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Vier stilistische variatiedomeinen 



Register: variatie tussen genres 

• Register: een verzameling taalgebruikskeuzes die 
geassocieerd zijn met een genre 

• Genre: tijd, plaats, doel, medium, doelgroep, thema, soms 
ook tekst- en taalhandelingen en type informatie 

• Registervariatie: taalgebruiksvariatie tussen genres 

• “in verkiezingsprogramma’s worden meer modale 
werkwoorden gebruikt dan in nieuwsberichten” 

• Register is geen stijl 

 

 

 



Variatie tussen genres 



Stijl-ruim: tekstvariatie in heterogeen genre 

• In heterogene genres (roman) zijn thematische grenzen diffuus; 
Verschillen in inhoud verklaren nog steeds een deel van de 
taalgebruiksverschillen 

• In heterogene genres worden verschillende segment van een 
doelgroep aangesproken 

• In heterogene genres profileren teksten en auteurs zich 
individueel, of in oppositie tot elkaar, door hun geprojecteerde 
lezer en thematische keuzes 

• Vergelijkingen zullen daarom vaak vele kenmerken tegelijk 
betreffen, en zowel inhoud als formulering 

 

 

 



Stijl-strikt 1: tekstvariatie in homogeen genre 

• In homogene genres (bijsluiter, weerbericht, claimafwijzingsbrief)  
zijn teksten gericht op 1 doelgroep  

• In homogene genres zijn thematische grenzen helder; vaak wordt 
zelfs dezelfde informatie verstrekt 

• We kijken naar formuleringsverschillen tussen varianten van 
eenzelfde boodschap, aangetroffen in een corpus 

 



Variatie in heterogene en homogene genres 



Stijl-strikt 2: uiting vs. alternatief 

• Een uiting kan worden vergeleken met een denkbaar 
alternatief dat construal, conceptuele inhoud of propositie 
subtiel verandert 

• Dit alternatief is afkomstig van de analyticus 

 



De vier domeinen 



Stijlanalyse  

• Stijlanalyse gaat over variatie in een welomschreven 
domein; het is een vergelijkende activiteit 

• De analyse kiest werkt met een set liefst samenhangende 
talige kenmerken 

• De gevonden varianten kunnen worden gekarakteriseerd 
op verschillende niveaus 

• strekking (‘semantisch’ of pragmatisch) 

• complexiteitsniveau of persuasieve strategie 

• intentionele afstemming op contextuele parameters 

• correlatie met contextuele parameters 

• effectiviteit bij de doelgroep 

• Verbanden tussen de karakteristieken > dieper inzicht 



Wilders en Vogelaar 

• Genre: bijdrage aan Kamerdebat 

• Medium: voorgelezen toespraak (interrupties verwijderd) 

• Doelgroep: 1. parlement & regering; 2. Nederlandse 
burgers; 3. journalistiek (intermediair) 

• Doel: overtuigen van een standpunt 

• Thema: beleid t.a.v. de islam / moslims in Nederland 

• Inhoud: contrasterend (‘bestrijden’ vs. ‘dialoog zoeken’) 

 

• Heterogeen genre > tekstvariatie is ruim-stilistisch 

• Een strikt-stilistische analyse is wel mogelijk via 
alternatieven 



Stijlkenmerken  

• Intensiveerders  

• Woordconcreetheid  

• Complementszinnen 

 

• Zie ook Maarten van Leeuwen, Stijl en politiek    



Intensiveerders  

 



Intensiveerders  

• Taalelementen waarvan het weglaten of vervangen de 
argumentatieve kracht van de uiting vermindert 

 

• Graderende intensiveerders: weglaatbare bijwoorden, 
voornaamwoorden en graderende adjectieven 

• heel veel / veel; geen enkele / geen; erg belangrijk / belangrijk 

 

• Conceptuele intensiveerders: vervangbare nomina, 
werkwoorden en adjectieven met zelfstandige inhoud 

• bloedbad / geweld / conflict / meningsverschil; hunkeren naar / 
verlangen naar; vernietigen / beschadigen; wagenwijd / wijd 



Intensiveerders in T-Scan  

• T-Scan (https://webservices-lst.science.ru.nl/) bevat een lijst 
van 3800 intensiverende woorden en woordcombinaties 

• Die wordt nog steeds uitgebreid 

 

• Het gaat om items die in vrijwel elk voorkomen intensiveren 

• Daarom bevat de volgende zin geen intensiveerder: Als wij 
zo doorgaan, zal die verdergaande islamisering vroeg of 
laat het einde betekenen van de Westerse beschaving en de 
Nederlandse cultuur, zoals wij die nu kennen. 

