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1. 

Voor de meeste mensen is een stijl iets persoonlijks, de manier waarop iemand 

spreekt of schrijft, en daarmee meestal nogal marginaal (behalve bij ‘grote 

geesten’). Voor Douglas Biber en Susan Conrad in hun boek over Register, 

genre and style heeft stijl dan ook geen functie. Maar dat is iets te kort door de 

bocht. Immers, een stijl kun je ook cultiveren, imiteren, parodiëren, of bewust 

inzetten als communicatiemiddel, zoals premier Rutte onlangs deed in zijn 

fameuze ‘Pleur op’. Daarmee krijgt stijl wel een functie. Bovendien kan er een 

discrepantie bestaan tussen iemands gebruikelijke stijl en het genre dat hij of zij 

moet gebruiken: dan moet iemands stijl in wezen worden aangepast aan het 

gewenste register van dat genre. Denk aan onze studenten in het eerste jaar die 

hun ‘stijl’ achter zich moeten laten om academisch te schrijven. Stijl is 

belangrijk in veel omstandigheden. 

Is de stilistiek daarmee ook belangrijk, en wel zo belangrijk dat zij de 

brugfunctie moet vervullen tussen de letterkunde, de taalbeheersing, en de 

mailto:g.j.steen@uva.nl


2 
 

taalkunde? Ik denk het niet. Om het heel provocerend te stellen, zeker in dit 

gezelschap van vandaag, ik vind dat daarmee teveel gewicht wordt gehecht aan 

taal. Dat gaat ten koste van allerlei cruciale aspecten van communicatie, die in 

mijn ogen even belangrijk of uiteindelijk belangrijker zijn—voor 

letterkundigen, taalbeheersers en zelfs taalkundigen. Taal is weliswaar datgene 

dat we kunnen observeren, in de vorm van uitingen die geproduceerd en 

gerecipieerd en uitgewisseld worden, maar taal is eigenlijk een manifestatie van 

iets veel omvattenders, communicatie (zie figuur 1). Ik wil op deze feestelijke 

gelegenheid een tegendraads pleidooi houden om dat veel serieuzer te nemen. Ik 

wil niet taal, of manier van taal gebruiken—stijl, centraal stellen, maar 

communicatie. 
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Ik denk dat stijl, en daarmee de stilistiek, een relatief bescheiden plekje heeft in 

het geheel van de bestudering van taal en communicatie en literatuur en cultuur. 
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Dat geheel kan volgens mij veel beter van een gemeenschappelijke basis 

worden voorzien door de notie die het hart van de communicatie vormt, genre. 

Ik poneer hier dus dat niet stijl (of stilistiek) maar genre (en dus genre analyse) 

de verbindende schakel moet zijn tussen letterkunde, taalbeheersing, en 

taalkunde. Dat heeft ook een aantal voordelen voor de relatie tussen deze drie 

geesteswetenschappelijke disciplines enerzijds en de cognitieve en sociale 

wetenschappen anderzijds. Stijl en stilistiek kunnen in die relatie wel een 

behulpzame rol spelen, maar die rol is afhankelijk van de kwaliteit van het 

genre-analytische kader dat daarom heen staat. Om genre moet het veel meer 

gaan dan tot nu toe gebeurt. 

 

2. 

Wat mij betreft zou dat hele domein van taal en communicatie en literatuur en 

cultuur het best gemodelleerd kunnen worden aan de hand van het volgende 

uitgangspunt. Taal, alle taal, wordt gebruikt in verschillende stijlen in 

afzonderlijke communicatiegebeurtenissen, en die communicatiegebeurtenissen 

kunnen worden onderscheiden naar genre: we lezen taal in een stijl in een 

roman of een gedicht, we gebruiken taal in een stijl in een gesprek aan tafel of 

in de bar, we spreken of luisteren naar taal in een stijl tijdens een lezing op een 

symposium, we zien premier Rutte ‘Pleur op’ zeggen in een aflevering van 

Zomergasten (zie figuur 1). Dat is weliswaar allemaal taal in een stijl, maar het 

is taal in een stijl in functie van die genregebeurtenissen, op allerlei manieren.  

