Zie ook de toelichting in paragraaf 5.2.2 opde interpretatie van voorbeeld (1).
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voltooid verleden tijd; in (17) was de voltooid verleden tijd in de zin voorafgaand aan de
doelzin al aanwezig; in (18) is de zin voorafgaand aan de doelzin lichtgemanipuleerd
dooreen anderwerkwoord te introduceren en de oorspronkelijke onvoltooid verleden
tijd om te zetten naar voltooid verleden tijd. De voltooide tijden in de zinnen waartussen
de temporele relatie moetworden beoordeeld zijn in cursiefgezet.

(16) [De Alkmaarse rechtbank hadeen dag eerder de 41-jarige H.B. en zijn veertigja-
rige echtgenote A.R uit Alkmaar ueroordeeld tot vierjaar gevangenisstraf en TBS
met dwangverpleging.] De officier van justitie had wegens moord zes jaar gevan-
genisstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleginggeuorderd.
[deVolkskrant, lOfebruari 1993]

(17) [De interviewer hadgeuraagd:`Hebt u als auteur grenzen?'] Stront, r.uas door haar
hoofd geflitst, [stront vond ze zo vies dat ze er niet over wilde schrijven.]
[Hemmerechts:`Géinterviewd'. In Heyne (ed.): Detiengeboden]

(18) [Dierekeningwasbegin1980geopendmetdestortingvandrieëneenhalf
miljoen dollar door de frauderende Amrosiano - president Calvi. Begin 1981 cuas
een tweede stortinggedaan.] Calvi had hetgeld ouergemaaktvia de Bahama's, de
Vaticaanse financier aartsbisschop Marcinkus en andere omwegen.
[de Volkskrant, 24 apríl 1998]

De parafrase van de temporele relatie tussen de doelzin en de linkerzin in (16) luidt
als volgt: op het moment dat de Alkmaarse rechtbank een dag eerder het echtpaar had
veroordeeld tot vierjaar gevangenisstraf en TBS, bestond de toestand dat de officier van
justitie zesjaargevangenisstrafen TBS met dwangverpleging had gevorderd. Deze para-
frase duidt op een VVT ~ lezing van de doelzin.

De temporele relatie tussen de doelzin en de linkerzin in (17) kan als volgt worden
geparafraseerd: nadat de interviewer had gevraagd ofze als auteur grenzen had, was het
woord `stront' door haar hoofd geflitst. Deze parafrase duidt op de W-lezingvoor de
doelzin.

De temporele relatie tussen de doelzin en de linkerzin in (18) is anders dan die voor
(16) of (17). De voorkeurparafrase van de relatie tussen de zinnen houdt in dat de stor-
ting en het geld overmaken twee gelijktijdige gebeurtenissen zijn: de tweede storting
werd gedaan door het geld overte maken via de Bahama's [...]. Er is dus geen sprake van
een resultatieve toestand die overlapt met een eerder beschreven gebeurtenis noch van
een gebeurtenis die volgt op een eerder beschreven gebeurtenis. Dit duidt op de VVT -
lezingvan de doelzin.
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STRI P-TEST. Het onderscheid tussen de WT - en de WT tlezing enerzijds en de W-
lezinganderzijds berust op de aanname dat de eerste twee lezingen een voltooide tijd in
het verleden vormen en de derde lezing een (onvoltooid) verleden tijd in het verleden.
De structuren van de WTe- en de WT ~lezing komen dan ook voor een deel overeen met
twee structuren voorde voltooid tegenwoordige tijd en de structuurvan de W-lezing
komt voor een deel overeen met de structuur van de onvoltooid verleden tijd. Tabel 5.2
geeft een overzicht van de structuren voor de voltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid
verleden tijd en de voltooid verleden tijd.

Tabel 5.2 Structuren uoltooid tegenwoordige en onuoltooid uerleden t~d naast structuren uoltooid uerleden tijd

TIJDVORM STRUCTUUR TIJDVORM STRUCTUUR

voltooid tegenwoordige tijd (E)..Ert,R,S voltooid verleden tijd (E)..Ert,R ~ S
voltooid tegenwoordige tijd E ~ R,S voltooid verleden tijd E ~ R ~ 5
onvoltooid verleden tijd E,R ~ S voltooid verleden tijd E,R' ~ R ~ S

De representatie van ieder van de drie voltooid verleden tijd-lezingen bevat een referen-
tiepunt in het verleden. Gezien de anaforische functie die men toekent aan het referen-
tiepunt betekent dat dat een voltooid verleden tijd een antecedent zoekt in het verleden
waarop het zich oriënteert. Het gebruik van de voltooid verleden tijd vraagt dus in de
standaardsituatie om een verleden tijd-context.

Volgens de structuren voor de voltooid tegenwoordige tijd vraagt het gebruik van
deze tijdvorm standaard om een tegenwoordige tijd-context. Het gebruik van een onvol-
tooid verleden tijd midden in een tekst gaat uit van een verleden tijd-context.

Wanneerde verleden tijd-contextwaarin een voltooid verleden tijd isgebruikt nu zo
wordt gemanipuleerd dat een tegenwoordige tijd-context ontstaat, dan zou de voltooid
verleden tijd moeten worden omgezet naar een andere tijdvorm. Als de voorkeur daarbij
uitgaat naar de voltooid tegenwoordige tijd, dan is dat een aanwijzing dat de oorspronke-
lijke voltooid verleden tijd de WT - ofWT ~ lezing had. Als de voorkeur uitgaat naar de
onvoltooid verleden tijd, dan wijst dat op de W-lezingvan de oorspronkelijke tijdvorm.
Soms ontstaat zelfs de voorkeurvoorgebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat
zal eveneens worden opgevat als aanwijzing dat de oorspronkelijke voltooid verleden tijd
de W-lezing heeft.

De fragmenten ( 19) en (20) zijn origineel; (19') en ( 20') zijn gemanipuleerd voor
de striptest. De tijdvormen waarnaar in (19') en ( 20') de voorkeur uitgaat, zijn gemar-
keerd met een ~l; het vraagteken voor een tijdvorm geeft aan dat de keuze ervoor binnen
de gegeven context minder voor de hand ligt. Het resultaat van de test wijst erop dat in
(19) sprake is van de WT - ofWT ~lezing en in (20) van de W-lezing voor de voltooid
verleden tijd.
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(19) [Bouw Kraggenburgwas moe.] Heel die warme zomerdaghadhij
uergaderd in een kantoorpaleis met kunstmatige luchtcirculatie.
[Enqu ist, Het Geheim]

(19') [Bouw Kraggenburg is moe.] Heel die warme zomerdag? uergaderde hij ~
~l heeft hij uergaderd in een kantoorpaleis met kunstmatige luchtcirculatie.

(20) [Het vervolgvertelde hij er nooit bij.] De zon cuas die avond pas tegen zevenen
ondergegaan. Om hem heen hadden de geluiden van een milde voorjaarsavond de

geluiden van een milde voorjaarsavondgeklonken, [...]
[Dorrestein, Want dit is mijn lichaam]

(20') [Het vervolg vertelt hij er nooit bij.] De zon ti~gingdie avond pas tegen zevenen
onder ~? is die avond pas tegen zevenen ondergegaan. Om hem heen ~ klonken
de geluiden van een milde voorjaarsavond ~?hebben de geluiden van een milde
voorjaarsavond geklonken, [... ]

5.2.4 Model voor representatie: tweebandenstructuur

In de voorgaande paragrafen zijn steeds representatiestructuren getoond die waren

geconstrueerd met behulp van Reichenbachiaanse noties en principes. Deze structuren

hadden steeds tot doel inzicht te geven in de verschillen tussen de drie interpretaties

van de voltooid verleden tijd. Deze paragraaf presenteert een ander model, dat verder

is gebruikt in het onderzoek. Het bevat zeer duidelijk sporen van Reichenbach's opvat-
tingen, maar is in die zin vollediger dat het twee dimensies onderscheidt in de notie `tijd'.

Het model is gebaseerd op de Two Track Theory (TTT), geïntroduceerd door Over-
steegen ( 1 989).

Netals in het model van Reichenbach speelt in hetTTT-model hetconceptvan refe-
rentiepunt een prominente rol. Verder staat het model enige mate van `vaagheid'toe in
de temporele relaties tussen eventualiteiten, die in overeenstemming is met de vaagheid
die in natuurlijk taalgebruik ligt besloten. Het model is erop gebaseerd dat iedere zin in
een discourse onafhankelijkvan zijn context een temporele structuurvoortbrengt, die
vervolgens in relatie wordt gebracht met de temporele structuur van de context.

Een vergelijking metandere modellen voorde representatie van temporele discour-

sestructuur en een verdedigingvan de `beste' keuze blijft hierachterwege. Het model is

gekozen vanwege zijn elegantie, maar ieder ander representatiemodel dat voldoet aan
de genoemde eigenschappen is in principe ook te gebruiken voor het onderzoek dat in
paragraaf 5.3 wordt beschreven. In de volgende subparagrafen komen achtereenvolgens

aan de orde: de achtergrond waartegen hetTTT-model is ontwikkeld, de wijze waarop
in TTT tijd en aspect worden gerepresenteerd, de TTT-structuren die passen bij de drie
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interpretaties van de voltooid verleden tijd en tot slot hoe deze afzonderlijke represen-
taties zich verhouden tot mogelijke representaties van de temporele structuur van voor-
gaande zinnen.

ACHTERGROND TTT-MODEL. De motivatie voor de wijze waarop in het TTT-model
temporele structuurwordtgerepresenteerd, is ingegeven door McTaggart (1927).
Hij betoogde dat het begrip tijd twee dimensies heeft: enerzijds is tijd een dynamisch
verschijnsel dat continu met de spreker meebeweegt en anderzijds is tijd een statisch
verschijnsel bestaand in een verzamelinggebeurtenissen waartussen de ordening histo-
risch bepaald is. Om deze twee dimensies in de representatie van temporele structuur
van zinnen tot uitdrukkingte brengen, ontwikkelde Oversteegen een model dat bestaat
uit twee parallel lopende sporen ofbanden (`tracks' in Oversteegen, 1989; hier wordt
verder de Nederlandse term `banden'gebruikt, in navolgingvan Oversteegen en Verkuyl,
1984). Eén band representeert de dynamische dimensie, de andere band de statische
dimensie.

De dynamische band is geschikt voorde representatie van temporeel deiktische
elementen. Deze band heet de S-band, gebaseerd op de sprekergeoriënteerde dimensie
van tijd. De S-band is opgebouwd uit een lineaire verzameling punten, waaronder
spreekpunten en (potentiële) evaluatiepunten. De S-band biedt dus ruimte voorde
weergave van verschillende temporele standpunten. De betekenis van een markering
van het werkwoord voor tijd -de verleden, tegenwoordige oftoekomende tijd -wordt
gerepresenteerd door middel van een relatie tussen het spreekmoment S en een ander
punt op de S-band. Ook de betekenis van temporeel deiktische bepalingen, zoals
`gisteren' en `morgen', wordt gerepresenteerd op de S-band.

De statische band correspondeert met de historische niet-deiktische ordening
van eventualiteiten, een ordening die op zichzelf staat. Deze band wordt de E-band
genoemd, verwijzend naar de representatie van eventualiteiten op deze band. Talige
elementen die verwijzen naarde non-deiktische ordeningvan eventualiteiten worden
gerepresenteerd op deze E-band. Voorbeelden daarvan zijn bijwoorden van het type
`een uur later', `op hetzelfde moment'. De E-band is ook de plaats voor representatie
van aspectuele informatie. Aspectuele informatie heeft immersgeen betrekkingop een
relatie met het spreekmoment.

In iedere zin komen temporele elementen voor die op de 5-band worden gepre-
senteerd en andere elementen die op de E-band worden gepresenteerd. De temporele
betekenis van deze elementen tezamen ligt besloten in hun interactie. Het resultaat
van de presentatie van temporele elementen op de E- en S-band heet in het model een
Two Track Structure. Hierzal verderde Nederlandse term tweebandenstructuur (TBS)
worden gebruik (zie voorvoorbeelden van TBSen de volgende subparagrafen).

Bij analyse van de temporele structuur van een tekst(fragment) kent men aller-
eerst een structuur toe aan de tijdvormen in de afzonderlijke zinnen. Daarna worden
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de bijdragen van de afzonderlijke zinnen met elkaar in verband gebracht. De volgende
subparagraaf geeft een toelichting op de afzonderlijke bijdragen van tijd en aspect aan
de opbouw van de TBS van een zin.

REPRESENTATIE VAN TIJD EN ASPECT IN TTT. Zoals gezegd wordt de deiktische bete-

keniscomponent van een werkwoordstijd gerepresenteerd op de S-band. Net als bij

Reichenbach wordt daarbij gebruik gemaakt van een referentiepunt, met de bijzonder-

heid dat dit referentiepunt wordt gezien als een potentiële representant van het spreek-

moment. Aangenomen dat het spreekmoment het empirische moment is waarop de

spreker een situatie temporeel evalueert, is het referentiepunt R te beschouwen als een

denkbeeldig moment van temporele evaluatie. De term referentiepunt is daarom in TTT

vervangen door de aanduiding`evaluatiepunt'. Dit punt wordt genoteerd als S' en heeft

een positie voorafgaand aan S als een werkwoord is gemarkeerd voor de verleden tijd,

een positie gelijk aan S als een werkwoord is gemarkeerd voor de tegenwoordige tijd en

een positie volgend op S als een werkwoord is gemarkeerd voor de toekomende tijd (de

laatste markeringvoortijd blijft buiten beschouwing in de verdere bespreking hier).

Verder dient S' om de relatie tot stand te brengen tussen het temporele evaluatie-
punt en de E-band. De structuren in (21 a) en (216) laten allereerst de bijdrage zien van
de tegenwoordige tijd en de verleden tijd aan de opbouw van een TBS. In (21 a) komt
de gelijktijdigheid van S' met S tot uitingvia de versmeltingtot het spreekmoment S; in
(216) gaat S'vooraf aan S. Via het pijltje T wordt aangegeven vanuit welk punt op de S-
band de relatie met de E-band wordt gelegd.

(21) a. tegenwoordige tijd b. verleden tijd

E-band: ---------------------- ------------------------

S-band: --------T------------ ----1-------t---------

S S' S

In de structuren (21 a) en (216) ontbreekt de representatie van een eventualiteit op de E-

band. De aspectuele categorie waartoe de eventualiteit behoort, brengt aparte informatie

in voor de opbouw van een TBS: afhankelijk van haar aspectuele categorie projecteert de

eventualiteit één ofineer potentiële evaluatiepunten op de S-band. Een potentieel evalu-

atiepunt wordt aangeduid als OS en is beschikbaar om gerealiseerd te worden als daadwer-

kelijk evaluatiepunt (zie (22)). Ofhet gerealiseerd wordt, wordt bepaald door de aspect-

informatie waaraan de temporele vervoeging van het werkwoord uiting geeft (zie (23)).

Verwijst een zin naar een gebeurtenis, dan vindt projectie plaats van het totale E-

interval op de S-band via één enkel potentieel evaluatiepunt. De gebeurtenis wordt dus

als één geheel ter evaluatie `aangeboden'. Verwijst een zin naar een proces oftoestand,

dan vindt projectie van het E-interval op de S-band plaats via een verzameling potentiële

evaluatiepunten. Deze projectie via een verzameling potentiële evaluatiepunten geeft

aan dat het proces of de toestand op verschillende momenten is te evalueren als een
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situatie die gaande is. Overigens realiseert een tijdvorm altijd maar één van die poten-
tiële evaluatiepunten.

De structuren in (22a) en (226) geven de bijdrage aan een TBS weer van respectieve-
lijk een gebeurtenis en een proces of toestand. Het symbool ~ duidt op de convergentie
van het complete E-interval tot één potentieel evaluatiepunt en geeft aan dat het interval
in zijn geheel dient te worden geëvalueerd; de repetitie van het symbool ~. geeft aan dat
het E-interval een zekere tijdsduur heeft en dat delen ervan kunnen worden geëvalueerd.
De vierkante haken om E op de E-band betekenen op zichzelf niet dat E is afgesloten;
ze worden gebruikt om verschillende eventualiteiten op de E-band van elkaar te onder-
scheiden.

(22) a. gebeurtenis: "De bom inslaan" b. proces: "Het regenen"
toestand: "De zon schijnen"

-----[----E----]-------- -----[----E----]-----

~ 1 ~ ~

----------t------------- -----t---f---}-------

OS OS OS OS

Samenvattend, de onderdelen waaruit een TBS wordt opgebouwd, zijn: E, S, OS en S'.
De bijdrage van de aspectuele categorie van de eventualiteit bestaat erin dat één ofjuist
meer potentiële evaluatiepunten OS op de S-band worden geprojecteerd. De betekenis-
bijdrage van de markering van een werkwoord voor tijd en aspect bestaat in de relatie
van het spreekmoment S met het denkbeeldige spreekmoment S' en in de keuze voor
het evaluatiepunt van waaruit de relatie met de E-band tot stand komt. De definitieve
temporele representatie van een zin wordt dus bepaald door de interactie tussen de
betekenis van de tijd- en aspectvorm van het werkwoord en de aspectuele categorie van
de eventualiteitwaarnaarde zin verwijst.

De representaties in (23a) en (23b) geven twee voorbeelden van definitieve twee-
bandenstructuren (TBSen). Daarin is de projectie van potentiële evaluatiepunten niet
meerzichtbaar; alleen de gerealiseerde evaluatiepunten worden weergegeven. In (23a)
is het potentiële evaluatiepunt dat E heeft geprojecteerd op de S-band gerealiseerd door
het spreekpunt S; vanuit het spreekpunt wordt de relatie met de E-band gelegd. In (236)
is het potentiële evaluatiepunt gerealiseerd door S' en wordt vanuit dit punt de relatie
met de E-band gelegd.

(23) a. onvoltooid tegenwoordige tijd b. onvoltooid verleden tijd
`Man bijt hond' `Man beet hond'

------[--E--]-------- -[--E--]-------------
---------? ---------- ---- T -----------}---

S S' S
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REPRESENTATIE VAN DE VOLTOOID VERLEDEN TIJD IN TTT. In (24a) -(24c) zijn de
voorlopige structuren herhaald die in paragraaf 5.2.2 werden toegekend aan de WT ~,
WT - en de W-lezing. Deze voorlopige structuren zullen hier vertaald worden naarTTT-
representaties.