 

• Intensiveerders gekwantificeerd in termen van aantal 
intensiverende woorden, niet zinnen 

https://webservices-lst.science.ru.nl/
https://webservices-lst.science.ru.nl/
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Wilders intensiveert meer  



Wilders intensiveert ook conceptueel 



Conclusies intensiveerders 

• Er zijn drie soorten intensiteit:  

1. graderende versterking  

2. conceptueel intense (‘grote’) woorden 

3. combinaties van inhoudswoorden > sterke predicatie 

(terzijde gelaten; niet automatisch analyseerbaar) 

• Het verschil in intensiteit tussen Vogelaar en Wilders is 
afkomstig van het tweede niveau 

• De lijstbenadering laat 3. terzijde: werkt conservatief 

 



Het stijldomein van intensiveerders 

• Intensiveringen profileren zich t.o.v. denkbare zwakkere 
uitingen, en betreffen in die zin de interne variant van de 
strikt-stilistische analyse 

• Wel kan het aantal keren dat iemand intensiveert, en de 
manier waarop, kunnen het voorwerp zijn van een ruim-
stilistische analyse 

• Maar ‘X intensiveert vaker’ betekent niet ‘X doet 
krachtiger uitspraken’: zo’n uitspraak veronderstelt 
gedeeltelijke propositionele equivalentie en kan alleen in 
een vergelijking van homogene genres 

 



Woordconcreetheid (nomina) 



Concreetheid: de nomina-ontologie 

 



Resultaten nominaklassen 

 



Resultaten ruim-concreet vs. abstract 



Algemene woorden 

• Een subgroep van de abstracte woorden betreft thema-
onafhankelijk, ‘academisch’ vocabulaire:  situatie, geval, 
uitgangspunt, verworvenheid, discussie, voorbeeld, context. 
Vaak woorden die een predicatie als complement toelaten. 

• Binnen de abstracte woorden heeft Vogelaar meer algemene 
woorden 

 

 

 

 



Conclusies woordconcreetheid 

• Vogelaar gebruikt meer abstracte concepten, Wilders 
praat meer over personen 

• Vogelaar spreekt meer over het denken / spreken dan 
Wilders 

 

• Woordconcreetheid betreft stijl-ruim: indiceert 
referentiële, propositionele en conceptuele keuzes, 
eerder dan formuleringskeuzes 

• De lijstbenadering van concreetheid is niet alleen 
conservatief, maar voorkomt ook confirmation bias 

 

 



Complementatie  



Complementatie-verschil valt echt op 

• De zinnen van Vogelaar zijn 19.9, die van Wilders 14.7 
woorden lang 

• Dat verschil blijkt vooral te zitten in het aantal 
samengestelde zinnen, en daarbinnen nog eens alleen in 
de complementszinnen (0.79 per zin vs. 0.25 per zin) 

• Ik beperk me net als Maarten tot finiete 
complementszinnen 



Complementatie: voorbeelden  

1. Maar ik zeg er ook bij dat dit betekent dat wij realisme en geduld nodig 
hebben. 

2. Ik heb er in dat verband dan ook geen enkele behoefte aan om hier nu 
uit te spreken dat wij staan voor de opgave om de islamisering van de 
Nederlandse samenleving een halt toe te roepen, zo daarvan al sprake 
zou zijn.                                                                                                                                                                           

3. En ik zie het als mijn opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen 
evenveel kans krijgt om mee te doen in de samenleving en … 

4. Zo moeten wij bijvoorbeeld een antwoord vinden op de vraag wat het 
betekent dat steeds meer mensen hun geloof individueel vormgeven, … 

5. Minister Vogelaar kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-
christelijk-islamitische traditie zal kennen, en dat zij de islam wil helpen 
te wortelen in de Nederlandse samenleving.                                                                                                                                                                                                              