2.1. Welke aspecten van genregebeurtenissen en welke manieren van reflectie 

daarvan in taal kunnen worden onderscheiden? Genregebeurtenissen 

(‘communicatie’ in de omvattende zin van het woord), zoals het lezen van een 

roman of het kijken naar Zomergasten of het discussiëren in een academisch 

symposium, kun je definiëren als het gebruik van een tekst in een code in een 
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context. Dat kan aardig complex zijn (zie figuur 2), zoals ik kan illustreren met 

een specifieke genregebeurtenis. De kijker kijkt naar Zomergasten alsof het een 

verslag van een genregebeurtenis is die elders plaatsvindt, een 

zomergasteninterview. Dat interview heeft een tekst in een code in een context. 

De tekst van dat interview ontwikkelt zich volgens een van te voren 

afgesproken script qua inhoud, vorm, type en structuur. De ontwikkeling van 

die tekst vindt plaats in een context van een studiosetting waarin de presentator 

en de geïnterviewde met elkaar spreken en kijken aan de hand van essentiële 

visuele hulpmiddelen in het domein van de massamedia. En die tekst wordt 

gerealiseerd in een code die switcht tussen Nederlands als gesproken voertaal 

tussen de twee participanten, enerzijds, en andere talen als gerecipieerde 

voertaal in het beeldmateriaal, anderzijds. Hier en daar zijn er wat interessante 

momenten voor register, stijl, en retorica. ‘Pleur op’ was zo’n interessant 

moment. 
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Al deze aspecten van tekst in code in context vormen onderdeel van een 

specifiek genreprofiel voor elke te onderscheiden genregebeurtenis, van roman 

via symposiumdebat tot Zomergasteninterview. Voor de bestudering van al deze 

communicatieaspecten bestaan allerlei disciplines. Voor de teksttypen van 

narratie en argumentatie, bijvoorbeeld, heb je de narratologie en de 

argumentatieanalyse; voor de tekstinhoud heb je inhoudsanalyse; voor het 

contextuele aspect van de mondelinge interactie tussen de participanten in een 

concrete setting heb je de conversatieanalyse; voor het contextuele aspect van 

het domein van de literatuur of de gezondheidszorg heb je de 

literatuurwetenschap en de gezondheidscommunicatie, enzovoorts. Al deze 

wetenschappelijke kennis uit die verschillende disciplines zou bij elkaar moeten 

komen om specifieke configuraties van communicatie eigenschappen voor 

onderscheiden genres, en hun manifestaties in concrete genregebeurtenissen, te 

beschrijven en te verklaren in termen van tekst in code in context. 

De stilistiek is hier dus een van de vele disciplines die een bijdrage leveren aan 

de beschrijving van een codeaspect van een genregebeurtenis, de stijl. Maar het 

is er niet meer dan een. En het is niet per se het meest geëigende genre-aspect 

om de beste verbindingen tussen de disciplines van de letterkunde, 

taalbeheersing en taalkunde te leggen. Ik vind een genreperspectief veel 

uitdagender, ambitieuzer en agendabepalend. Vanuit dat perspectief bestrijkt 

letterkunde slechts een specifieke categorie van de contextvariabele domein; 

taalbeheersing omvat het management van het gebruik van allerlei verschillende 

genres in allerlei domeinen; en taalkunde omvat de manifestatie van 

communicatie in taal alsmede de codevariabelen register, stijl en retorica. 

Vanuit het perspectief van genre worden hiermee grote vragen en verbanden 

zichtbaar tussen de drie disciplines op het terrein van taal en communicatie en 

literatuur en cultuur waar de stilistiek een eigen maar ondergeschikte rol in 

speelt. 
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2.2. Hoe worden al deze aspecten van communicatie gereflecteerd in taal? Voor 

context kun je bijvoorbeeld denken aan de rollen van participanten of settings 

en hun reflectie in persoonlijke voornaamwoorden en demonstratieven; en voor 

tekst, aan componenten van narratie en argumentatie en hun reflectie in tijd- en 

aspectvormen en modaliteit. Dit is uitgebreid aangetoond in het werk van 

Douglas Biber en anderen.  