(24) a. WT -lezing b. WT t lezing c. W-lezing
E~R~S (E)....E~,R~S E,R'~R~S

De relatie tussen S en het referentiepunt R in de drie lezingen is te vertalen naar een
anterieure positie van S'ten opzichte van S. Voor de vertaling van het extra referentie-
punt R' in de W-lezingwordtook in deTTT-structuureen extraevaluatiepuntgeïntro-
duceerd: S". Dit punt krijgt een positie anterieuraan S'. In TTTgeldt: het evaluatiepunt
met het hoogste aantal accenttekens is het evaluatiepunt van waaruit de relatie met de
E-band tot stand komt.

De relatie tussen R of R' en E wordt zichtbaar in de relatie tussen E op de E-band en
de positie van S' of S" op de S-band. In de WT - lezing gaat E vooraf aan S', wat wordt
weergegeven door het `~'-teken op de E-band. In de WT tlezing bestaat de resultatieve

toestand op S', wat in de TBS zichtbaar wordt doordat S' correspondeert met een punt
binnen het interval van de resultatieve toestand. In de W-lezing bestaat E op S"en dat

wordt zichtbaar doordat S" correspondeert met een punt binnen het E-interval. De
structuren in (25a)-(25c) geven deTBS-en van de drie lezingen weer.

(25) a. WT -lezing b. WT ~lezing c. W-lezing

--[--E--]---~--------------- --[--~E)--][----E,~ --- ]--------- --[--E--]-------------------

------------------1------t- -----------------1-----------t-- -----1-------t-------t-----
S' S S' S S" S' S

De structuur in (25a) visualiseert dat E in een WT -lezing van een afstand wordt geëva-

lueerd. Het evaluatiepunt S' correspondeert immers met een punt op de E-band dat niet
samenvalt met een punt in het E-interval. De structuren in (256) en (25c) geven weer
dat E t in de WT,tlezingen E in een W-lezingvan dichtbij worden geëvalueerd. S' in

(256) en S" in (25c) corresponderen namelijk met een punt binnen E ~en E.

5.2.5 Status van de evaluatiepunten: gemotiveerd ofvrij

Uit de TBS-en in (25) blijkt dat de voltooid verleden tijd, afhankelijk van de interpre-
tatie van de tijdvorm, twee of drie evaluatiepunten introduceert. Deze evaluatiepunten
worden doorgaans geïntroduceerd om temporele redenen: ze zijn nodig om de situ-
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atie beschreven in de voltooide tijd op de juiste wijze in te bedden in de temporele
context van de uiting. Zo dient het evaluatiepunt 5' in de V`ITe-lezing om een relatie te
leggen met een eerder beschreven eventualiteit, zodanig dat zichtbaar gemaakt wordt
is dat de eventualiteit beschreven in de voltooid verleden tijd voorafgaat aan de eerder
beschreven eventualiteit.

Maar niet altijd kan een temporele motivatie worden gegeven voor de introductie
van evaluatiepunten door de voltooid verleden tijd. De beschreven situatie wordt dan
ingebed in de temporele context van de uitingzonder datalle géintroduceerde evalu-
atiepunten daarbij een rol spelen. Wanneer de temporele motivatie voor de aanwezig-
heid van een evaluatiepunt in een temporele structuur ontbreekt, zal verdergesproken
worden van een vrij evaluatiepunt.

In het antwoord dat later in dit hoofdstuk wordt gegeven op de vraag wanneer de
voltooid verleden tijd verantwoordelijk kan worden gehouden voor de subjectieve
lezingvan een zin, wordt een belangrijke rol toegekend aan het begrip vrij evaluatiepunt.
Aannemelijk is dat evaluatiepunten nietvoor niets worden geïntroduceerd. Als ergeen
temporele motieven zijn, dan moet er een andere motivering ten grondslag liggen aan
het bestaan van het evaluatiepunt. De gedachte is dat de motivering bestaat in het weer-
geven van een persoonlijk standpunt.

Maar voordat deze gedachte verder kan worden uitgewerkt, is het nodigeen proce-
dure te formuleren waarmee kan worden nagegaan ofde introductie van evaluatie-
punten temporeel gemotiveerd is. Geen van de evaluatiepunten die de voltooid verleden
tijd introduceert is namelijk op voorhand temporeel gemotiveerd of vrij te noemen.
Om de status van evaluatiepunten te bepalen zal worden gelet op: 1. het type voltooid
verleden tijd in de doelzin, 2. de tijdvorm in de zin die voorafgaat aan de zin met voltooid
verleden tijd en 3. de temporele relatie tussen de eventualiteiten in deze twee zinnen.

De basis voor de berekening van de status van evaluatiepunten is de representatie
van de temporele structuurvan een tekstfragment volgens hetTTT-model. Elke zin in
een tekst introduceert zijn eigen temporele structuur, die vervolgens wordt ingebed in
de bestaande tekststructuur. Uitgaande van het TTT-representatiemodel, genereren de
linkerzin en de doelzin elk een eigen TBS. Los daarvan wordt -gebruik makend van alge-
mene wereldkennis -uit de lexicale informatie in de zinnen afgeleid wat de temporele
relatie is tussen de beschreven situaties. Omdat ze is afgeleid, wordt deze relatie verder
aangeduid als de `geïnterpreteerde temporele relatie'. DeTBS-en van de doelzin en van
de linkerzin worden samengevoegd tot één nieuwe TBS, die de temporele structuurvan
de twee zinnen gecombineerd weergeeft.

DE INVLOED VAN TEKSTTYPE. Zoals eerder is opgemerkt in hoofdstuk 1 en 3, kunnen
in verschillende teksttypen verschillende temporele ordeningsmechanismen van kracht
zijn. Zo is onderverwijzing naarCaenepeel gesteld dat de temporele structuurvan
narratieve fictie anders tot stand komt dan de temporele structuur van nieuwsberichten.
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In haar opvatting speelt het actuele spreekmoment S in narratieve fictie een onderge-

schikte rol voorde temporele samenhangvan een tekst (`bracketingof the speech point';

zie Caenepeel en Sandstr0m,1992). In de narratieve tekst wordt via de opeenvolging

van zinnen een episodische structuuropgebouwd. Daarbij worden de gebeurtenissen
temporeel geordend ten opzichte van elkaar en geldt het voorwaartse ordeningsprincipe
als voornaamste leidraad. In een nieuwstekst worden de beschreven gebeurtenissen in
de eerste plaats temporeel geordend in relatie tot het hier-en-nu van de schrijver. Daar-
door is er enige mate van vrijheid in de ordening van de beschreven gebeurtenissen ten
opzichte van elkaar, door de lezer af te leiden uit de relatie tussen de gebeurtenissen.

Met deze verschillen tussen de teksttypen ís rekening gehouden bij het opstellen van

de procedure- meer precies, twee procedures-om na te gaan of evaluatiepunten tempo-

reel gemotiveerd ofvrij zijn. Naarde procedureswordtverwezen metde termen E-band-

methode en S-bandmethode voorde berekeningvan de statusvan evaluatiepunten.

E-BANDMETHODE. De E-bandmethode wordtgevolgd bij teksttypen waarin de tempo-

rele structuur bepaald wordt door de ordening van situaties ten opzichte van elkaar, zoals

in narratieve fictie. Kenmerkend voor de E-bandmethode is dan ook dat bij het samen-
voegen van twee TBS-en tot één structuur uitgegaan wordt van de geïnterpreteerde

temporele relatie tussen de beschreven situaties (gerepresenteerd als E op de E-band).
De twee TBS-en worden zo samengevoegd dat de E's ten opzichte van elkaarde positie

innemen die past bij de geïnterpreteerde temporele relatie. Als bij het samenvoegen
de temporele evaluatiepunten als vanzelf`op hun plek'vallen doordatze de temporele
relatie ondersteunen, dan zijn de evaluatiepunten temporeel gemotiveerd. Maar als blijkt
dat niet alle door de tijdvormen gegenereerde evaluatiepunten nodig zijn om de géinter-
preteerde relatie te representeren, dan is sprake van minstens één vrij evaluatiepunt.

Deze procedure kan worden geïllustreerd aan de hand van de TBS-en van de voor-
beelden (1) en (2), hier herhaald als (26) en (28).

(26) (a) Toen An en Jo trouwden, (b) hadden ze de hele straat uitgenodigd.

(27) a. TBS (26a) b. TBS (26b) c. TBS (26a) t(266)
[Ea]

-[--Ea--]------ -[(Eb)1[--Eb,~ -]------ -- [(Eb)][--Eb,;-]-------

----? ---------t- -------------1-------t- --------------1------------t-

S' S S' S S' S

In (26a) is het werkwoord gemarkeerd voor de onvoltooid verleden tijd; de TBS daarvan

is gegeven in (27a). De voltooid verleden tijd i n(266) krijgt de V`IT ~ lezi ng; de TBS

daarvan is gegeven in (276). De geïnterpreteerde temporele relatie tussen de resulta-

tieve toestand en de gebeurtenis in de linkerzin is als volgt: op het moment dat An en Jo
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trouwden, was er sprake van dat de hele straat was uitgenodigd. De resultatieve toestand
bestaat dus gelijktijdig met het trouwen. In de TBS in (27c) is deze relatie gevisualiseerd.
Daarbij komen de TBS van (27a) en (27b) zo samen dat het gerealiseerde evaluatiepunt
S'van de hoofdzin geïdentificeerd wordt met dat van de bijzin. Het evaluatiepunt S' dat
werd gegenereerd door de voltooid verleden tijd ondersteunt dus de representatie van
de temporele relatie met de linkerzin: S' is temporeel gemotiveerd.

(28) (a) Toen Alexis Philip voorbijliep, (b) had Philip onmiddellijkgebloosd.

(29) a.TBS (28a) b.TBS (286) c.TBS (28a) t (286)

[Ea]

--[--Ea--]------ ---[-Eb--]--------- ----[--Eb--]------------

-----?-------t- -----?------t---t-- -------?--------t---t-

S' S S" S' S S" S' S

De bijzin in (28a) is opnieuw gemarkeerd voor de onvoltooid verleden tijd; de TBS
daarvan is gegeven in (29a). De voltooid verleden tijd in de hoofdzin (286) krijgt deze
keer de VV-lezing; de TBS daarvan is gegeven in (296). De parafrase van de temporele
relatie tussen (28a) en (286) luidt: op het moment dat Alexis voorbijliep, begon Philip
te blozen. Dit is gevisualiseerd in de TBS van (29c). Daarin is S'van de bijzin geïdenti-
ficeerd met S" van de hoofdzin, maar blijft het onduidelijk wat de temporele functie is
van S'van de hoofdzin. S' correspondeert niet met een temporeel punt op de E-band ter
ondersteuning van de representatie van de geïnterpreteerde temporele relatie. S'van de
hoofdzin is dus vrij.

Behalve de combinatie van tijdvormen als in (28), zijn nog andere combinaties van
tijdvormen denkbaar die een vrij evaluatiepunt opleveren. Zie (30).

(30) (a) Alfredo heeft een zonnesteek. (b) Hij had te lang in de zon gezeten.

In (30a) is het werkwoord gemarkeerd voor de onvoltooid tegenwoordige tijd. De TBS
daarvan is gegeven in (31 a). De voltooid verleden tijd in (306) krijgt de VVTe-lezing.
De TBS daarvan is gegeven in (316). Een parafrase van de temporele relatie tussen de
twee zinnen luidt als volgt: nadat Alfredo te lang in de zon had gezeten heeft hij nu een
zonnesteek. Deze temporele relatie komt tot uiting in (31 c), waarin de TBSen van (31 a)
en (316) zijn samengevoegd. Uit de configuratie in (31 c) blijkt nietwat de temporele
motivatie is voor de positie van S' in het verleden van S. Via een voltooid tegenwoordige
tijd - met S' gelijk aan S- had dezelfde temporele relatie tussen de hoofd- en bijzin
weergegeven kunnen worden. Het evaluatiepunt S'van de voltooid verleden tijd in (306)
wordt daarom `vrij'genoemd.
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(31) a. TBS (30a) b. TBS (306) c. TBS (30a) t(306)

--------? -------
S

-[--Eb--]-~--------- -[--Eb--]-~------[--Ea--]-----

-------------1'---t-- -------------?-------f--------

S' S 5' S

S-BANDMETHODE. De 5-bandmethode wordtgevolgd bij teksttypen waarin situaties

primair temporeel geordend worden ten opzichte van het hier-en-nu van de spreker, S,

zoals in nieuwsberichten. Kenmerkend voor deze methode is dat bij het samenvoegen
van twee TBS-en wordt uitgegaan van de positionering van de evaluatiepunten op de

S-band ten opzichte van S. De tijdvormen introduceren evaluatiepunten op een zekere

afstand van 5. We nemen aan dat het evaluatiepunt S' één `stap'verwijderd is van S en

dat het evaluatiepunt S" twee stappen verwijderd is van S. Via de relatie met de E-band,

is zo ook de afstand van de beschreven eventualiteit E tot S vast te stellen, maar ook de

temporele positie van de ene E ten opzichte van de andere E.

Als een voltooid verleden tijd de VVT ~interpretatie heeft, dan is de beschreven resul-
tatieve toestand op de E-band via de gelijktijdigheidsrelatie met S' één stap verwijderd
van S. Heeft de voltooid verleden tijd de VVT -interpretatie, dan is de eventualiteit op de
E-band via de afstand tot het moment op de E-band dat correspondeert met de positie
van S'verder dan één stap verwijderd van S(hoe ver precies, dat wordt niet weerge-
geven). Heeft de voltooid verleden tijd de W-interpretatie, dan is de eventualiteit op de
E-band via de gelijktijdigheidsrelatie met S" twee stappen verwijderd van S.9

Twee TBS-en worden samengevoegd door S van de ene TBS te identificeren met

S van de andere TBS en via de `stappenprocedure' de overige evaluatiepunten van de

afzonderlijke TBS-en in de nieuweTBS te plaatsen. Bij het samenvoegen kan bijvoor-

beeld S'van de voltooid-verleden-tijd-TBS samenvallen met S'van de voorgaande TBS, of

S" van de voltooid verleden tijd geplaatst worden voor S'van de voorgaande TBS. Vervol-

gens wordt gekeken hoe de E's op de E-band ten opzichte van elkaar terecht gekomen

zijn en wordt nagegaan ofze `als vanzelf' een positie innemen die past bij de geïnterpre-

teerde temporele relatie. Zie fragment (34).

(34) (a) Feyenoord won gisteren met 3- 0 van Ajax. (b) Opstelten had op zijn kop

gestaan.

(35) a. TBS (34a) b. TBS (346) c. TBS (34a) t(346)

-[--E,--]----------- -[--Ee - ]----------------- -[--Eb--]---~--[--Ea--]-------

---- T ------------t- ----1--------------------f ----? ------------------------t--

S' S S" S' S S" S' S
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Het hoofdwerkwoord in (34a) is gemarkeerd voor de onvoltooid verleden tijd. In de
representatie daarvan is Ea via de relatie met S' één stap verwijderd van het spreekpunt S,
zoals in (35a) zichtbaar is. De zin met voltooid verleden tijd in (346) heeft de W-lezing.
In de representatie daarvan is Eb verder dan één stap is verwijderd van het spreekpunt S,
zoals in (356) zichtbaar is.

Bij het samenvoegen van (35a) en (356) in (35c) is het spreekmoment 5 van (356)
geïdentificeerd met het spreekmoment S van (35a) en S'van (35a) en (356) op elkaar
gelegd. Vervolgens is na te gaan of de afbeelding in (35c) strookt met de geïnterpre-
teerde relatie tussen Ea en Eb. De parafrase van de relatie is als volgt: de situatie dat
Feyenoord met 3- 0 won van Ajax ging vooraf aan de situatie dat Opstelten op zijn kop
stond. De posities van Ea en Eb in (35c) komen niet overeen met de geïnterpreteerde
temporele relatie tussen de beschreven situaties. De conclusie is dat S'van (356) niet
temporeel gemotiveerd is; het is een vrij evaluatiepunt.

5.2.6 De hypothesen

Het onderzoekskader is geschetst en het temporele analysemodel is toegelicht. Nu kan
de eerste hypothese worden gepresenteerd over de relatie tussen de voltooid verleden
tijd en subjectiviteit.

Hypothese (i)
Als de voltooid verleden tijd een vrij evaluatiepuntgenereert, dan markeert deze tijd-
vorm de subjectieve lezingvan de zin waarin hij gebruikt is.

Als subjectieve lezingvan een zin wordtopgevatde lezingvanuitschrijver-perspectief
ofvanuitander-perspectief (zie hoofdstuk 2 en 3). Niet subjectief is de lezingvanuit
nul-perspectief. Deze perspectiefcategorieën komen inhoudelijk overeen met de
categorieën die Oversteegen en Bekker (2002) onderscheiden, zij het dat zij het label
mono-perspectief gebruiken voor schrijver-perspectief en poly-perspectief voor ander-
perspectief. Hun keuze voor de term mono-perspectief is gebaseerd op de gedachte dat
in de presentatie het technische standpunt van de schrijver niet is gewijzigd maar wel
de verantwoordelijkheid voor de informatie aan hem gebonden is en dus niet algemeen
geldig is. De keuze voor de term poly-perspectief komt voort uit de observatie dat in een
uiting die is gepresenteerd vanuit ander-perspectief zelden `de ander'volledig aan het
woord is. De stem van de schrijver is nooit helemaal weg. Zo is zeerwaarschijnlijk het
temporele standpunt van de schrijver betrokken in de keuze voor de verleden tijd in de

9 Een vergelijkbare uitspraak doet Michaelis (1991) overde betekenis van pluperfect in vergelijking met de simple
past: "the PaP [pluperfect] indicates a greater degree of displacement from speech time, in the direction of the past,
than does the preterite (...]". Zie ook Comrie (1 985).
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complementzin in "Belindazei dat ze sigaretten ging kopen".Omwille van consistentie

metde eerdere hoofdstukken in dit proefschriftwordt hierde driedeling nul-perspectief,

schrijver-perspectief en ander-perspectief aangehouden. Deze keuze heeft geen effect

op de betekenis van de hiergepresenteerde resultaten.
Hypothese (i) voorspelt nu dat er niet één geval zal worden gevonden waarin de

aanwezigheid van een vrij evaluatiepunt samengaat met een lezing vanuit nul-perspec-

tief. Dat betekent dat voorspeld wordt dat een vrij evaluatiepunt voldoende is voor de

subjectieve lezingvan een zin; er wordt niet geclaimd dat een vrij evaluatiepunt noodza-

kelijk isvoorde subjectieve lezingvan een zin.