6. Zij toont daarmee aan dat zij niet begrijpt dat veel Nederlanders de 
islamisering en de islamitische traditie niet willen.                                                                                                                                                                                                                                                                      



Complementatie: het speelveld 

• Maarten neemt alleen de complementen in matrixzinnen met 
een sprekersperspectief, ik ze allemaal 

• Uit de zinnen die T-Scan levert bekijk ik de matrixelementen op: 

• Semantisch domein: 
• Modaliteit: zeggen dat, concluderen dat, belangrijk zijn dat, 

gevoelens over hoe, vraag dat 

• Causaliteit: ervoor zorgen/ertoe leiden/ZO omgaan dat 

• Overige werkwoorden met subject- of objectzinnen 

• Subject of consciousness (SOC): 
• Spreker 

• Ander 

• Niet van toepassing (bij causale en overige werkwoorden) 

 

 



Modale vs. causale complementatie 



SOC’s in modale complementatie 

 



Illustratie: Vogelaar vs. Wilders 

1. Maar ik zeg er ook bij dat dit betekent dat wij realisme en geduld 
nodig hebben. 

2. Ik heb er in dat verband dan ook geen enkele behoefte aan om 
hier nu uit te spreken dat wij staan voor de opgave om de 
islamisering van de Nederlandse samenleving een halt toe te 
roepen, zo daarvan al sprake zou zijn.                                                                                                                                                                           

 

3. Minister Vogelaar kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-
christelijk-islamitische traditie zal kennen, en dat zij de islam wil 
helpen te wortelen in de Nederlandse samenleving.                                                                                                                                                                                                              

4. Zij toont daarmee aan dat zij niet begrijpt dat veel Nederlanders de 
islamisering en de islamitische traditie niet willen.                                                                                                                                                                                                                                                                      



Conclusies complementatie 1 

• Vogelaar complementeert meer 

• Als zij dit doet, gaat het meestal om eerste-
persoonscomplementatie: zij spreekt veel (in abstracte termen) 
over haar eigen denken en spreken  

• Maarten interpreteert dat als ‘meer ruimte voor andere 
standpunten’  

• Als Wilders complementeert, gaat het om derde-
persoonscomplementatie, waarbij hij zich richt tegen, of 
opkomt voor, anderen.  

• Mijn lezing: Wilders’ complementatiekeuzes volgen uit de 
populistische oppositie elite-volk; Vogelaars keuzes presenteren 
een streven naar common ground vanuit een nuchter en 
gematigd, doch beslist eliteperspectief 

 

 



Conclusies complementatie 2 

• Beide vormen van complementatie kunnen strikt-stilistisch 
geanalyseerd als formuleringskeuzes 

• Eerste-persoonscomplementatie is in veel uitingen een optie, 
maar dat geldt ook voor derde-persoonscomplementatie: 

a. Het is erg belangrijk dat wij voorkomen dat 
integratievraagstukken worden versmald tot alleen 
geloofskwesties. 

b. Wilders denkt dat integratie een kwestie van geloof is. …. 

• Ook hier kunnen we het aantal en het soort complementaties 
weer vergelijken tussen sprekers/teksten, in een ruim-
stilistische vergelijking 



Substantiële conclusies 

• Wilders’ intensiteit zit vooral in zijn conceptuele 
intensiveerders 

• Vogelaar spreekt niet alleen abstracter, maar ook 
algemener, en meer over het spreken en denken zelf 

• De complementatieverschillen (1e/3e-persoons- SOC’s) 
laten vooral zien dat Wilders en Vogelaar anders 
perspectiveren 



Methodische conclusies 

• Definieer het variatiedomein (speelveld) van je stijlanalyse 

• Mij interesseren strikt-stilistische analyses het meest >  dus 
woordconcreetheid minder interessant 

• Een combi van alternatief-analyses en een ruim-stilistische 
vergelijking tussen sprekers is daarentegen wel interessant 

 

• De conclusie van stijlanalyses hangt deels af van het 
aggregatieniveau waarop je stijlkeuzes behandelt 

• Het variëren van dat niveau is leerzaam; soms zoem ik in 
(bij intensiveerders en abstractheid), soms uit (bij 
complementatie) 