Verrassend genoeg, en hiermee wijk ik fundamenteel af van Biber, omdat ik van 

communicatie uitga en niet van taal, geldt dit ook voor codevariabelen, zoals 

stijl. Een stijl is ook een communicatieaspect (net als een register en vormen 

van retoriek, overigens). Een stijl is meer in het bijzonder een codeaspect dat 

gereflecteerd wordt in de specifieke selectie en combinatie van taalmiddelen in 

het taalgebruik van de specifieke communicatiegebeurtenis: de 

genregebeurtenis. Dickens of Wilders heeft een stijl die per genregebeurtenis in 

een en hetzelfde genre variabel in concreet taalgebruik wordt gerealiseerd en 

gemanifesteerd. Rutte heeft een stijl waarin ‘Pleurop’ altijd een gemarkeerde 

uitspraak zal zijn. 

In Zomergasten wijkt die frase nog sterker af van wat je van Rutte in zo’n 

genregebeurtenis mag verwachten. Dat is niet alleen omdat je van een premier 

in het publiek niet zo’n uitspraak verwacht. Het is vooral omdat de uitspraak 

niet een spontane reflectie is van zijn werkelijke gedachten, per ongeluk aan de 

innerlijke censuur ontsnapt vanwege de emoties van het moment, wat je bij 

‘Pleur op’ ook mag verwachten. Bij de Turkse man die in het genre van het 

journalistieke live verslag getoond werd, was de platte stijl wel spontaan, omdat 

op dat moment in zijn land een militaire coup gaande was. Bij Rutte is ‘Pleurop’ 

een van te voren bedachte zet die Rutte zichzelf laat doen in een veel bekeken 

en zorgvuldig geregisseerd entertainment programma op tv. Dat is niet alleen 

om een statement over het journaalfragment in onverwachte stijl te maken, 

hoewel dat zeker ook het geval is. Maar het is vooral omdat deze stilistisch 
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gemarkeerde uitspraak de opmaat voor de Algemene Beschouwingen en de 

verkiezingen is.  

Wat mij betreft gaat de ophef over Ruttes ‘Pleurop’ daarmee niet over taal of de 

manier waarop die gebruikt wordt, stijl. Die ophef gaat over genre en de rol van 

stijl daarin. Rutte doet net alsof hij spontaan in gesprek is met een interviewer, 

wat genre is. Maar hij gebruikt de default spontaniteit van dat genre om 

gepland, opzettelijk en doelbewust een stijlbreuk in te zetten voor een politiek 

debat in de aanloop naar de verkiezingen—een heel andere genre waar dezelfde 

inhoud en stijl een heel andere functie krijgen. En het effect daarvan is al te 

zien: in de uitzending van Pauw gisteravond gebruikte minister Bussemaker de 

frase om zonder enig protest van het publiek de studenten van Vindicat weg te 

zetten.  

Diverse analisten hebben de ophef over Ruttes ‘Pleur op’ van de andere 

politieke partijen tijdens de Algemene Beschouwingen vanuit dit perspectief 

verklaard. Dit is geen kwestie van taal of stijl maar van genre. Als 

wetenschappers hebben we een benadering nodig die ook recht doet aan de 

complexiteit van die onderliggende communicatiestructuren en -processen in 

plaats van te focussen op alleen stijl of meer in het algemeen taal. 

3. 

In communicatie hebben mensen kennis van tekst-, context- en codeconventies 

per genre, inclusief verwachtingen over een specifieke taal, register en stijl. Zij 

hebben een genrerepertoire en stemmen daar per gebeurtenis hun taalgebruik, 

inclusief manier van taalgebruik (of dat nu productie of receptie of uitwisseling 

is), op af. Register en stijl horen bij die genrekennis. Van genregebeurtenis tot 

genregebeurtenis worden ze qua taal even variabel en functioneel gerealiseerd 

als de diverse tekst- en contextvariabelen. Met deze opvatting wijk ik 

fundamenteel af van de visie van Biber. 



8 
 

Ik heb dit model een aantal jaren gebruikt aan de VU in een mastercursus CIW 

waarin we TED talks op deze multidimensionale manier analyseerden, qua 

communicatie en reflectie daarvan in taal; een vergelijking tussen een aantal 

voorbeelden lieten maken, een genreprofiel lieten afleiden en op grond daarvan 

een nieuwe eigen TED talk lieten produceren. Daarbinnen functioneerden stijl, 

register en retorica als codevariabelen voor het genre. Omdat dat zo’n open deur 

is, in zowel de letterkunde als de taalbeheersing, ligt de focus van het onderzoek 

vaak meer op de subtiliteiten van de stijl zelf, niet op genre. In die mastercursus 

bleek dat het goed mogelijk was om dat perspectief om te draaien. 