Voor de juiste conclusie uit het onderzoek moet er rekening mee worden gehouden
dat de subjectieve lezing van een zin kan samenhangen met verschillende vormken-
merken van sprekerbetrokkenheid (zie hoofdstuk 3). Om te kunnen vaststellen dat het
vrije evaluatiepunt zelfstandig de markering vormt van een subjectieve lezing, zal ook de
aanwezigheid van vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid worden onderzocht. De
zinnen met een subjectieve lezingzijn vervolgens in twee categorieën te verdelen:
1. zinnen mét een vormkenmerkvan sprekerbetrokkenheid en 2. zinnen zóndervorm-
kenmerk van sprekerbetrokkenheid. De voltooid verleden tijd wordt in dit stadium
buiten beschouwinggelaten als (potentieel) vormkenmerkvan sprekerbetrokkenheid.
Nagegaan zal worden of de subjectieve zinnen zondervormkenmerk van sprekerbe-
trokkenheid een vrij evaluatiepunt bevatten. Als dat het geval is, is de conclusie dat de
subjectieve lezing is gemarkeerd door hetvrije evaluatiepunt.

Er is reden om te verwachten dat in een W-structuur vaker dan in een VVT - of VVT t
structuur een evaluatiepuntvrij blijft. Immers, de introductie van íeder evaluatiepunt
door een tijdvorm dient temporeel gemotiveerd te zijn. Omdat de W-structuur een
evaluatiepunt meer heeft dan de andere twee structuren, is voor een voltooid verleden
tijd met de W-lezing de kans groter dat niet elk van de evaluatiepunten temporeel gemo-
tiveerd is. Daarom zal ook een tweede hypothese worden onderzocht:

Hypothese (ii)
De voltooid verleden tijd met W-lezing heeft vaker een vrij evaluatiepunt dan de
voltooid verleden tijd met VVT - of VVT ~ lezing.
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5.3 Het onderzoek

5-3.I Het corpus

De hypothesen zijn getoetst via een corpusonderzoek. Voor de samenstelling van het
corpusmateriaal werden fragmenten geselecteerd op basis van de aanwezigheid van een

voltooid verleden tijd. De onderzochte fragmenten zijn afkomstig uit teksten van het
type narratieve fictie (142) en uit nieuwsteksten (1 25).'o Nieuwsfragmenten werden

geselecteerd uit het landelijke dagblad De Volkskrant, volgens de criteria genoemd in

hoofdstuk 3(paragraaf 3.2.5). Narratieve fictie-fragmenten werden geselecteerd uit
romans van Nederlandse auteurs (Romijn Meijer, 1983; Hemmerechts, 1993; Melchior,

1993; Reisel, 1993; De Winter, 1993; Dorrestein, 1997; Enquist, 1997).
lederfragment bevatte een zin metvoltooid verleden tijd (doelzin) en tenminste één

voorafgaande zin in dezelfde alinea (linkerzin). Omdat de inhoud van relatieve bijzinnen
doorgaans geen rol speelt in de episodische structuur van een tekst, werd dit type doel-
zinnen uitgesloten van het onderzoek. In het merendeel van de gevallen was de doelzin
een hoofdzin of nevengeschikte zin. Andere categorieën waren complementzinnen (5),
subject- of objectzinnen (13) ofadverbiale bijzinnen (42).

5.3-2 Analysemodel

In deze paragraaf worden de variabelen beschreven die het analysemodel vormen. De
variabele is steeds in vet aangegeven. Tussen haakjes direct daarachter worden de moge-
lijke waarden van de variabele gegeven. Dan volgt de toelichting.

B RO N(narratieve fictie, nieuwsbericht)

leder fragment werd gecodeerd voor het type van de tekst waaruit het geselecteerd was.

TYPE VOLTOOID VERLEDEN TIJD (WT~,WTrW)

lederfragment is gecodeerd voor de interpretatie van de voltooid verleden tijd in de
doelzin. De toekenningvan de interpretatie vond plaats op grond van de resultaten van
de tests die eerder in paragraaf 5.2.2 zijn beschreven: temporele locatietest, al-test, test

met opeenvolgingvan zinnen met voltooid verleden tijd, striptest, temporele focustest.
Deze tests N,erden uitgevoerd in deze volgorde van opsomming. De volgende alinea's

beschrijve.n de procedurele vorm van de tests. Leverden de tests geen eenduidig resul-
taat op, dan werd het fragment van verder onderzoek uitgesloten.

'o Oorsponkelijk werden van ieder teksttype 150 fragmenten geselecteerd; 8 narratieve fictiefragmenten en 25
nieuwsfragmenten zijn later uitgesloten. Deze fragmenten voldeden niet aan alle gehanteerde voorwaarden voor het
onderzoek of de onderzoekers bereikten achteraf geen consensus over de analyse ervan.



186

Bij sommige tests wordt aangegeven dat er een restrictie bestaat op de aspectuele
klasse van de doelzin in zijn onvervoegde vorm (gebeurtenis, proces of toestand) Merk
op dat als de onvervoegde doelzin tot de categorie toestand behoort, ergeen test
nodig is om de VVT ilezing uit te sluiten: deze interpretatie is dan immers op voorhand
uitgesloten (zie paragraaf 5.2.2). Aan de hand van de striptest wordt dan nagegaan of
de voltooid verleden tijd de VVT - dan wel de W-interpretatie heeft. Voor voorbeelden
van de werking van de afzonderlijke tests zal worden verwezen naar voorbeelden die zijn
gegeven in paragraaf 5.2.3.

(i) Temporele locatietest
Voorwaarde: Geen.
Beschrijving: Maak de temporele locatie van de eventualiteit expliciet door aan de

doelzin een definiete verleden tijdsbepalingtoe te voegen ( bijvoorbeeld
`gisteren', `drie jaar eerder'). De temporele locatie mag fictief zijn.

Resultaat: Als de toevoegingacceptabel is en de oorspronkelijke betekenis van
doelzin niet wijzigt, dan is sprake van VVT ofW.
Als de toevoeging niet acceptabel is ofals de betekenis van de doelzin
verandert, dan is sprake van WT t.

Voorbeelden:(1 2) en (1 3), paragraaf 5.2.3.

(ii) ;41'-test
Voorwaarde: Geen
Beschrijving: Plaats het bijwoord `al'voor de voltooid verleden tijd in de doelzin.
Resultaat: Als de toevoegingvan het bijwoord acceptabel is en de lezingvan de

doelzin er niet door verandert, dan is sprake van VVT .
Als de toevoegingvan het bijwoord niet acceptabel is ofals de lezingvan de
doelzin zin verandert, dan is sprake van W.

Voorbeelden:(14) en (1 5), paragraaf 5.2.3.

(iii) Test met opeenuolging uan uoltooid uerleden t~den
Voorwaarde: De onvervoegde doelzin verwijst naar een gebeurtenis.
Beschrijving: Bedenk een extra zin die is gemarkeerd voor de voltooid verleden tijd en

verwijst naar een gebeurtenis die samenhangt met de doelzin. Plaats de
extra voltooid verleden tijd in een nevenschikking met de voltooid verleden
tijd van de doelzin. Als alternatief kan ook een voltooid verleden tijd die al
in de context aanwezig is in beschouwing worden genomen. Stel vast wat
de temporele relatie is tussen de twee zinnen in de voltooid verleden tijd.

Resultaat: Als de interpretatie is dat de situatie in de doelzin en de gebeurtenis in
de andere zin op elkaarvolgen (al dan nietgedeeltelijk overlappend), dan
heeftde doelzin de W-lezing.
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Als de interpretatie is dat de situatie in de doelzin bestaat op het moment
dat de gebeurtenis in de andere zin zich voordoet, dan heeft de doelzin de
WT ~ lezing.
Als niet eenduidig een temporele relatie tussen de situatie in de doelzin en
de gebeurtenis in de andere zin is vast te stellen, dan heeft de doelzin de
VVTe-lezing.

Voorbeelden:(16) - (18), paragraaf 5.2.3.

(iu) Striptest
Voorwaarde: De originele context van de doelzin is gemarkeerd voor de verleden tijd.
Beschrijving: Om de test uit te voeren, wordt S' in de temporele structuurvan de zinnen

die de context vormen van de doelzin verplaatst naar S. De onvoltooid
verleden tijd in de context wordt als gevolg daarvan omgezet naar de onvol-
tooid tegenwoordige tijd. De voltooid verleden tijd wordt omgezet naar de
voltooid tegenwoordige tijd, de onvoltooid verleden tijd ofde onvoltooid
tegenwoordige tijd.

Resultaat: Als de voltooid verleden tijd van de doelzin bij voorkeurwordt omgezet naar
de voltooid tegenwoordige tijd, dan heeft de doelzin de VVT - ofVVT ~ lezing
Als de voltooid verleden tijd van de doelzin bij voorkeur wordt omgezet
naar de onvoltooid verleden of onvoltooid tegenwoordige tijd, dan heeft de
doelzin de W-lezing.

Voorbeelden:(19) en (20), paragraaf 5.2.3.

TIJDVORM LIN KERZIN (onvoltooid verleden tijd, onvoltooid tegenwoordige tijd, onvoltooid toekomende

tijd, voltooid verleden tijd, voltooid tegenwoordige tijd, voltooid toekomende tijd, onvoltooid toekomende

verleden tijd, voltooid toekomende verteden tijd)

Om na te gaan ofde voltooid verleden tijd in een doelzin een vrij evaluatiepunt genereert,
is de tijdvorm vastgelegd van de zin voorafgaand aan de doelzin.

GEÍNTERPRETEERDETEMPORELE RELATIE(E2gaatvolledigvoorafaanEl;E2gaatgedeeltelijk

voorafaan E1; E2 omvatofvalt samen met E1; E2 volgtgedeeltelijkop E1; E2 volgtvolledigop E1)

De geïnterpreteerde temporele relatie heeft betrekking op de eventualiteit waarnaar de
doelzin (E2) verwijst en de eventualiteit van de zin die daaraan voorafgaat (E1) (de moge-
lijke waarden zijn gebaseerd op Allen, 1983). De relatie wordt in sommige gevallen in
de tekst aangeduid door een temporeel bijwoord ofconnectief. Als in een fragment een
expliciet volgordesignaal ontbrak, is de temporele relatie aangenomen op grond van de
lexicale inhoud van de tekst en wereldkennis. De intu'itie werd getoetst dooreen para-
frase van de relatie in de tekst in te voegen en te beoordelen op aanvaardbaarheid. Zie
voor voorbeelden de uitwerking van de fragmenten (36) en (37) in paragraaf 5.3.3.
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STATUS VAN DE EVALUATIEPUNTEN ( temporeel gemotiveerd,vrij evaluatiepuntaanwezig)

Op grond van de interpretatie van de voltooide tijd staat vast wat de evaluatiepunten
zijn in de temporele structuur van de doelzin. De status van deze evaluatiepunten staat

dan nog niet vast. De berekening van de status vond plaats op basis van de volgende
gegevens: 1. het type voltooid verleden tijd in de doelzin; 2. de tijdvorm in de zin links;

3. de geïnterpreteerde temporele relatie tussen de doelzin en de voorafgaande zin. De
wijze waarop de status werd berekend verschilde per teksttype vanwege het principiële
verschil in de temporele opbouw van teksten van deze twee typen: voor narratieve fictie
werd de E-bandmethode gevolgd, voor nieuwstekstwerd de S-bandmethode gevolgd
(zie ook paragraaf 5.2.5). De operationaliseringvan deze methodes is als volgt:

E-bandmethode uoornarratieuefictie
Context 1: Het werkwoord in de linkerzin is gemarkeerd voor de tegenwoordige tijd."
Beschrijving: Het spreekpunt S van de doelzin wordt afgebeeld op S van de linkerzin.

E van de doelzin en de linkerzin worden zo afgebeeld dat het resultaat de
geïnterpreteerde temporele relatie weergeeft.

Resultaat: Als de evaluatiepunten S' en - indien aanwezig -S" van de doelzin de geïn-
terpreteerde temporele relatie tussen de doelzin en de linkerzin onder-
steunen, dan zijn de evaluatiepunten van de doelzin temporeel gemotiveerd.
AIsS'en -indienaanwezig-S"vandedoelzindegeïnterpreteerde
temporele relatie niet ondersteunen, dan is er een vrij evaluatiepunt.

Context 2: Hetwerkwoord in de linkerzin is gemarkeerd voorde verleden tijd.
Beschrijving: Het spreekpunt S van de doelzin wordt afgebeeld op S van de linkerzin. E

van de doelzin en E van de linkerzin worden zo afgebeeld dat het resultaat
de geïnterpreteerde temporele relatie weergeeft.

Resultaat AlsookevaluatiepuntS'en-indienaanwezig-S"vandedoelzinworden
geïdentificeerd met S' en - indien aanwezig- S" van de linkerzin en
daarmee de geïnterpreteerde temporele relatie tussen de doelzin en de
linkerzin wordt ondersteund, dan zijn de evaluatiepunten van de doelzin
temporeel gemotiveerd.
Als het bovenstaande niet het geval is, dan is er een vrij evaluatiepunt.

De werking van de E-bandmethode procedure is gedemonstreerd aan de hand van de
voorbeelden (26), (28) en (30) in paragraaf 5.2.5.

S-bandmethode uoornieuwstekst
Context: Hetwerkwoord in de linkerzin is gemarkeerd voorde tegenwoordige of

verleden tijd.
Beschrijving: Het spreekpunt S van de doelzin wordt afgebeeld op S van de linkerzin.
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Indien aanwezigwordt evaluatiepunt S'van de linkerzin één `stap' naar links
van S geplaatst en wordt S" nog een stap verder naar links geplaatst. Voor
aanwezige evaluatiepunten S' en S" van de doelzin wordt hetzelfde gedaan.

Resultaat: Als de positie van E van de doelzin en van E van de linkerzin nu overeen-
komt met de geïnterpreteerde temporele relatie tussen de twee zinnen,
dan zijn de evaluatiepunten van de doelzin temporeel gemotiveerd.
Als het bovenstaande niet het geval is, dan is er een vrij evaluatiepunt.

De werking van de S-bandmethode procedure is geïllustreerd aan de hand van fragment
(34) in paragraaf 5.2.5.

PERSPECTIEF (nul-perspectief,schrijver-perspectief,ander-perspectief)

Het perspectief van de doelzin werd vastgesteld onafhankelijk van andere kenmerken van
de doelzin of de context. De lezing werd toegekend op basis van de ontkenbaarheidstest
en de parafrase- en attributietest. Zie voor de beschrijvingvan de tests en demonstraties
van de werking ervan hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3 en hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2.

VORMKENMERKEN VAN SPREKERBETROKKENHEID (nietaanwezig,welaanwezig)
Als vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid zijn de lexicale, syntactische of typografi-
sche markeringen beschouwd die eerder zijn besproken in hoofdstuk 3(vertelstijl, modale
elementen, evaluatieve elementen). Omdat ook fragmenten van het type narratieve fictie
betrokken waren is verder nog gelet op de aanwezigheid van interjecties of uitroepen en
op syntactische incompleetheid als vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid.

5.3.3 Procedure

De twee betrokken onderzoekers analyseerden alle geselecteerde fragmenten volgens
de in paragraaf 5.3.2 beschreven voorschriften. Vervolgens bespraken ze de verschillen
in hun analyses. Fragmenten waar na overleggeen voorkeuranalyse aan kon worden
toegekend,werden uitgesloten van hetverdere onderzoek. De resultaten die in para-
graaf S.4 worden beschreven, berusten dus op consensus over de analyses.

Om een indruk te geven van de uitgevoerde analyses, volgen hieronder de volledige
analyses van twee fragmenten uit het corpus. De zin in cursief is de doelzin. Waar nodig
wordt de analyse toegelicht.

(36) Ze zijn heel streng. `s Avonds fluistert Suze over hoe het is op school. Er was een
jongen die zijn pikkie liet zien onderde bank en iedereen cuasgeschrokken, maar
het was een stompje kaars. [A. Enquist, Het Geheim]

" In het corpus kwamen geen fragmenten voor waarin de zin links van de doelzin was gemarkeerd voor de toeko-
mende tijd.
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~ BRON. Narratievefictie.
~ TYPE VOLTOOID VERLEDEN TIJD. Test(i) geeftgeen duidelijk resultaat:`ledereen

was net geschrokken' plaatst het schrikken in het verleden van de zin links, terwijl

intu~itief het schrikken volgt op de zin links. Dat laatste is in de beschrijvingvan de

test echter niet genoemd als motief om één van de lezingen uit te sluiten ofaan te
nemen. Test (ii) heeftwel een duidelijk resultaat: het bijwoord `al' kan niet worden
toegevoegd aan de zin zonderde oorspronkelijke lezingvan de zin te wijzigen. Dat
vormt een argument voor de W-interpretatie. Test (iii) resulteert in een reeks-
interpretatie: `Alle jongens en meisjes hadden zich omgedraaid en iedereen was

geschrokken', wat een extra argument oplevert voor de W-interpretatie. Ook test

(iu) ondersteunt de W-interpretatie. In een tegenwoordige tijdcontext wordt de

voltooid verleden tijd bij voorkeur vervangen door een onvoltooide tijd: `Er is een

jongen die zijn pikkie laat zien en iedereen schrikt'.
~ TIJDVORM LINKERZIN. Onvoltooid verleden tijd.

~ GEÏNTERPRETEERDETEMPORELERELATIE.Opgrondvankennisvandewereld
valt aan te nemen dat de handeling`een jongen laat zijn pikkie zien' de oorzaak
vormt van `iedereen schri kt'. Daaruit is af te leiden dat de eventualiteit direct volgt
op de eventualiteit van de linkerzin. Een goede parafrase van de temporele relatie
is dan ook: `Direct nadat een jongen zijn pikkie liet zien, schrok iedereen'.

~ STATUSVANHETEVALUATIEPUNT.Omdatnarratievefictiedebronvanhet

fragment vormt, wordt de E-bandmethode gevolgd. In de samengestelde TBS

ondersteunt S'van de doelzin niet de gèinterpreteerde temporele relatie en is dus

niet temporeel gemotiveerd: er is een vrij evaluatiepunt.

~ PERSPECTIEF. Binnen de tekst is ontkenningvan de inhoud van de doelzin door

de schrijver mogelijk: `... en iedereen was geschrokken, maarze waren niet echt
geschrokken hoor'. Ook uit de parafrase- en attributietest komt naarvoren dat de

inhoud van de doelzin kan worden toegeschreven aan een ander dan de schrijver:
`.. en iedereen zei geschrokken te zijn' of`... en Suze zei dat iedereen geschrokken
was'.

~ VORMKENMERKVAN SPREKERBETROKKENHEID. In de doelzin is geen vormken-

merk van sprekerbetrokkenheid aanwezig. In de zin linksvan de doelzin ook niet.12

(38) De rechtbank in Amsterdam achtte het merendeel van de beschuldigingen

-overtredingen en misdrijven ten aanzien van de bedrijfsveiligheid en het milieu

- bewezen. Tegen Cindu was een mi joen gulden boetegeëist en uoorwaardelijke
stillegging uan het bedrijf. De oorzaak van de ramp was een tikfout op een recep-
tuurvooreen harsketel. [NRCHandelsblad, 19januari 1 993]

~ BRON. Nieuwstekst.

~ TYPE VOLTOOID VERLEDEN TIJD. Test (i) Ieverteen argumentvoorde WTT
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interpretatie, omdat de toevoegingvan een definiet temporeel bijwoord de lezing
van de doelzin verandert. Test (ii) levert een argument voor de VVT ~- of VVTe-
interpretatie: toevoegingvan het bijwoord `al' in de doelzin wijzigt de lezingvan
de oorspronkelijke doelzin niet. Test (iii) resulteert in de lezingvan een willekeu-
rige opsomming, waarbij sprake kan zijn van gelijktijdigheid van de situaties in de
doelzin en de zin links ofvan een niet nader te bepalen volgorde van de situaties:
`Tegen Cindu was een celstrafgeëist en was een boete geëist'. Dat levert een extra
argument voor de VVT ~- ofVVT -interpretatie. Toepassing van de striptest (iu)
heeft als resultaat dat de voltooid verleden tijd bij voorkeur wordt vervangen door
de voltooid tegenwoordige tijd. Dat ondersteunt opnieuw de VVT ~- ofde VVTe-
interpretatie. De resultaten van tests (i) -(iv) hebben de VVT ~-interpretatie met
elkaar gemeen.

~ TIJDVORM LINKERZIN.Onvoltooidverledentijd.

~ GEÏNTERPRETEERDE TEMPORELE RELATIE.Op grond van kennis van de wereld
is aan te nemen dat de eis van een strafmaat al bestond op het moment dat een
rechtbank een oordeel velde over beschuldigingen ten aanzien van een verdachte.
De parafrase van de temporele relatie tussen de doelzin en de zin links is: `Op
het momentdatde rechtbank het merendeel van de beschuldigingen bewezen
achtte, bestond de toestand dat een miljoen gulden en voorwaardelijke stilleg-
gingvan het bedrijfgeëistwas.

~ STATUS VAN HET EVALUATIEPUNT. Omdat een nieuwstekst de bron van het
fragment vormt, wordt de S-bandprocedure gevolgd. In de samengestelde TBS
nemen Evan de doelzin en E van de linkerzin een positie in die overeenkomt met
de geïnterpreteerde temporele relatie: evaluatiepunt S'van de doelzin is tempo-
reel gemotiveerd.

~ PERSPECTIEF. Uit de toepassingvan de ontkenbaarheidstesten van de parafrase-
en attributietest komt naar voren dat de doelzin een lezing heeft vanuit nul-
perspectief.

~ VORMKENMERK VAN SPREKERBETROKKENHEID. In de zin links van de doelzin
komt een vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid voor (`bewezen achten').

' 2 Wel is een vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid aanwezig in een zin die verder teruggaat: `Suze flu istert .
Wanneerdit elementzou worden beschouwd als de exclusieve markeringvan de subjectieve lezingvan de doelzin,
zou dat betekenen dat het perspectief eenduidig aan Suze wordt toegeschreven. Maar de uitslagvan de parafrase- en
attributietest sluit de mogelijkheid niet uit dat het perspectief toebehoort aan degenen die zeiden te schrikken. Dat
onderbouwt de conclusie dat hier de voltooid verleden tijd de markering vormt van de subjectieve lezing.
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5.4 Resultaten en conclusies

5.4.I Toetsing van de hypothesen

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de lezing van de onderzochte zinnen met voltooid
verleden tijd (doelzinnen) in relatie tot de status die werd toegekend aan de evaluatie-
punten van de doelzinnen. Daarbij zijn de resultaten gescheiden weergegeven voor
nieuwstekst en voor narratieve fictie. In het overzicht is geen rekening gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid in de doelzin
of voorgaande zin. Tabel 5.4 geeft het overzicht van de resultaten van de fragmenten
zondervormkenmerken van sprekerbetrokkenheid.

Tabel 5.3 Frequenties uan perspectief in relatie tot de status uan de eualuatiepunten in doelzinnen in nieu~.ustekst

en narratieuefictie

TEKSTTYPE Nieuws (n-125) Narratieve fictie (n-142)

PERSPECTIEF (PP) nul-pp schrijver-pp ander-pp nul-pp schrijver-pp ander-pp

evaluatiepunt
temporeel gemotiveerd 71 21 9 19 24 69

vrij evaluatiepunt 0 7 17 0 2 28

Tabe15.4 Frequenties uan perspectiefin relatie tot destatus uan de eualuatiepunten in doelzinnen zonder uorm-

kenmerk uan sprekerbetrokkenheid in nieuwstekst en narratieuefictie

TEKSTTYPE Nieuws (n-68) Narratieve fictie (n-21)

PERSPECTIEF (PP) nul-pp schrijver-pp ander-pp nul-pp schrijver-pp ander-pp

evaluatiepunt
temporeel gemotiveerd 57 0 0 12 0 0

vrij evaluatiepunt 0 1 10 0 0 9



193

De conclusie uit de gegevens in tabel 5.3 is dat de aanwezigheid van een vrij evaluatie-
punt in de temporele structuurvan een zin metvoltooid verleden tijd samengaat met de
subjectieve lezingvan die zin. Daarbij blijkt geen onderscheid te bestaan tussen frag-
menten uit nieuwstekst en fragmenten uit teksten van het type narratieve fictie.

Uit de gegevens in tabel 5.4 is af te leiden dat alle doelzinnen met een vrij evaluatie-
punt en zondervormkenmerkvan sprekerbetrokkenheid een subjectieve lezing hadden.
Als in de temporele structuurvan een zin in de voltooid verleden tijd een evaluatiepunt
vrij blijft, dan markeert deze tijdvorm dus de subjectieve lezing van de zin. De resultaten
bevestigen hypothese (i).

Tabel S.S Frequenties uan de interpretatie uan de uoltooid uerleden tijd in relatie

totde status uan de eualuatiepunten

INTERPRETATIE VOLTOOID

VERLEDEN TIJD (N-z67)

evaluatiepunt temporeel
gemotiveerd
vrij evaluatiepunt

Wre VVT~ W

116 67

4 1

30

49

Uitdegegevens in tabel 5.5 blijktdateen vrij evaluatiepuntvakeraanwezigwas in doel-
zinnen met de W-interpretatie dan in doelzinnen metde WT - ofWTtinterpretatie
(Xz(2) - 1 21.60, p ~.001). Ook hypothese (ii) is dus bevestigd.

DISCUSSIE. Hetaantal doelzinnen meteen subjectieve lezingzondervormkenmerk
van sprekerbetrokkenheid maar wel een vrij evaluatiepunt is laag (20 op het totaal van
267 onderzochte doelzinnen). De rol van de voltooid verleden tijd als zelfstandige
markeringvan een subjectieve lezing lijkt daarom misschien toch niet erggroot. Maar
deze conclusie dient te worden gerelativeerd met de opmerking dat in het algemeen de
subjectieve lezingvan een zin vaak is terug te voeren op een combinatie van markeringen
in plaats van één markering (zie paragraaf 3.5.3).

Een andere opmerking betreft de lage frequentie waarmee de WTe- of WT ~inter-
pretatie van de voltooid verleden tijd gepaard gaat met een vrij evaluatiepunt, vergeleken
met de W-interpretatie. Op grond daarvan is een vereenvoudiging denkbaarvan de
procedure om na te gaan of een voltooid verleden tijd in een zin de markering vormt van
een subjectieve lezingvan die zin: 1. ga na wat de interpretatie is van een voorkomende
voltooid verleden tijd; 2. is sprake van de W-interpretatie, ga dan na of er een vrij evalu-
atiepunt is; 3. is er een vrij evaluatiepunt, dan vormt de voltooid verleden tijd de marke-
ringvan een subjectieve lezingvan de zin.

Natuurlijkschuilt in dezeaangepaste procedure hetgevaardateenvoltooid verleden
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tijd met een van de andere twee lezingen en een vrij evaluatiepunt over het hoofd wordt
gezien als markeringvan een subjectieve lezing, maarde kans daarop lijkt gezien de
gepresenteerde resultaten verwaarloosbaar klein.

5.4.2 Overige resultaten

Uit het onderzoek kwamen nog andere resultaten naar voren, die tegen de achtergrond
van de overige bevindingen in dit proefschrift de moeite van het vermelden waard zijn.

Ze worden in deze paragraaf op een rij gezet.

POTENTIËLE VERSUS ZEKERE INDICATIE VAN SUBJECTIEVE LEZING. Uithetoverzicht

in tabel 5.3 blijkt dat 30 doelzinnen in nieuwstekst en 93 doelzinnen in narratieve fictie

een subjectieve lezing kregen terwijl de evaluatiepunten van de voltooid verleden tijd
temporeel waren gemotiveerd. Als in deze gevallen wel één of ineervormkenmerken van

sprekerbetrokkenheid aanwezigwaren in de fragmenten, dan kan de subjectieve lezing
herleid worden tot de aanwezigheid van die vormkenmerken. In tabel 5.6 zijn daarom
uitsluitend de gegevens gepresenteerd van de doelzinnen waarin de evaluatiepunten
van de voltooid verleden tijd temporeel waren gemotiveerd. Het blijkt dat de subjec-
tieve lezing van de doelzinnen in al deze gevallen gepaard ging met de aanwezigheid van

tenminste één vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid. Er bestond in dit opzicht ook

weer geen verschil tussen fragmenten uit nieuwstekst en fragmenten uit teksten van het

type narratieve fictie.

Tabe15.6 Frequenties uan perspectiefin relatie tot uormkenmerken uansprekerbetrokkenheid uoordoelzinnen met

temporeel gemotiueerd eualuatiepunt in twee teksttypen

TEKSTTYPE Nieuws ( n-101) Narratieve fictie (n-1 1 2)

PERSPECTIEF (PP) nul-pp schrijver-pp ander-pp nul-pp schrijver-pp ander-pp

Vormkenmerk van spreker-
betrokkenheid

afwezig 57 0 0 12 0 0
aanwezig 4 21 9 7 24 69
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De conclusie uit de gegevens in tabel 5.4 en 5.6 is dat de subjectieve lezingvan een zin is
toe te schrijven aan de aanwezigheid van een vrij evaluatiepunt in de temporele struc-
tuurvan de zin ofaan een vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid. Daarbij is er wel een
interessantverschil tussen het vrije evaluatiepunt en de vormkenmerken van sprekerbe-
trokkenheid. Uit vergelijkingvan de gegevens in de tabellen 5.4 en 5.6 komt naarvoren
dat een vrij evaluatiepunt in de temporele structuurvan een zin in alle gevallen samen-
gaat met de subjectieve lezing van de zin, en dat de vormkenmerken van sprekerbetrok-
kenheid niet altijd samengaan met de subjectieve lezing. De vormkenmerken verdienen
dan ook het predikaat potentiële indicatie van subjectiviteit, terwijl hetvrije evaluatie-
punt een zekere indicatie van subjectiviteit kan worden genoemd.

VOLTOOID VERLEDEN TIJDINTERPRETATIE, VRIJ EVALUATIEPUNT EN TYPE PERSPECTIEF.
Uit de gegevens in tabel 5.4 blijkt dat de onderzochte zinnen met voltooid verleden tijd
en een vrij evaluatiepunt in vrijwel alle gevallen samengaan met ander-perspectief De
teksttypen verschillen daarin niet van elkaar.

Deze observatie sluitgoed aan bij de vorige observatie, namelijk datvoornamelijk
de VV-lezing van de voltooid verleden tijd samengaat met een subjectieve lezing van de
zin als geheel. In paragraaf 5.2.2 is de VV-lezing voorgesteld als een dubbele verleden
tijd. De tijdvorm legt dus tweemaal een deiktische tijdrelatie. Daarbij vormt S het eerste
deiktisch centrum, dat verbonden is met de schrijver, en vormt S' het tweede deiktisch
centrum. Het is aannemelijk dat het tweede deiktisch centrum toebehoort aan een
ander dan de schrijver. Op zichzelf betekent dat niet dat de W-interpretatie altijd wijst
op een subjectieve lezing, zoals ook blijkt uit de gegevens in tabel 5.4. Maarwel bleek
in het onderzoek dat áls in de W-structuur sprake was van een vrij evaluatiepunt, het
daarbij vrijwel altijd om S' ging. Tegen die achtergrond is goed te begrijpen waarom een
vrij evaluatiepunt in de meeste gevallen samengaat met ander-perspectief.

RELATIE TUSSEN PERSPECTIEF VAN VOLTOOID VERLEDEN TIJD EN TEKSTTYPE. Op
basis van de gegevens die naar voren kwamen in het hiergepresenteerde onderzoek kan
een uitspraak worden gedaan overde relatie tussen het type perspectief van zinnen in de
voltooid verleden tijd en teksttype. Zie tabel 5.7.

Tabel 5.7 Frequenties uan perspectief (pp) uan zinnen in de uoltooid uerleden t~d in relatie tot teksttype

TEKSTTYPE Nieuws (n-125) Narratieve fictie (n-142)

nul-pp 71 19
schrijver-pp 28 26
ander-pp 26 97
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Er bestonden significante verschillen tussen de lezingen van zinnen de voltooid verleden

tijd in nieuwstekst en in narratieve tekst (xz (2) - 70.31, p~.001). De doelzinnen in

nieuwstekst hadden vakereen lezingvanuit nul-perspectiefdan vanuit één van de twee

andere perspectieven; aan de andere kant hadden de doelzinnen in narratieve fictie vaker

een lezing vanuit ander-perspectief dan vanuit één van de twee andere perspectieven.
De teksttypen verschillen dus van elkaar doordat in narratieve fictie de voltooid verleden

tijd vaker dan in nieuwstekst samenhangt met een subjectieve lezing, meer precies met

een lezingvanuitander-perspectief.

5.5 Samenvattingen discussie

Observaties van de voltooid verleden tijd gepresenteerd in hoofdstuk 3 en 4 bevestigen
niet de alom geaccepteerde opvatting dat de voltooid verleden tijd een rol speelt bij de
subjectieve lezingvan een zin. De voltooid verleden tijd is daarom onderworpen aan een
extra studie, waarin is nagegaan wat de relatie is tussen deze tijdvorm en de subjectieve
lezingvan een zin.

Eerst zijn drie interpretaties van de voltooid verleden tijd onderscheiden en zijn de
representatiestructuren voor deze interpretaties gepresenteerd. Aan de hand van de
temporele structuurvan een zin in de voltooid verleden tijd, de tijdvorm in de voor-
gaande zin en de temporele relatie tussen die twee zinnen is nagegaan ofde evaluatie-
punten van de voltooid verleden tijd temporeel waren gemotiveerd. Een evaluatiepunt
dat niet temporeel is gemotiveerd, is `vrij'. Bij de beoordelingvan de status van evalua-
tiepunten is rekeninggehouden met hetverschil in mechanismen voorde temporele
opbouw van nieuwsteksten en van narratieve fictie. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat in beide teksttypen het vrije evaluatiepunt kan worden opgevat als marke-
ringvan de subjectieve lezingvan een zin.

De verkregen resultaten ondersteunen de opvatting dat de voltooid verleden tijd kan
samengaan met de subjectieve lezingvan een zin. Maar meerdan dat heeft het onder-
zoek een precisering opgeleverd van de voorwaarden waaronderjuist deze tijdvorm
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de subjectieve lezingvan een zin. Wanneer
de voltooid verleden tijd in relatie tot zijn context een vrij evaluatiepunt genereert,
markeert deze tijdvorm de subjectieve lezingvan de zin waarin hij voorkomt.

Ook kan nu een antwoord worden geven op een andere vraag: hoe komt het dat

de voltooid verleden tijd in het onderzoek besproken in hoofdstuk 3 en 4 minder vaak

gepaard ging met subjectiviteit dan verwacht? Die observatie hangt samen met het doel

van het onderzoek dat in die hoofdstukken is gepresenteerd: antwoord geven op de
vraag in hoeverre achterwaartse ordening van segmenten gepaard gaat met subjectivi-

teit. Daarbij werden fragmenten met de voltooid verleden tijd geselecteerd vanwege de
gebruikelijke functie van de tijdvorm: markeren van achterwaartse temporele ordening.
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Het is aannemelijk dat de evaluatiepunten van de voltooid verleden tijd in deze frag-
menten steeds temporeel waren gemotiveerd.
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werden vermoord. Pas in 2004, na-
dat de Holocaust tientallen jaren
was gebagatelliseerd, erkende de
Roemeense regering de bevindin-
gen van de commissie.