Daarmee is stijl niet meteen de voor de hand liggende brug tussen die 

disciplines. Immers, allerlei andere communicatieaspecten dan stijl zijn ook 

afhankelijk van genre en zij zijn even cruciaal in de taalbeheersing en de 

letterkunde als stijl, zoals bijvoorbeeld teksttypen als narratie en argumentatie, 

of relaties tussen participanten als lezer en schrijver, of verschillen tussen 

communicatiedomeinen als entertainment versus politiek. Zij zijn weliswaar 

alleen maar toegankelijk via hun reflectie in taal, maar daarmee zíjn ze nog geen 

taal. Hierom vind ik dat het omvattende communicatiebegrip ‘genre’ de 

brugfunctie tussen letterkunde en taalbeheersing moet vervullen. 

Vanuit dat perspectief is het ook onmogelijk om stilistiek te bedrijven zonder 

daar de ándere codeaspecten van genres naast te zetten, waaronder met name 

registers en retorica. Je weet niet wat stijl, of een stijl (hoeveel stijlen zijn er 

eigenlijk, wat zijn hun labels, en hoe kun je die operationaliseren), is, als je die 

niet kunt afbakenen van meer algemene vormen van taalvariatie, zoals registers 

(en eigenlijk ook sociolecten en dialecten). En je weet niet wat stijl of een stijl is 

als je niet weet hoe vaak bepaalde retorische figuren in het algemeen in een 

genre of in de taal van een groep taalgebruikers over verschillende genres 

voorkomen. Een focus op stijl alleen is niet echt goed mogelijk zonder die 

andere codeaspecten van genres mee te nemen.  



9 
 

Als taalkundige weet je ook niet wat als een retorische figuur geldt, of een 

register- of stijlkenmerk is, of een algemeen talig middel, als je niet weet hoe zij 

over alle genres worden gebruikt. Genres zijn daarmee niet alleen cruciaal voor 

letterkundigen en taalbeheersers, maar ook voor taalkundigen. Ook dit punt is 

uitstekend op de agenda gezet in het werk van Douglas Biber, dit keer in zijn 

bijdrage aan de Longman University Grammar of English met Stig Johansson, 

Geoffrey Leech, Susan Conrad en Ed Finegan, en in zijn case study in het 

academisch taalgebruik over allerlei verschillende genres. Met de opkomst van 

de corpus linguïstiek kan taal bijna niet anders dan via genreordening worden 

bestudeerd, zoals ook in het Nederlab wordt gepropageerd. Hoeveel taal (los 

van stijl en register) uiteindelijk geheel onafhankelijk van genre blijkt te zijn en 

los van genres bestudeerd kan worden, is wat mij betreft daarmee een fijne 

empirische kwestie voor de toekomst. 

 

4. 

Niet stijl maar genres vormen daarmee de basis voor praktisch al het onderzoek 

in de letterkunde, taalbeheersing en taalkunde—en stijl is daar een onderdeel 

van. De culturele variatie en historische ontwikkeling van genres maakt het 

zelfs mogelijk om verbanden te leggen met praktisch alle andere disciplines in 

de geesteswetenschappen, van theologie en filosofie via geschiedenis naar 

kunstgeschiedenis. En hun inbedding in individuele cognitie en sociale 

interactie, institutioneel of niet, bij de productie en receptie en uitwisseling van 

uitingen, maakt het mogelijk om verbanden te leggen met de cognitieve en 

sociale wetenschappen die geïnteresseerd zijn in hoe mensen zich gedragen in 

het krachtenspel tussen taal, cognitie een communicatie.  

Ninke Stukker, Wilbert Spooren en ik hebben dat in ons recente boek Genre in 

language, discourse and cognition op uiteenlopende wijze willen demonstreren. 
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Hiermee worden cognitief- en sociaalwetenschappelijke modellen van 

communicatie middels taal mogelijk die volstrekt verenigbaar zijn met wat er in 

de letterkunde, de taalkunde en de taalbeheersing en andere 

geesteswetenschappelijke disciplines beschikbaar is. En deel van die modellen 

is hoe stijl eruit ziet en werkt per genregebeurtenis. 