De schuldvraag ten aanzien van
de ruim 100.000 vermoorde joden

Jessica haastte zich
naar het station want
haar trein vertrok
om 6 uur.

uit noord-Transsylvanië ligt inge-
wikkelder. „Dat was tóen Hon-
gaars grondgebied, dus waren de
Hongáren de daders," zegt Nata-
lia. Maar voor haar is die vraag niet

I Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
schouwen? Dat weten we nu nog niet. We
hebben nog geen ervaring met de nieuwe
wet." Alleen al door de toetsing van de
wet door de rechter, meent Buruma,
heeft dit proces een breder belang dan
louter de veroordeling.

Buruma is positiefover de houding van
het openbaar ministerie tot nu toe. Het
OM stelde dat de groep verdachten vijf
hoofdverdachten kent maar dat er ook
`mindere figuren' bij zijn die geen weten-
schap hadden dat ze deelnamen aan een
terroristische organisatie. „Het is goed
van het OM, omdat de rechters namelijk
per geval moeten oordelen. De toonzet-
ting van het OM vertelt ons dat er geen
sprake is van een heksenjacht."

Ook de rechters krijgen het volgens de
Nijmeegse hoogleraar moeilijker dan bij
Samir A., die onlangs tot woede van som-
mige politici werd vrijgesproken in een
oude zaak. Tegen deze vriend van veel
Hofstadverdachten had justitie bijna ze-
ven jaar geëist vanwege zijn vermeende
betrokkenheid bij een overval op een su-
permarkt en het beramen van aanslagen.
Ook het gerechtshof in Den Haag sprak
hem vrij, ondanks zijn terroristische in-
tenties. Samir A. bofte dat hij de verkeer-
de mest kocht, waardoor zijn vermeende
voorbereiding op een aanslag ondeugde-
lijk werd. Hij was geen gevaar voor de sa-

Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
schouwen? Dat weten we nu nog niet. We



1 dat zal wel tien tot gen, maar sinds juni dit jaar weten
luren) heel anders uit- de EU-leiders dat de onderbuikge-
nand twintig jaar gele- voelens van de burgers ook een be- ~ Pa~

De resultat~n
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gemaa
genlij
~ltijd
ze koningin wat Engelse trekjes'
;Opiniepagina, 22 november) gaat
[rène Diependaal in op het `Zweed-
~e model', waarin het staatshoofd
;een deel uitmaakt van de rege-
ring. Terecht wijst ze erop dat dit
~ysteem het staatshoofd in de prak-
tijk aanmerkelijk meer ruimte laat
3an de voorstanders ervan voor
agen staat. Ze had er ook nog op
kunnen wijzen dat degenen die er-
varing hebben mer het Nederland-
~e systeem, - zoals de oud-pre-
~niers Lubbers en Kok en vice-pre-
~ident Tjeenk Willink van de Raad
van State - vinden dat het goed
Functioneert en dat het feit dat de
koningin deel uitmaakt van de re-

waarschuwend kan zijn.
Omdat het koningschap zich in

onze democratie in staatkundig
opzicht dus heeft ontwikkeld tot
een adviserende functie, is het niet
meer van deze tijd als we ons een-
zijdig op dit aspect focussen. Het
koningschap staat voor meer. Het
maakt deel uit van ons cultur~ele
erfgoed en is van belang voor~desc~-
ciale cohesie. De Britse monarchie
is ondanks alles nog steeds de top
„ofa class society", maar dat i~ juist
wezensvreemd aan Nederland en
het koningschap van de Oranjes.
Beatrix heeft daar van begin af aan
oog voor gehad. Ze besprak al
vroe~ met nrins Claus en uremier
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In dit proefschriftzijn twee onderzoeken gepresenteerd naartekstvolgorde,volgorde-
markering en sprekerbetrokkenheid. Het doel van het eerste onderzoek was na te gaan
hoe achterwaartse volgorde van situaties zondervolgordemarkering samenhangt met

sprekerbetrokkenheid. Het tweede onderzoek verlegde de aandacht naar een specifieke

markering van achterwaartse volgorde, de voltooid verleden tijd, die tevens te boek staat

als potentiële markeringvan de subjectieve lezingvan een zin. Hetdoel van hettweede
onderzoek was na te gaan onder welke omstandigheden de voltooid verleden tijd daad-
werkelijk te beschouwen is als de markering van subjectiviteit. De onderzoeken worden
ieder apart samengevat in paragraaf 6.1 en 6.2. Paragraaf 6.3 besluit met enkele opmer-
kingen overde onderzochte verschijnselen.

6.1 Achterwaartse volgorde zonder markering en
sprekerbetrokken heid

F).I.I Achtergrond en vraagstelling

Coáperatieve schrijvers houden zich onder andere bezig met de vraag in welke volgorde
ze zaken aan anderen presenteren. Uit onderzoek is gebleken dat lezers geneigd zijn
teksten te lezen met de verwachting dat ze zijn gestructureerd volgens het iconiciteits-
principe. Ze gaan ervan uit dat de volgorde waarin situaties in de tekst beschreven zijn
ook de volgorde is van de situaties in de werkelijkheid waarnaarverwezen wordt. Maar,
zo is betoogd in hoofdstuk 1, soms zijn tegelijkertijd verschillende `werkelijkheidslagen'
en daarmee corresponderende volgordes te onderscheiden. Naast de laagvan concreet

geobserveerde werkelijkheid bestaat bijvoorbeeld de laagvan mentale werkelijkheid.

Handelingen in de mentale werkelijkheid worden niet altijd explicietgemaakt in een

tekst, maar kunnen wel een belangrijke rol spelen in de samenhangtussen gepresen-

teerde situaties. Vergelijk (1) en (2).

(1) (a) Omar verliet de vergadering om vijf voor vijf. (b) Hij ging met zijn dochter naar
zwem les.

(2) (a) Omarging met zijn dochter naar zwemles. (b) Daarom verliet hij de vergade-
ring om vijfvoor vijf.

De beschreven situaties in (1 a) en (16) vatten we op als opeenvolgend. De schrijverdoet
verslag van twee concreet geobserveerde situaties in de werkelijkheid en houdt daarbij
de volgorde aan waarin de situaties plaatsvonden: de situaties zijn in iconische volgorde
gepresenteerd. De segmenten in (2a) en (26) lijken te verwijzen naar dezelfde concreet
geobserveerde situaties, maar dan in omgekeerde volgorde. Alleen is in de constructie
het connectief `daarom'toegevoegd, dat aangeeft dat (2a) de aanleiding vormde voor
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de handeling beschreven in (26). Implicietverwijzen de segmenten nu ook naar het
bewustzijn van Omar: hij realiseerde zich dat hij met zijn dochter naar zwemles wilde en
dat was voor hem de reden om de vergaderingte verlaten. Deze impliciete handelingen
in het bewustzijn ofwel de mentale werkelijkheid van Omar zijn iconisch gepresenteerd.

(3) (a) De tuinstoelen buiten zijn zeker nat geworden want (b) het heeft
geregend.

(4) (a) Het heeft zekergeregend want (b) de tuinstoelen buiten zijn nat
geworden.

De fragmenten (3) en (4) verwijzen eveneens ieder in een andere volgorde naar dezelfde
situaties. Via het connectief `want' wordt (36) gepresenteerd als argument voor de

bewering in (3a) en (46) als argument voor de bewering in (4a). De segmenten (3a) en
(4a) verwijzen in deze voorbeelden dus niet naar concreet geobserveerde situaties maar

naar situaties waarvan de spreker beweert dat ze het geval zijn en waarvoor hij als argu-

ment de concreet geobserveerde situatie in (36) en (46) aanvoert. In de presentatie gaat

de conclusie voorafaan het argument en vanuit die optiek zijn de voorbeelden (3) en (4)

niet iconisch gepresenteerd.

In het onderzoek is de notie van iconiciteit en afwijking daarvan vertaald naar de

begrippen voorwaartse en achterwaartse volgorde. Deze begrippen hebben betrekking

op de wijze waarop de samenhang tussen de beschreven situaties in tekst gepresenteerd

is. Voorfragmenten als (1) werd uitgegaan van de temporele samenhangtussen de

expliciet gepresenteerde gebeurtenissen: (16) volgt op (1 a). Deze gebeurtenissen zijn

temporeel voorwaartsgeordend. In (2) drukt hetconnectief`daarom'causale samen-

hang uit: (2a) verwijst naar een reden en (26) naar een handeling op grond van die reden.

Er is sprake van presentatie in voorwaartse volgorde, niet in termen van de expliciet

beschreven gebeurtenissen maar in termen van de implicietgebleven mentale hande-
lingen van Omar. In (3) en (4) drukt het connectief `want' eveneens causale samen-

hang uit: (3a) en (4a) verwijzen naar een conclusie, en (36) en (4b) verwijzen naar het
argument voor die conclusie. Er is sprake van achterwaartse volgorde in termen van de

impliciet gebleven mentale handelingen in de redenering.

In lijn met het iconiciteitsprincipe is aangenomen dat situaties in een tekst standaard

worden gepresenteerd in voorwaartse volgorde. Verder is aangenomen dat de afwijking

daarvan, dus presentatie in achterwaartse volgorde, wordt gemarkeerd met een lingu'is-

tisch signaal. Zo is in fragmenten als (3) en (4) het connectief `want' op te vatten als

markering van achterwaartse volgorde. Een uitzondering op dit `markeer achterwaartse

volgorde'-principe is (5).
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(5) (a) Beleggingsexpert H. Arts (56) van de Levensverzekeringsmaatschappij voor
Artsen Olma is met onmiddellijke inganggeschorst. (b) Volgens Olma-directeur
G. Van Noortwijk is Arts over de schreefgegaan met het aannemen van gratis
buitenlandse reizen en etentjes van een zestal effectenkantoren waarmee Olma
zaken doet. [deVolkskrant, 24januari 1998]

De inhoudelijke samenhangtussen (5a) en (Sb) is te parafraseren als: de schorsing
van beleggingsexpert H. Arts heeft als reden dat hij over de schreef is gegaan met het
aannemen van [...]. De volgorde is dus achterwaarts, maar niet gemarkeerd.

Het fragment is afkomstig uit een nieuwsbericht, precies het teksttype waarin
volgens Caenepeel (1993) achterwaartse volgorde zondervolgordemarkering mogelijk
is. Volgens hen kan dat omdat situaties in een nieuwstekst in de eerste plaats worden
beschreven in relatie tot het hier-en-nu van de schrijver. Daardoor is erenige mate van
vrijheid in de positie van de beschreven situaties in de tekst, aangenomen dat de orde-
ningtussen de situaties is afte leiden uit de samenhangtussen de gebeurtenissen. Dus
gegeven een context waarin sprake is van een zekere temporele betrokkenheid van de
sch rijver, kunnen lezers kennelijk ook zonder expliciete volgordemarkering de achter-
waartse volgorde `herkennen'.

In het nieuwsfragment (5) is de temporele betrokkenheid van de schrijvergemar-
keerd door de werkwoordstijden: via de voltooid tegenwoordige tijd is het hier-en-nu
van de schrijver betrokken in de verwijzing naarde schorsingdie heeft plaatsgevonden
en in de verwijzing naar het over de schreef gaan van de beleggingsexpert. Maar dat is
niet alles, in (56) is ook een andere vorm van persoonlijke betrokkenheid gemarkeerd.
De uitdrukking`volgens Olma-directeur G. Van Noortwijk' zorgt ervoor dat de lezer zich
realiseert dat iemands visie wordt gepresenteerd.

Observaties als deze vormden de aanleiding voor het eerste onderzoek, waarin is
nagegaan hoe de presentatie van situaties in achterwaartse volgorde zonder expliciete
volgordemarkeringsamenhangt met persoonlijke betrokkenheid van de schrijverof
van anderen waarnaar in de tekst verwezen wordt. Deze twee vormen van persoonlijke
betrokkenheid in de presentatie van situaties in een tekst zijn samengevat onder de
noemer sprekerbetrokkenheid.

De vraagstelling van het onderzoek was wat bij de presentatie van situaties in achter-
waartse volgorde zondervolgordemarkeringde rol kan zijn van elementen die verwijzen
naar sprekerbetrokkenheid. Mogelijk zijn dergelijke elementen op te vatten als alterna-

tief signaal aan de lezer dat de tekst afwijkt van het voorwaartse- volgordeprincipe. Dit
vermoeden is vertaald in de hypothese dat achterwaarts geordende fragmenten zonder

volgordemarkering meer elementen van sprekerbetrokkenheid bevatten dan achter-

waarts geordende fragmenten met volgordemarkering en dan voorwaarts geordende

fragmenten metofzondervolgordemarkering.
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6. i.2 Sprekerbetrokkenheid vanuit drie invalshoeken

Een centrale rol in dit onderzoek was dus weggelegd voor het begrip sprekerbetrokken-
heid. In hoofdstuk 2 is aan dit begrip gestalte gegeven door op vrij eclectische wijze een
relatie te leggen met perspectief en subjectiviteit, twee veelvuldig maar ook verschillend
gebruikte noties in de narratologie en cognitieve taalkunde die invullinggeven aan het
concept sprekerbetrokkenheid.

Vanuit drie invalshoeken is beschreven hoe aspecten van sprekerbetrokkenheid zich
manifesteren via talige vormen en in interpretatie. Er is gesproken over sprekerbetrok-
kenheid in de betekenisvan vormkenmerken van segmenten, in de lezingvan segmenten
als geheel (perspectief), en in de interpretatie van de samenhang tussen segmenten

(type coherentierelatie). Zie ter illustratie de voorbeelden (6)- (8).

(6) Engelbert is een mooie man die viool speelt.
(7) Engelbert is in Elsbeths ogen een vriendelijke man.
(8) (a) Nee Engelbert is een nare man, want (b) hij slaat zijn hond.

Het evaluatieve element `mooie' in (6) is een voorbeeld van een vormkenmerk waaruit
sprekerbetrokkenheid spreekt. In (7) geven de vormkenmerken `in Elsbeths ogen' en
`vriendelijke' als mentaal en evaluatief element uitingaan sprekerbetrokkenheid. Het
segment als geheel zal de lezer opvatten als gepresenteerd vanuit het standpunt van
Elsbeth: hij geeft het segment een lezingvanuit ander-perspectief. In (8a) geeft opnieuw
een vormkenmerk, het evaluatieve element`nare', uitingaan sprekerbetrokkenheid.
Hier krijgt het hele segment een lezing vanuit schrijver-perspectief. De relatie tussen
segmenten als (8a) en (86) is beschouwd als epistemisch en te parafraseren als: Ik ben
van mening dat Engelbert een nare man is, en daar heb ik als argument voor dat hij zijn
hond slaat.

In het onderzoek werden de variabelen voor vormkenmerken, de variabele voor de lezing
van het segment (perspectief) en de variabele voor de interpretatie van de samenhang
tussen segmenten (type coherentie) gedefinieerd als onafhankelijke variabelen. Maar
verschillende onderzoekers hebben erop gewezen dat vormkenmerken van sprekerbe-
trokkenheid optreden als de (potentiële) markeringvan een subjectieve lezing, dat wil
zeggen vanuit schrijver- ofander-perspectief. Ter illustratie, in (7) is het vormkenmerk
`in Elsbeths ogen' zeer expliciet over het perspectief. Toch moet ook weer niet altijd uit
de aanwezigheid van een vormkenmerk van sprekerbetrokkenheid directgeconcludeerd
worden dat het hele segment een subjectieve lezing krijgt.

Voordat het eigenlijke onderzoek werd uitgevoerd, is daarom via logistische
regressie-analyse nagegaan welke van de geanalyseerde vormkenmerken significant
samenhingen metde subjectieve lezingvan segmenten en te beschouwen waren als
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goede voorspellers van perspectief. Het bleek dat de variabelen vertelstijl, modale
expressie, evaluatieve expressie, tijdvorm en mentale~communicatieve expressie samen
de beste voorspellinggaven van het perspectiefvan een segment. Meer precies, de
presentatie in (vrije) (in)directe rede en de aanwezigheid van een modale expressie,
evaluatieve expressie, tegenwoordige tijdvorm ofeen mentale~communicatieve
expressie hingen significant samen met de subjectieve lezingvan een segment. Deze
elementen zijn in het verdere onderzoek beschouwd als representatief voor de meting
van sprekerbetrokkenheid op het niveau van de vormkenmerken van segmenten. Daar-
naast is met het oog op de analyse van sprekerbetrokkenheid ook gekeken naar het
perspectief en het type coherentie. Zo is een breed beeld verkregen van de mate van
sprekerbetrokkenheid in de geanalyseerde fragmenten.

Het is overigens zeer goed denkbaar dat ook tussen vormkenmerken van sprekerbe-
trokkenheid en type coherentie significante relaties bestaan, of tussen perspectief en
type coherentie, maar extra onderzoek daarnaar is binnen het kadervan dit proefschrift
nietgedaan. In paragraaf 6.3 volgteen korte bespiegelingop de mogelijke wisselwerking
tussen vormkenmerken, perspectief en type coherentie.

6.i.3 Onderzoek en resultaten

Om iets te kunnen zeggen over sprekerbetrokkenheid bij presentatie van situaties in
achterwaartse volgorde zondervolgordemarkering (AZ), is een vergelijkinggemaakt
met de mate van sprekerbetrokkenheid in fragmenten in achterwaartse volgorde met
volgordemarkering (AM) en fragmenten in voorwaartse volgorde met en zonder volgor-
demarkering (VM en VZ). Nagegaan is of in AZ-fragmenten vaker elementen van spre-
kerbetrokkenheid voorkwamen dan in AM-, VZ- en VM-fragmenten.

Voor het onderzoek is een corpus samengesteld van authentiek tekstmateriaal.
De onderzoeksfragmenten zijn geselecteerd uit nieuwsberichten en uit opiniërende
teksten (voor het grootste deel afkomstig uit de Volkskrant, en een beperkte hoeveelheid
afkomstig uit het NRC Handelsblad). De fragmenten met volgordemarkeringen bevatten
een causaal connectief (`doordat', `want', `dus' of`daarom') of een temporele volgorde-
markeri ng (`nadat', `voordat' ofde voltooid verleden tijd i n het tweede segment, waarbij
het eerste segment niet ook de voltooid verleden tijd bevatte).

De keuze voor deze mix van volgordemarkeringen had tot doel een corpus te reali-
seren waarin een evenwichtige verdelingte verwachten viel in termen van objectieve
(weinigsprekerbetrokkenheid) en subjectieve (veel sprekerbetrokkenheid) kenmerken
van de controlefragmenten met markeringen. De verwachtingen over de gebruikscon-
text van de volgordemarkeringen waren als volgt (grotendeels gebaseerd op de litera-
tu u r): `doordat' - objectief, `nadat' - objectief; `voordat' - gemengd; `daarom' - gemengd;
voltooid verleden tijd - overwegend subjectief; `dus' - subjectief; `want' - subjectief.
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In het onderzoek zijn fragmenten met de connectieven `nadat' en `voordat' overigens
samengevoegd tot één categorie voorwaarts geordende fragmenten en één categorie
achterwaarts geordende fragmenten waarvan de eigenschappen werden vergeleken met
die van AZ-fragmenten; ook fragmenten met de connectieven `daarom' en `dus' werden
samengevoegd tot één categorie voorwaarts geordende fragmenten. De reden voor deze
samenvoegingen was dat per markering het aantal geselecteerde fragmenten te klein
was om ze te onderzoeken als aparte groepen.

Het onderzoek bevestigde dat de onderzochte AZ-fragmenten relatief vaker diverse
vormkenmerken van sprekerbetrokkenheid hadden,vakereen subjectieve lezing kregen
en vaker epistemisch met elkaar samenhingen dan achterwaartse geordende frag-
menten met de markeringen `doordat', `nadat'~`voordat' ofde voltooid verleden tijd,
en dan voorwaarts geordende fragmenten zonder markering of inet de markeringen
`doordat', `nadat'~`voordat'. Daarbij bestonden op een aantal punten verschillen tussen
de nieuwsteksten en opiniërende teksten.

Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat AZ-fragmenten niet meer elementen
van sprekerbetrokkenheid bevatten dan fragmenten met de markeringen `want' of`dus'~
`daarom'. Deze markeringen staan zelf al te boek als markeringen die vooral gebruikt
worden in een subjectieve context, en de AZ-fragmenten blijken niet nog subjectiever
te zijn. In vergelijking met de andere markeringen van achterwaartse volgorde, lijken de
AZ-fragmenten in termen van sprekerbetrokkenheid het meest op `want'-fragmenten.

De resultaten geven ondersteuningvoor het idee datachterwaartse ordeningzonder
volgordemarkering bij voorkeur plaatsvindt in een contextwaarin sprake is van spreker-
betrokkenheid. Bij afwezigheid van een volgordesignaal lijken we elementen van spre-
kerbetrokkenheid te mogen opvatten als alternatief signaal van achterwaartse volgorde.

Uiteraard mag niet worden geconcludeerd dat het achterwaarts geordend zijn
zonder volgordemarkeringvoldoende is om aan te nemen dat sprake is van sprekerbe-
trokkenheid. Taalgebruik is een complex samenspel van verschillende factoren, waarbij
het effect van één bepaalde factor kan worden beïnvloed door andere factoren.

6.i.4 Betrouwbaarheid van het onderzoek

Bij de voorbereiding op het onderzoek zijn de instructies voor analyse van de fragmenten
zo eenduidig mogelijk geformuleerd. Waar mogelijk zijn terverhogingvan de objecti-
viteit van de analyses ookverschillende tests opgesteld. De coderingsvoorschriften zijn
besproken met andere deskundigen en waar nodigverderaangescherpt.

Na deze nauwgezette voorbereidingzijn de analyses in dit onderzoek uitgevoerd
door één persoon. Uiteraard is daarbij optimale objectiviteit van de beoordeling nage-
streefd, maarvooreen aantal van de opgenomen variabelen is persoonlijke interpretatie
nooit helemaal uit te sluiten. Ter controle van de betrouwbaarheid van de beoorde-



206

lingen is nagegaan in welke mate drie deskundige beoordelaars overeenstemden in hun
analyses van twee steekproeven van fragmenten voor een aantal meer of minder inter-
pretatieve variabelen (Fleiss Kappa-toets). De conclusie is dat de beoordelaars voor de
beoordelingvan één variabele matigovereenstemden (evaluatiefelement) en voorde
overige variabelen goed tot uitstekend overeenstemden (vertelstijl, modaal element,
mentaal~communicatief element, perspectief, type coherentie). Er is dus goede reden
om uit te gaan van de betrouwbaarheid van de analyses waarop de conclusies van het
onderzoek zijn gebaseerd.

Deze rapportage sluit aan bij de oproep van Carletta (1996) om bij de presentatie

van resultaten van dit type onderzoek ook inzage te geven in de overeenstemming tussen
verschillende beoordelaars. Door op deze wijze een uitspraak te doen over de betrouw-
baarheid van de onderzoeksresultaten kunnen de conclusies aan waarde winnen.

6.2 Voltooid verleden tijd en sprekerbetrokkenheid

6.2.r Achtergrond en vraagstelling

Nadat de eerste onderzoeksvraag op zichzelf beantwoord was, is de aandacht verlegd

naar een feitelijk opmerkelijke observatie in dat onderzoek. De onderzochte volgorde-

markeringen waren geselecteerd vanwege de eigenschappen die in de literatuuraan

fragmenten met deze markeringen worden toegeschreven. In meer of mindere mate
voldeden de onderzochte fragmenten aan het verwachte beeld, maar een uitzondering

waren de fragmenten met de voltooid verleden tijd als markeringvan achterwaartse
volgorde. Deze tijdvorm zou regelmatig samengaan ofzelfs de markering kunnen
vormen van de subjectieve lezing van het segment waarin hij voorkomt. Daarvan was
echtergeen sprake in de fragmenten die voor het eerste onderzoek geanalyseerd zijn.
Zo bleken segmenten in de voltooid verleden tijd niet significant vaker een subjectieve
lezing te krijgen dan zinnen in de onvoltooid verleden tijd (hoofdstuk 3, paragraaf 3.5.2).

Verder kwam bij de inventarisatie van de kenmerken van de verschillende fragment-

categorieën van de fragmenten met de volgordemarkeringvoltooid verleden tijd een

overwegend objectief beeld naar voren (hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.6). En de voltooid

verleden tijdfragmenten vertoonden significant mindervaak eigenschappen van spre-

kerbetrokkenheid dan de achterwaarts geordende fragmenten zondervolgordemarke-

ring (hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3).
Vanwege de opmerkelijke objectiviteit van de onderzochte voltooid verleden tijd-

fragmenten is deze markering aan een extra studie onderworpen, met het doel na te
gaan wat de omstandigheden zijn waarin de voltooid verleden tijd wel te beschouwen
is als de markeringvan subjectiviteit. Om deze vraag te beantwoorden is ze geplaatst in
een temporeel semantisch onderzoekskader.
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6.2.2 Onderzoek en resultaten

Eerst is nagegaan wat de bestanddelen zijn in de betekenis van de voltooid verleden tijd
en vervolgens is besproken hoe zinnen in de voltooid verleden tijd aansluiten op de voor-
gaande context, om uit de combinatie van de betekenisstructuurvan de tijdvorm en de
geïnterpreteerde relatie met de context af te leiden ofde vorm subjectiviteit markeert.
Bekijkvoorbeeld (9)

(9) (a) Toen Bob zijn auto in de sloot reed, (b) had hij te veel gedronken.

Zoals gezegd markeert de voltooid verleden tijd in een tekst doorgaans achterwaartse
volgorde. Doorde aanwezigheid van de voltooid verleden tijd in (96) weet de lezerdat
het drinken voorafging aan het in de sloot rijden. Maartussen (106) en (l 0a) interpre-
teert de lezer de temporele relatie anders: de situatie in (106) ging niet vooraf aan ( l 0a),
maarvolgdeerop.

(10) (a) Toen Bob zijn auto in de sloot reed, (b) had hij direct zijn raampje openge-
draaid.

In (10) vervult de voltooid verleden tijd dus niet de verwachte temporele rol. Daar komt
bij dat we in (10) de indruk krijgen dat het Bobs woorden zijn die worden gerapporteerd.
In gedachten is het dan ook gemakkelijk om `vertelde hij'toe te voegen:

(10') (a) Toen Bob zijn auto in de sloot reed, (b) had hij direct zijn raampje openge-
draaid, vertelde hij.

Eén van de uitgangspunten in het gehanteerde semantische model was dat de bete-
kenis van iedere tijdvorm, dus ook de voltooid verleden tijd, is weer te geven met behulp
van temporele evaluatiepunten en relaties daartussen (in aansluiting op Reichenbach,
1947). Een ander uitgangspunt was dat de temporele samenhang in een tekst is weer te
geven via relaties tussen evaluatiepunten die door opeenvolgende tijdvormen geïntro-
duceerd zijn (in aansluiting op Discourse Representation Theory, Kamp 8~ Reyle, 1993).
Tot slot was een aanname dat uit de wijze waarop een zin temporeel aansluit op de voor-
gaande context is af te leiden of alle door de tijdvorm geïntroduceerde evaluatiepunten
nodigzijn voordejuiste weergave van de temporele tekstsamenhang.

Evaluatiepunten die bijdragen aan de representatie van de tekstuele samenhang

werden bestempeld als `temporeel gemotiveerd'. Evaluatiepunten die niet bijdragen aan
de representatie van de tekstuele samenhang zijn `vrij' genoemd. Via analyse van frag-

menten uitnieuwsberichten en romanfragmenten (narratievefictie) isvoorzinnen in de
voltooid verleden tijd nagegaan of zich daarin een vrij evaluatiepunt manifesteerde en
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- los daarvan -ofsprake was van de subjectieve lezingvan dezelfde zin. Bij de beoorde-

lingvan de status van evaluatiepunten is rekeninggehouden met het verschil in mecha-

nismen voor de temporele opbouw van nieuwsteksten en van narratieve fictie. Uit het

onderzoek kwam naar voren dat in beide teksttypen de voltooid verleden tijd met een vrij

evaluatiepunt kan worden opgevatals markeringvan de subjectieve lezingvan een zin.

De anomalie die werd geconstateerd naar aanleiding van het eerste onderzoek, is
opgelost in het tweede onderzoek. Een verklaring voor hetfeit dat de fragmenten in de
voltooid verleden tijd in het eerste onderzoek veel objectiever waren dan verwacht, is
nu dat de voltooid verleden tijd in dezefragmenten zijn gebruikelijke temporelefunctie
vervulde als markeringvan achterwaartse volgorde, geen vrij evaluatiepunt genereerde
en dus niet optrad als markeringvan een subjectieve lezing.

Het onderzoek heeft bovendien inzichtgegeven in de omstandigheden waaronder
juist de voltooid verleden tijd op te vatten is als de markeringvan de subjectieve lezingvan
een zin. Als de voltooid verleden tijd in relatie tot zijn context een vrij evaluatiepunt gene-
reert, dan markeert deze tijdvorm de subjectieve lezingvan de zin waarin hij voorkomt.

6.3 Tot slot

6.3.r De rol van teksttype

TEKSTTYPE EN TEKSTSTRUCTUUR. In de twee gepresenteerde onderzoeken is nadruk-

kelijk rekeninggehouden met de mogelijkheid datteksttype een rol speelt bij de mani-

festatie van bepaalde taalverschijnselen. Zo werd voor het eerste onderzoek het onder-

zoeksmateriaal geput uit nieuwsberichten en uitopiniërende stukken,omdatdittwee

zogenaamde ` hier-en-nu'-teksttypen zijn waarin de temporele ordeningvan gebeur-

tenissen primairgerelateerd is aan het deiktisch centrum van de schrijver. Op basis

van observaties in de literatuur werd aangenomen dat de structureringsmechanismen
in deze teksttypen achterwaartse ordeningzondervolgordemarkering`toestaan'. Bij
uitvoeringvan het eerste onderzoek deden zich extra observaties voor waaruit blijkt dat
teksttype en tekststructuur nauw met elkaar samenhangen.

In de besproken onderzoeken is ervan uitgegaan dat schrijvers in de onderzochte
teksttypen zich voornamelijk laten leiden door het voorwaarts causale of temporele
ordeningsprincipe.Toch moest in hoofdstuk 3 deze aanname worden gerelativeerd met
de constatering dat het traceren van met name ongemarkeerde voorwaartse volgor-
defragmenten in opiniërende tekst moeilijkerwas dan verwacht. Hoewel aanneme-
lijk is dat opiniërende teksten vaak redeneringen weerspiegelen waarin argumenten
gevolgd worden door conclusies ( ofomgekeerd), bleek in de geraadpleegde bronnen dit
(mentale) causale ordeningsprincipe veel minder vaak op te treden als sturend mecha-
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nisme dan vooraf was aangenomen. In aanvulling op het daarbij gepresenteerde voor-
beeld laten ook de opiniërende tekstfragmenten (1 1) -(13) zien dat niet altijd sprake is
van chronologische ofcausale ordening.

(11) Hetisnietdenkbeeldigdatde40miljoenovertolligearbeidersuitdefeitelijkfail-
liete staatsfabrieken op de arbeidsmarkt gaan concurreren met de 70 miljoen plat-
telanders die nu al min of ineer permanent in de steden werken. Het is evenmin
denkbeeldigdat de 12 miljoen stedelingen die moeten rondkomen van 100yuan
(20 gulden) per maand, in opstand komen. [deVolkskrant, 8 maart 1995]

(12) Permanente educatie vereist een flexibel onderwijsbestel waar men na studie
van een aantal jaren praktijkervaring opdoet en vervolgens terugkomt voor een
vervolgopleiding aan hogeschool ofuniversiteit. Met behulp van studie-sabbati-
cals ofeen vorm van permanente bijscholing kan men de kennis op peil houden.
[de Volkskrant, 23 februari 1995]

(13) Het is godsonmogelijk dat de prins met Camilla naast zich op de troon kan geraken,
zeggen sommige staatsrechtkenners. Maarerzijn even eminente geleerden die
geen enkel bezwaarkunnen ontdekken. [deVolkskrant, 12januari 1995]

In (1 1) is uitsluitend sprake van een opsommingvan zaken, op een manierdie binnen
het fragment met causale oftemporele ordening niets te maken heeft. In (1 2) is het
verband tussen de zinnen datze hetzelfde thema uitwerken. In (13) bestaat tussen de
gepresenteerde zinnen een contrast, waarnaar verwezen wordt via het connectief `maar'.

De ordeningvan de twee componenten in de tegenstellingwordt niet ingegeven door
het causale oftemporele ordeningsprincipe (Spooren, 1989).

Deze voorbeelden illustreren dat opiniërende tekst rijk is aan diverse ordenings-
mechanismen. Causale of chronologische ordening is er één van en naar het zich laat
aanzien niet het belangrijkste. Daarin onderscheidt opiniërende tekst zich van bijvoor-
beeld nieuwsberichten, waarin overigens ook beslist niet altijd causaliteit ofchronologie
de ordening bepaalt. Zeker zo belangrijk is in dit teksttype de nieuwswaardigheid van
informatie: de meest nieuwswaardige informatie komt vooraan.

TEKSTTYPE EN DE MANIFESTATIE VAN SPREKERBETROKKENHEID. Erwasgoede
reden om vooraf aan te nemen dat tussen de twee geselecteerde teksttypen, nieuwsbe-
richten en opiniërende tekst, verschillen zouden bestaan in termen van sprekerbetrok-
kenheid. Inderdaad werd in opiniërende teksten een grotere mate van sprekerbetrokken-
heid waargenomen. Bovendien werd in opiniërende tekst in het algemeen een relatief
sterker verband gevonden tussen achterwaartse ordening en sprekerbetrokkenheid dan
in nieuwstekst. Als uitzondering daarop werd vastgesteld dat mentale of communica-
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tieve activiteit als specifiek kenmerk van sprekerbetrokkenheid in nieuwstekst juist een

relatief sterkere relatie vertoonde metachterwaartse ordeningzondervolgordemarke-

ring. De conclusíe is dat teksttype een rol speelt in de wijze waarop en de mate waarin

sprekerbetrokkenheid optreedtals indicatorvan achterwaartse ordening.
Vanuit twee invalshoeken is dus uit het onderzoek gebleken dat kennis van tekst-

genres en -typen een belangrijke voorwaarde is om gerichtvorm en uitvoeringte geven
aan onderzoek naar regelmatigheden in taalgebruik.Tekststructuuren sprekerbetrok-
kenheid zijn daarbij op te vatten als factoren om tekstgenres te onderscheiden.

6.3.2 Sprekerbetrokkenheid

WISSELWERKING VORMKENMERKEN, PERSPECTIEF EN TYPE COHERENTIE. Voor de analyse

van sprekerbetrokkenheid is in dit proefschriftonderscheid gemaakttussen de uiting
van sprekerbetrokkenheid in vormkenmerken, in de lezingvan segmenten (perspec-
tief) en in de samenhang tussen segmenten (type coherentie). De vormkenmerken zijn
voor de lezer zichtbaar als talige ofgrafische elementen; de lezingvan het segment en de
coherentierelatie zijn interpretatief van aard. Beargumenteerd is dat de lezingvan een

segment samenhangt met de vormkenmerken; voor de lezing van segmenten is nage-

gaan in welke mate deze te voorspellen was uit de onderzochte vormkenmerken.

Los van het verband tussen vormkenmerken en interpretatie van een segment is het

ook aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen vormkenmerken van sprekerbetrok-

kenheid en type coherentie. Die relatie is in dit proefschriftevenwel nietonderzocht.

Naarverwachting speelt in de relatie tussen vormkenmerken en type coherentie ook

perspectief een rol. Zo is in hoofdstuk 2 opgemerkt dat de lezing van een segment van

invloed kan zijn op de aangenomen samenhangtussen het segment met een ander
segment, ofomgekeerd. In aanvulling op het daarbij gegeven voorbeeld, volgen h ier twee

contrasterende voorbeelden waaruit op te maken is dat de coherentierelatie invloed kan
hebben op het perspectief van een segment. Fragment (14) is het originele corpusfrag-
ment en (15) is aangepast door het connectief `doordat'te vervangen door `want'.

(14) (S1) De Israëlische regeringvan premier Rabin heeftwoensdageen belang-
rijke politieke overwinninggeboekt doordat (S2) de Knesseteen wetsvoorstel
verwierp dat bij aanvaarding het overleg overteruggave van de Golanhoogte aan
Syrië onmogelijk zou hebben gemaakt. [deVolkskrant, 27 juli 1995]

(15) (S1) De Israëlische regeringvan premier Rabin heeftwoensdageen belangrijke

politieke overwinninggeboektwant (S2) de Knessetverwierp een wetsvoorstel
dat bij aanvaarding het overlegover teruggave van de Golanhoogte aan Syrië
onmogelijkzou hebben gemaakt. [deVolkskrant,]



zii

De bepaling`belangrijke' bij `politieke overwinning' is zowel in (14) als (1 5) op te vatten
als evaluatief element (mogelijk heeft de lezer zelfs de neiging om ook `politieke over-
winning'te zien als evaluatief element).Toch wordt het eerste segment van (14) niet
en het eerste segment van (1 5) wel geïnterpreteerd vanuit schrijverperspectief Dit
perspectiefverschil is niet te herleiden tot de vormkenmerken, maar hangt samen met
de aangenomen coherentierelatie. Tussen de segmenten in (14) wordt een semantische
relatie aangenomen, terwijl in (1 5) een epistemische relatie wordt aangenomen.

Doorde keuze van het connectief lijkt de schrijverdus een subjectief perspectiefte
kunnen `maskeren', zoals in (14), of te `erkennen', zoals in (15). Andere voorbeelden uit
het corpus waarin een subjectief perspectief via de keuze van het connectief `doordat'
gemaskeerd wordt, zijn (16) en (17), twee opiniërende tekstfragmenten (recensies):

(16) (51) Doordat hij zich zo oprecht rekenschap heeft gegeven van zijn betrekkelijk
ondergeschikte plaats in de kosmos en de geschiedenis (S2) komt zijn geneurie
volledigtot zijn recht (BB: leesge-neurie). [de Volkskrant, 7 november 1997]

(17) (S1) Doordat het Engels op veel plaatsen beter klinkt dan het Nederlands, (S2)
zou men kunnen veronderstellen dat het Engels er het eerstwas. [de Volkskrant,
24januari 1997]

Voorbeelden als deze wijzen op een intrigerende wisselwerking tussen vormkenmerken,
perspectief en type coherentie. Daarbij is op voorhand geen uitspraak te doen over de
`richting'van de relatie: valt het type coherentie te voorspellen uit de vormkenmerken,
uit perspectief ofvalt omgekeerd het perspectief te voorspellen uit het type coherentie
met vormkenmerken als indicator?

VRIJ EVALUATIEPUNT EN PERSPECTIEF. Metde introductie, in hoofdstuk 5,van het
concept `vrij evaluatiepunt' is de weg vrijgemaakt voor verder onderzoek naar de relatie
tussen tijdvormen en perspectief De mogelijkheid een vrij evaluatiepuntte genereren
is namelijk niet principieel voorbehouden aan de voltooid verleden tijd; de methode om
de status van evaluatiepunten te bepalen is ook toe te passen op andere tijdvormen. Een
voorbeeld daarvan vormt het fragment in (18):

(18) Vraag A: Waar is Wally?
Antwoord B: Hij kwam erzoaan.

A stelt een vraag in de tegenwoordige tijd, B geeft een antwoord in de verleden tijd.
Moeiteloos i nterpreteert A het antwoord van B als volgt: `Wal ly komt er zo aan, dat heeft
hij zelfgezegd'. Uit deze parafrase met een onvoltooid tegenwoordige tijd in plaats van
de oorspronkelijke onvoltooid verleden tijd kan worden afgeleid dat het evaluatiepunt
S'van de onvoltooid verleden tijd niet temporeel is gemotiveerd, het is dus vrij (zie
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paragraaf 5.2.4 en 5.2.5). Daaruit kan verder worden afgeleid dat het perspectief van B's
antwoord hier is gemarkeerd door de tijdvorm.

Het begrip `vrij evaluatiepunt' leent zich ook uitstekend voor verder onderzoek naar
de relatie van tijdvormen met perspectief in andere talen. En zodra de mechanismen
bekend zijn voor de temporele opbouw van teksten van andere typen dan narratieve
fictie en nieuws, is bovendien verderonderzoek mogelijk naarde relatie tussen tijd-
vormen en perspectief in meerverschillende teksttypen.

Samengevat, de gevonden relatie tussen de aanwezigheid van een vrij evaluatiepunt
en de subjectieve lezingvan een zin kan heel goed toepasbaar blijken te zijn op nog
andere tijdvormen dan de voltooid verleden tijd, nog andere contexten dan narratieve
fictie en nieuwstekst en meertalen dan het Nederlands.

SPREKERBETROKKENHEID ALS INDICATOR VAN AFWIJKENDE SAMENHANG. Het is

in het algemeen de taak van schrijvers om teksten zo te presenteren dat de lezer in staat

is om de samenhangerin te herkennen en interpreteren. Aannemelijk is dat de lezerop

basis van de gepresenteerde tekst een mentaal model construeert van de werkelijkheid

waarnaar de tekstverwijst. Hij heeft daarbij houvast aan elementen die de samenhang

tussen de teksteenheden expliciet maken, zoals connectieven. Veel recent onderzoek

naar de presentatie van tekstuele samenhang spitst zich dan ook toe op het gebruik van

connectieven en de kennelijke voorkeurvan bepaalde connectieven voorverschillende

soorten context.
Daarbij winnen noties als perspectief, subjectiviteit en sprekerbetrokkenheid steeds

meerterrein als beschrijvend kenmerkdatconnectieven van elkaaronderscheidt
(o.a. Spooren, 1989; Spooren 8c Jaspers 1990; Oversteegen, 1997; Degand, 1998;

Pit, 2003; Pander Maat 8c Degand, 2001). Uit de resultaten die in deze onderzoeken

worden gepresenteerd, volgen doorgaans conclusies over de mate van subjectiviteit in

de context waarin een connectief het meest gebruikt wordt (vaak beschouwt men het

als een aparte vraag ofde connectieven zelf opgevat moeten worden markeringen van

perspectief of subjectiviteit).
Het eerste onderzoek heeft enig licht geworpen op kenmerken van fragmenten

waarvan de samenhangjuist niet is gemarkeerd met een connectief of temporele
volgordemarkering. De resultaten vormen extraondersteuningvoorde opvattingdat
sprekerbetrokkenheid een belangrijke plaats verdient in onderzoek naarde verschil-
lende verschijningsvormen van tekstsamenhang. Maar bovendien voeden de resultaten
de gedachte dat manifestaties van sprekerbetrokkenheid op zichzelf op te vatten zijn als
signaal van een specifiek onderdeel van samenhang (achterwaartse ordening).

In het tweede onderzoek stond de vraag centraal onderwelke omstandigheden de
voltooid verleden tijd, in principe op te vatten als markering van temporele samenhang,
tevens de markering kan vormen van subjectief perspectief. Een interessante conclusie
van dit onderzoek is dat de perspectiefmarkerende eigenschap van de voltooid verleden
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tijd juist dan manifestwordt als de tijdvorm niet zijn gebruikelijke temporele functie
vervult om achterwaartse volgorde te markeren.

De resultaten van de twee onderzoeken samen werpen zo een intrigerend, zij het nog
speculatief licht op de notie sprekerbetrokkenheid: er lijkt in bredere zin een relatie te
bestaan tussen de manifestatie van sprekerbetrokkenheid en de afwijking van standaard-
mechanismen. Zodra meer bekend is overandere standaardmechanismen in taalge-
bruik, is onderzoek mogelijk naarde houdbaarheid van deze suggestie.

TEKSTSAMENHANG EN WERKELIJKHEID.Aansluitendopdelaatsteopmerkingvan
de vorige paragraaf is de vraagte stellen waarom de uitingvan sprekerbetrokkenheid
een indicatorzou vormen van de afwijkingvan een standaardmechanisme, ofom bij
het eerste gepresenteerde onderzoek te blijven, waarom het de indicator zou zijn van
achterwaartse volgorde. Een antwoord daarop kan zijn dat elementen van sprekerbetrok-
kenheid verwijzen naar een mentale werkelijkheid, waarin - anders dan in de empirische
werkelijkheid-allevrijheid bestaatom omkeringen te maken.

In de empirische werkelijkheid gaat een gevolg niet vooraf aan zijn oorzaak: aange-
nomen dat het opraken van benzine in een bepaalde empirische context de oorzaak is
van het ophouden met rijden van een auto, houdt de auto niet op met rijden voordat
de benzine op is. In een zuiver objectieve beschrijving van de situaties "opraken van
benzine" en "ophouden te rijden" treedt de schrijver al leen op als doorgeefluik, waarbij
de werkelijkheid de volgorde van presentatie dicteert. Op zichzelf is het wel denkbaar
dat gekozen wordt voor de omkeringvan oorzaak en gevolg, bijvoorbeeld omdat men
nieuwste informatie eerst wil presenteren, maar dan is het omwille van de objectiviteit
van de beschrijvingaannemelijk dat met behulp van een expliciete volgordemarkering
wordt aangeduid wat de volgorde in de werkelijkheid is.

Anders gaat het als we denken over de fysieke werkelijkheid en daarmee in een
mentale werkelij kheid treden. In het denken over de fysieke werkelijkheid kunnen
gevolgen en oorzaken gemakkelijk worden omgekeerd. Zo is het mogelijk eerst te
denken aan het feit dat een auto stopte, orn vervolgens te bedenken wat daar de oorzaak
van zou zijn. Het is aannemelijk dat bij de presentatie van deze gevolg-oorzaak-denk-
sequentie sporen van dat denken meekomen, zoals het modale element `misschien' in:
"Er stopte een auto langs de kant van de weg. Misschien was de benzine op". I n het alge-
meen kan gesteld worden dat het de denker vrij staat om in een mentale werkelijkheid
naar believen omkeringen te maken als mentale constructen en deze te presenteren
(aangenomen dat wel het coóperativiteitsbeginsel wordt gevolgd).

Tekst is dus meer dan een middel om werkelijkheid te beschrijven. Het is ook een
middel om uitingte geven aan ons denken over de werkelijkheid. De algemene conclusie
is dan ook datverschillende facetten van sprekerbetrokkenheid een belangrijke rol
spelen in de wijze waarop de tekst wordt of is samengesteld.
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lijk werd. Hij was geen gevaar voor de sa- ders ~

Toen Mireille Mathieu h
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In this dissertation two studies were presented on the relation between textual order,
linguistic signallingof order, and speaker involvement in Dutch discourse. The purpose
of the first study was to investigate how reverse ordering of situations in a text without
using a linguistic signal of ordering is related to speaker involvement.
The second studyfocused on a specific linguistic signal of reverse ordering,the Dutch
pluperfect. According to literature on the subject, this temporal expression may also
refer to a subjective interpretation of the text segment in which it occurs. Here, it was
investigated underwhich circumstances the Dutch pluperfect can be held responsible
for the subjective interpretation ofa text segment. The outcomes ofthe stud ies are
summarised below.

Reverse ordering without a linguistic signal of ordering,
and speaker involvement

Cooperative writers take i nto account what expectations readers may have about the

order in which situations are presented to them. Studies on this subject have shown that

readers tend to "process narrated events just as they would naturally occurring events: in

chronological order" (Zwaan, Madden 8c Stanfield, 2001: 79). Writers obey the iconicity

principle when the ordering ofsituations in the discourse reflects the ordering ofthese

situations in the real world. It is assumed that the presentation of situations in reversed

order is marked by a linguistic element.
The iconicity principle seems to suggest that a discourse always refers to real world

situations. However, as is argued in chapter 1, in some cases one may recognize diffe-

rent situations in different `layers' of reality. For example, next to explicitly mentioned

situations in the real world, implicitly mentioned situations in a conscious world may be

distinguished.The implicit conscious world activities may play an important role in the

interpreted coherence between two text segments. Compare (1) and (2).

(1) (a) Omarverliet de vergaderingom vijfvoorvijf. (b) Hij ging metzijn dochter

naar zwemles.

(a) Omar left the meeting at five to five. (b) He went with his daughter to a
swimming lesson.

(2) (a) Omarging met zijn dochter naar zwemles. (b) Daarom verliet hij de

vergadering om vijfvoor vijf.

(a) Omar went with his daughter to a swimming lesson. (b) Therefore he left
the meeting at five to five.

By defaultthe situations presented in (1) are understood as (1 a) preceding (16). In this
fragment the writer describes two situations observed in the `real' world and the presen-
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tation reflects the order in which the situations occurred. The presentation thus obeys
the iconicity principle.

The text segments (2a) and (26) seem to refer to the same situations as in (1), only
in reversed order. However, (26) is preceded by the connective `daarom' (`therefore'),
meaning that (2a) presents the reason for the activity described in (26). The segments
not only explicitly describe Omargoing to his daughters swimming lesson and his
leaving the meeting, but they also implicitly refer to Omar's consciousness. To be more
precise, it is implied that Omar realized he wanted to take his daughterto a swimming
lesson, and this motivated him to leave the meeting. This sequence of conscious acti-
vities is presented in accordance with the order they have in Omar's conscious reality.
From this point ofview the discourse in (2) is ordered iconically.

See (3) and (4).

(3) (a) De tuinstoelen buiten zijn zeker nat geworden, want (b) het heeft
geregend.
(a) The garden chairs outside must have gotten wet, because (b) it has rained

(4) (a) Het heeft zekergeregend, want (a) de tuinstoelen buiten zijn nat geworden.
(a) It must have rained, because (b) the garden chairs outside have gotten wet

Neither (3a) nor (4a) refers to observed situations in the real world. Instead these
segments present conclusions ofthe writer. In (3a) it is concluded that wet chairs must
be the consequence of rain, and in (4a) it is concluded that rain must be the cause of wet
chairs (abduction). The connective `want' (`because') introduces (36) as an argument
for (3a), and (46) as an argument for (4a). Assuming that in a conscious world of reaso-
ning arguments precede conclusions, the fragments (3) and (4) can both be considered
as being non-iconically ordered.

In conclusion, the notion of iconicity is somehow confusing, since it suggests that the
presentation ofsituations in a discourse by default is isomorphic to the real world while
in fact a discourse may correspond to several `realities' at the time.

In this study the notion of iconicity is replaced by the notion offorward ordering. Non-
iconic ordering of segments is called reverse ordering. The notions forward and reverse
ordering refer to the way in which discourse segments are related to the components
of the coherence relation between these segments. For example, if the segments in
a discourse fragment correspond to a cause and its consequence, then the fragment
reflects forward ordering.The fragment is said to be presented in reverse order if the
first segment corresponds to a consequence and the second segment to the cause. If
a linguistic element, for instance a causal connective, marks the coherence between
two discourse segments, then the order is inferred from the definition of this linguistic
element.
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The discourse segments in (1) are interpreted as cohering temporally: the situa-
tion described in (1 a) temporally precedes the situation described in (16). From this
we conclude that the situations are presented in forward order. In (2) the discourse
segments are connected by the linguistic element `daarom' (`therefore'). This connec-
tive refers to the relation of motivation (2a) and the motivated action (26). Assuming
that motivations precede motivated actions, the discourse segments in (2) are consi-
dered as presentingthe implicit situations in forward order.

In (3) and (4) the connective `want' (`because') also expresses causal coherence, but
this connective relates two implicit conscious activities in reverse order: first a conclu-
sion and then the argument on which the conclusion is based.

Analogous to the iconicity principle, it is assumed that by default situations are
described in forward order. If situations are presented in reverse order, this should
be marked by a linguistic element, like `want' (`because') as illustrated in (3) and (4).
However, exceptions exist tothis principle of linguistically marking reverse ordering,
like (5).

(5) (a) Beleggingsexpert H. Arts (56) van de Levensverzekeringsmaatschappij voor

Artsen Olma is met onmiddelijke inganggeschorst. (b) Volgens Olma-directeur

G. Van Noortwijk is Arts over de schreef gegaan met het aannemen van gratis

buitenlandse reizen en etentjes van een zestal effectenkantoren waarmee Olma

zaken doet. [de Volkskrant, 24januari 1998]
(a) Investment expert H.Arts (56) of the Life Insurance Company for poctors

Olma has been suspended with immediate effect. (b) Accordingto Olma-director

G. Van Noortwijk, Arts crossed the line when accepting trips abroad and dinners

for free from six stockbroker offices with which Olma conducted business.

The coherence between (5a) and (56) can be parafrased as follows: the reason forthe

suspension of Investment expert H. Arts is that he crossed the line when accepting trips

and dinners forfree [...]. The situations are presented in reverse order, but no linguistic

signal is used to mark this.
The discourse fragment in (5) was selected from a news report. According to Caene-

peel (1993) this is exactly the text type that allows for reverse ordering without using an

explicit ordering element. In their opinion situations in news reports are presented in a

temporal relation to the speakers `here and now'. Th is allows for a more `tolerant' way of

presenting a situation in relation to another situation, as long as the reverse ordering of

the situations can easily be inferred from the coherence relation between the presented

situations. So, given a context in which there is a certain degree oftemporal speaker

involvement, readers do not always need an explicit ordering signal to recognize reverse

orderi ng.
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The tenses in (5) imply speaker involvement from a temporal point of view: by using
the present perfect in both (5a) and (56) the speakers `here and now' is involved in
the reference to the situations thattook place in the past. In addition another kind of
speaker involvement is present in (56): the expression `volgens Olma-directeur G. van
Noortwijk'shows that an opinion is being presented.

The first study was initiated through observations such as these. It was investigated
how the reverse ordering of situations in a discourse is related to the personal involve-
ment of a speaker, be it that of the writer ofanother person to whom is referred to in the
discourse. The research question was what the function of textual elements may be that
refer to speaker involvement in a context of reverse ordered situations without an orde-
ring signal. The elements ofspeaker involvement could be interpreted as an alternative
signal to the reader that the situations are not presented in forward order. This specu-
lation was reformulated into the hypothesis that reverse ordered discourse fragments
missingan explicit ordering signal include more elements of speaker involvementthan
reverse ordered discourse fragments that do include an explicit ordering signal, as well as
forward ordered discourse that includes or omits an ordering signal.

In chapter 2 the concept of speaker involvement was described. Two narrowly related
notions, perspective and subjectivíty, are frequently used in narratologyand cognitive
linguistics. Different aspects of these notions were used to describe speaker involve-
ment.

The concept of speaker involvement was examined in relation to three levels of word
and discourse interpretation. First, different linguistic and typografic elements within
discourse segments were discussed (referred to as `form characteristics': discourse
style, elements of temporal deixis, grammatical aspect, aspectual class, conscious and
communicative elements, elements of modality, evaluative elements). Secondly, the
interpretation ofthe complete discourse segment was considered (perspective: zero,
writer, other). And thirdly, the interpretation of coherence relations between two
discourse segments was commented on (class of coherence relation: semantic, epis-
temic). See examples (6) - (7).

(6) Engelbert is een knappe man die viool speelt
Engelbert is a handsome man who plays the violin.

(7) Engelbert is in Elsbeths ogen een vriendelijke man.
Engelbert is, in Elsbeths view, a friendly man.

(8) (a) Nee Engelbert is een nare man, want (b) hij slaat zijn hond.
(a) No, Engelbert is a nasty man because (b) he hits his dog.

Examples of linguistic elements (form characteristics) expressingspeaker involvement
are the evaluative elements `knappe' (`handsome') in (6), `vriendelijke' (`friendly') in (7)
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and `nare' (`nasty') in (8). Also the conscious element `in Elsbeths ogen' (`ín Elsbeths

view') gives expression to speaker involvement. The reader interprets the complete
segment in (7) from Elsbeth's perspective (other perspective). Segment (8a) is inter-

preted from writer-perspective and the coherence relation with (86) is epistemic. The

relation is paraphrased as: I believe Engelbert is a nasty man, and the reason I believe so is

that I know he hits his dog.

The hypothesis was put to the test by a corpus study. I n this study the variables forform

characteristics, the variable for the perspective of the segments and the variable for the

class of coherence relations between the segments were all defined as independent
variables. It was also noted, however, that several authors have pointed out that the
interpretation ofa segment from writer-perspective or other-perspective is marked by

one or more linguistic elements (forms). For example, the expression `in Elsbeths view'

in (8) explicitly marks the interpretation from other-perspective. On the other hand

it should not be concluded from every occurrence ofa linguistic element expressing
speaker involvement that the complete segment has an interpretation from a personal
perspective (eitherwriter- or other-perspective). Therefore it was investigated which of
the analysed form characteristics did relate to the perspective of the segment in a statis-
tically significant way.

The variables for discourse style, expressions of modality, evaluative elements, tense,
and conscious or communicative elements turned out to contribute best to the predic-
tion of perspective. That is, the presentation of a segment in (free) (in)direct speech or
thought, the occurrence of modal expressions, evaluative elements, present tense and
conscious or communicative elements were significantly related to the interpretation of
a segmentfrom writer- or other-perspective. These variables were further involved in the
discourse study that was carried out to investigate the relation between reverse ordering
without an ordering signal and the involvement ofa speaker. In addition, the relations
between reverse ordering on the one hand and the perspective of the segments, or the
class of coherence relation between the segments on the other hand were also investi-
gated.

Note that this observation does not exclude other relationships that may exist
between the linguistic characteristics of segments and the type of coherence relation
between two segments, or between the perspective of segments and the type of cohe-
rence relation, but these relations were not investigated for the purposes of this study.

In order to investigate the degree ofspeaker involvement in reverse ordered fragments
missing a linguistic ordering signal, a comparison was made with reverse ordered frag-
ments havinga linguistic ordering signal and forward ordered fragments missingand
having a linguistic ordering signal. It was checked whether reverse ordered fragments
missinga linguistic ordering signal showed more characteristics ofspeaker involvement
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involvement. Because ofthese remarkable results a second study was carried out, in
order to explain under which circumstances the pl uperfect expresses speaker involve-
ment. More specifically, the study aimed at explainingthe relation between pluperfect
and the perspective of a sentence. The research question was answered in a temporal
semantic framework.

First an analysis was made ofthe aspects of the meani ng of the Dutch plu perfect. The
way in which pluperfect sentences temporally fit in with their precedi ng sentences was
subsequently discussed. It was argued that the pluperfect affects the perspective of the
sentence dependingon the relation between the structure ofthe pluperfectand the
precedingtense on the one hand and the interpreted temporal relation between the two
sentences on the other hand. See example (9).

(9) (a) Toen Bob zijn auto in de sloot reed, (b) had hij te veel gedronken.
(a) When Bob drove his car into the ditch, (b) he had been drinkingtoo much.

As was stated before, the pluperfect is generally used to signal temporal reverse orde-
ring. Because of the pluperfect in (96) the reader knows that Bob's drinking preceded
the accident ofdriving the car into the ditch. However, a precedence relation is not attri-
buted to the sequence in (10): the situation in (106) is interpreted as one that occurred
(immediately) after the situation in (l 0a). As a result the pluperfect in (106) does not
possess its usual temporal function.

(10) (a) Toen Bob zijn auto in de sloot reed, (b) had hij onmiddellíjkzijn raampje
open gedraaid.
(a) When Bob drove his car into the ditch, (b) he had opened his window
immediately

Yet another remarkable effect can be observed in (106). It seems as if Bob's words are
represented: it sounds perfectly natural to add `so he says' (without providingfor an
interpretation that deviates from the original sentence).

Three basic assumptions are made in this study.The first is that the interpretation of
each tense can be represented by a unique configuration oftemporal evaluation points
and temporal relations between these points (cf. Reichenbach, 1947). Secondly, it is
stated that the temporal coherence between sentences in a discourse is represented by
temporal relations between the evaluation points generated by the individual tenses (cf.
Discourse Representation Theory, Kamp 8c Reyle, 1993).Thirdly, it is inferred from the
way a sentence temporally relates to the preceding sentence, whether or not al I evalua-
tion pointsare needed to representthis relation. Evaluation pointsthatcontribute tothe
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representation ofthe temporal coherence between two sentences are considered to be
`temporally motivated'. Evaluation points that do not contribute to the representation of
the temporal coherence between two sentences are described as being `free'.

A study was performed on authentic discourse fragments selected from news
reports and on fragments selected from novels. The fragments consisted of a(target)

sentence marked forthe pluperfect and its precedingclause in the discourse.The study

investigated whether or not the combination of the target sentence and the preceding

sentence contained a free evaluation point for the pluperfect sentence. The procedure

for computingthe status ofan evaluation point (temporally motivated orfree) took

into account that the two selected text types have different mechanisms for building
temporal discourse structure. Furthermore, itwas examined from what perspective each

target sentence was interpreted: zero-perspective, writer-perspective or other-perspec-

tive. The results of this study lead to the conclusion that the pluperfect occurringwith

a free evaluation point indicates the interpretation from writer-perspective or other-

perspective (mostly other-perspective).

Chapter 6 concludes with final remarks on the effect of text type on the expression
of speaker involvement, the intriguing interaction between the form characteristics,
perspective and type of coherence, the advantages of the concept offree evaluation
point and challenges forfurther research.
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krutering voor de isla-
laste gelegd."
en van de eroen in cir-

minele organisatie? Dat wordt achteraf
bepaald door buitenstaanders, zoals jus-
titie. `Je zat erbij en je wist welk oogmerk
de organisacie had'." De rechter zal bepa-
len waar het debat eindigt en waar de sa-
mPncnannino hroint VPrfPIt Pl?cm~.~

ing met zijn dochter naar zwemles.
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„Zonder één jihadhandeling te hebben
verricht, riskeren deze verdachten een
celstraf van maximaal 15 jaar, mogelijk
omdat ze zichzelf hebben opgeblazen
van gewichtigheid."

Justitie zal het de komende maanden
„erg moeilijk" krijgen, voorspelt Buru-
ma. De aanklagers moeten aantonen dat
de verdachten wisten dat ze deel uit-
maakten van een terroristische organisa-
tie. „Dat is een teer punt voor het OM.
Daarvoor zijn ze aangewezen op de on-
derlinge contacten tussen de verdachten.

toestel vorige week op de luchtha-
ven Mehrabad in Teheran. Een
overheidswoordvoerder en tien-
tallen journalisten die interieur-
foto's wilden maken werd echter
op de vliegtuigtrap detcegang ge-
weigerd. Volgens de Iraanse web-
site Baztab was het vliegtuig voor
20 miljcen dollar „verfraaid". De
conservatieve Iraanse krantJam-e
Jam vrceg zich afof„wij soms ko-
ningen zijn geworden". Dit in een
duidelijke verwijzing naar de 1979
verdreven sjah dle erg van luxe
hield.

President Ahmadinejad heeft
intussen besloten om het vlieg-

utilate- tuig te verkopen, of het te laten
mogen aanpassen zodat het voor de ge-
een za- wone burgerluchriaaurt kan wor-
; en het den gebrulkt. Wcensdag reist h~j
tm (dat naar Saoedl-Arabië in een `ge-
vea sa- woon' vliegtuig. „Voor zes uur
idsdien vliegen heeft hij geen luxe nodig",
aan de vertelde een regeringswoordvcer-
len dan der. Ahmadinejad neemt waar-
;tuigen schijnlijk de Bceing 747 waarmee

hij ook in september naar New
~taal ju- York is gevlogen. Het toestel is 25
lde het jaar oud.

en mooie
speelt

eenden voor de mens gevaarlijke subtype

wet." Alleen al door de toeuing van de
wet door de rechter, meent Buruma,
heeft dit proces een breder belang dan
louter de veroordeling.

Buruma ispositief over de houding van
''et openba~.r ....sterie tot r.u tx. IIc.
OM stelde dat de groep verdachten vijf
hoofdverdachten kent maar dat er ook
`mindere figuren' bij zijn diegeenweten-
schap hadden dat ze deelnamen aan een
terroristische organisatie. „Het is goed
van het OM, omdat de rechters namelijk
per geval moeten oordelen. De toonzet-
ting van het OM vertelt ons dat er geen
sprake is van een heksenjacht."

Ook de rechters krijgen het volgens de
Nijmeegse hoogleraar moeilijker dan bij
Samir A., die onlangs tot woede van som-
mige politici werd vrijgesproken in een
oude zaak. Tegen deze vriend van veel
Hofstadverdachten had justirie bijna ze-
ven jaar gcëist vanwege zijn vermeende
betrokkenheid bij cen overval op een su-
permarkt en het beramen van aanslagen. -
Ook het gerechtshof in Den Haag sprak
hem vrij, ondanks zijn terroristische in-
tenties. Samir A, bofte dat hij de verkeer-
de mest kocht, waardoor zijn vermeende
voorbereiding op een aanslag ondeugde-
lijk werd. Hij was geen gevaar voor de sa-

waardigheid van de EU ernstig
hebben aangetast. Het zou onge-
twijfeld ook een flinke ruzie bin-
nen de NAVO hebben opgeleverd,
laatsté mnment zr,uden Fiehhen te-
gengehouden, zou dat de geloof-
waardigheid van de EU emstig
hebben aangetast. Het zou onge-
twijfeld ook een flinke ruzie bin-
nen de NAVO hebben opgeleverd,
vooral met de Verenigde Staten,
sinds jaaz en dag al een pleitbezor-
ger van het EU-lidmaatschap van
Turkije.

Ongetwijfeld was het er de EU-
ministers ook om te doen te laten
zien dat de EU niet helemaal
stuurloos is geraakt na het `nee' in
Nederland en Frankrijk tegen de
Europese, Grondwet. Dat fiasco
heeft de EU-leiders onzeker ge-
maakt en hun het gevoel gegeven
dat zij bij iedere stap over hun
schouder moeten kijken of de bur-
gers hen nog wel volgen.

In dit geval hebben de EU-lei-
ders zich niets aangetrokken van

A l 1~~Í ÍlÍÍIïI IÍI W ÍÍIIVYIÍ~~Í~Ï~I I IY wij ecn ~'eili
id, waarc

vooral uostennlx neeftaangedro.
gen: het `opnamevermogen' van ~
EU. Daarmee kan de EU de toetr
ding van Turkije alsnog tegenho
den, als blijkt dat de Unie niet
staat is het land op te nemen.

De passage is nogal vaag gefc
muleerd, maar er is nog een ve
concretere ontsnappingsmogelij
heid. Frankrijk en Oostenrijk he
ben al aangekondigd dat zij a~
het eind van de onderhandeling~
een volkstemming zullen uitschr
ven of Turkije bij de EU mag.

Het lijken waterdichte waarbc
gen, maar sinds juni dit jaar wet~
de EU-leiders dat de onderbuikg
voelens van de burgers ook een 1)

Brad is een nare man,
want hij zegt nooit gedag.

zich bezorgd maken over hun
baan en de vraag of de toetreding
van Turkije de EU niet aan de be-
delstaf zal brengen. Maar de EU-
leiders hopen dat Turkije tegen de
tijd dat de onderhandelingen zijn
afgerond (en dat zal wel tien tot
vijftien jaar duren) heel anders uit-
ziet. Had iemand twintig jaar gele-

Toen Mireille Mathieu had ontmoet,
had ze hem een vreselijke man gevonden.

Door onze correspondent

~SIMLEU SILVANIEI, 5 DEC. Inde
hal van de synagoge staan twee
computers, afgedekt door een
schuimplastic plaat. De joodse Na-
talia Gross heeft zelf ook maar een
dikvest aangetrokken. „Boven in
de bergen ligt al sneeuw. Hoe we
de synagoge deze winter vochtvrij
houden is me nog een raadsel."

Een gure wind blaast door de
gaten in het dak dat overeind
wordt gehouden door houten stei-
gerpalen. De bouwval doet sinds
kort dienst als Holocaust-muse-
um. „Verroeste ijskasten en auto-
wrakken hebben we uit de synago-
ge moeten slepen," zegt Natalia
dieer samen met haar vader Ghe-
orghe tcezicht houdt.

Decennia langwisten de bewo-
ners van ~imleu Silvaniei in west-
Transsylvanië niet wat zeaan
moesten met hun synagoge die
zwaar gehavend uit de oorlog
kwam. Slechu een paar joodse in-
woners keerden na 1945 terug.

De deportatie van de joden in
Transsylvanië, dat in 1940 weer
aan Hongarije was toegewezen,
washet werk van jonge Hongaarse
soldaten- de gruwelijke missie
van een leger pubers van amper
zeventien.

I werden be~aan op huidi~Roe-
meens grondgebied vindt pas
sinds kort openlijk debat plaau.
Twee jaar geleden concludeerde
een internationale commissie van
historici dat in Roemenië, onder
het bewind vande toenmalige
sterke man Ion Antonescu, tijdens
de oorlog naar schatting 300.000
joden en ll.000 Roma ( zigeuners)
werden vermoord. Pas in 2004, na-
dat de Holocaust tientallen jaren
was gebagatelliseerd, erkende de
Roemeense regering de bevindin-
gen van decommissie.

De schuldvraag ten aanzien van
de ruim 100.000 vermoorde joden

Jessica haastte zich
naar het station want
haar trein vertrok
om 6 uur.

uit noord-Transsylvanië ligt inge-
wikkelder. „Dat was tben Hon-
gaars grondgebied, dus waren de
Hongáren de daders," zegt Nata-
lia. Maar voorhaar is die vraag niet

t Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
schouwen? Dat weten we nu nog niet. We
hebben nog geen ervaring metde nieuwe
wet." Alleen al door de toeuing van de
wet door de rechter, meent Buruma,
heeft dit proces een breder belang dan
louter de veroordeling.

Buruma is positief over dehouding van
het openbaar ministerie tot nu toe. Het
OM stelde dat de groep verdachten vijf
hoofdverdachten kent maar dat er ook
`mindere figuren' bij zijndiegeen weten-
schap hadden dat ze deelnamen aan een
terroristische organisatie. „Het is gced
van het OM, omdat de rechters namelijk
per geval moeten oordelen. De toonzet-
ting van het OM vertelt ons dat er geen
sprake is van een heksenjacht."

Ook de rechters krijgen het volgens de
Nijmeegse hoogleraar moeilijker dan bij
Samir A., die onlangs tot woede van som-
mige politici werd vrijgesproken in een
oude zaak. Tegen deze vriend van veel
Hofstadverdachten had justirie bijna ze-
ven jaar geëist vanwege zijn vermeende
beuokkenheid bij een overval op een su-
permarkt en het beramen van aanslagen.
Ook het gerechuhof in Den Haag sprak
hem vrij, ondanks zijn terroristische in-
tenties. Samir A. bofte dat hij de verkeer-
de mestkocht, waardoor zijn vermeende
voorbereiding op een aanslag ondeugde-
lijk werd. Hij was geen gevaar voor de sa-

Wat zal de rechter als genoeg bewijs be-
crhnuwPn?ilatwPtPnwPnnnnonint WP

De resultate
bevestigen d
hypothese

Birgit Bekker

n de discussies over moderni-
sering van het koningschap
worden vaak vergelijkingen

gemaakt met het buitenland. Ei-
genlijk gaan deze vergelijkingen
altijdmank. Inhetartikel `Geef on-
ze koningin wat Engelse trekjes'
(Opiniepagina, 22 november) gaat
Irène Diependaal in op het `Zweed-
se model', waarin het staauhoofd
geen deel uitmaak[ van de rege-
ring. Terecht wijst ze erop dat dit
systeem het staauhoofd in deprak-
tijk aanmerkelijk meer ruimte laat
dan de voorstanders ervan voor
ogen staat. Ze had er ook nog op
kunnen wijzen datdegenen dieer-
varing hebben met het Nederland-
se systeem, - zoals de oud-pre-
miers Lubbers en Kok en vice-pre-
sident Tjeenk Willink van de Raad
van State - vinden dat het goed
funaioneert en dat het feit dat de

van haar voorgangsters, volgei
Lubbers had Bear,rix tcen ze aai
trad „al verinnerlijkt" dat de u
breng van een kc~ningin in een d
mocratie constitutioneel gezien a
leen adviserend, stimulerend e
waarschuwend kan zqn.

Omdat het koningschap zich i
onze democratie in staatkund.
opzicht dus heeft ontwikkeld u
een adviserende functie, is het ni~
meer van deze tijd als we ons eei
zijdig op dit aspect focussen. H.
koningschap staat voor meer. H~
maakt deel uit van ons cultur~e
erfgced en is van belang voordes~
ciale cohesie. De Britse monarch
is ondanks alles nog steeds de Gc
„ojaclass society", tnaar dat is~ui
wezensvreemd aan Nederland e
het koningschap van de Oranje
Beatrix heeft daar van begin af aa
oog voor gehad. Ze besprak
..~,.e.. ...e. ....n~ !`1...,c e.. ..~e.....
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